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„De-a lungul anilor, o parte dintre lucrări nu
au fost realizate la standardele și cerințele
cetățenilor, astfel încât am pus un accent important pe calitatea lucrărilor și investițiilor.”

Programul Integrat de Măsuri pentru
Combaterea Excluziunii Sociale în comunitatea marginalizată din Comuna Cristian, Brașov a fost semnat.

Sub huma sălii de sport a școlii din localitate, astupată de mai multe straturi de
vopsea, a fost descoperită și restaurată o
pictură murală ce datează din secolul 19.

A început execuția unei stații de tratare a apei potabile care va asigura o
apă excelentă de băut locuitorilor din
Cristian.
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Gicu Cojocaru,
mesaj pentru cristoloveni
Dragi cristoloveni,
Vă mulțumesc pentru sprijinul și buna colaborare în această perioadă de început a
mandatului meu ca primar. Împreună cu
Consiliul local și cu dumneavoastră, neam implicat în proiecte importante pentru
localitatea noastră, care au în continuare
nevoie de susținerea dumneavoastră.
Îmi doresc să fiți informați cu acuratețe
și transparență în privința tuturor
proiectelor pe care le derulăm, dar și în
privința activității instituției pe care o
conduc și a mea, ca primar. Candidatura
mea s-a bazat pe relația foarte bună cu
majoritatea cristolovenilor și îmi doresc să
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mențin și să îmbunătățesc această relație,
în beneficiul bunăstării comunei noastre.
Veți afla din acest ziar, pe care îl dorim trimestrial spre buna dumneavoastră informare, cele mai importante proiecte terminate sau aflate în derulare, dar și proiecte
pe termen lung pe care ni le propunem
pentru Cristian. Mă bazez în continuare
pe sprijinul dumneavoastră ca și aceste
proiecte să devină realitate. De asemenea, apelez la înțelegerea dumneavoastră
pentru acele situații care nu pot fi rezolvate (din motive juridice, patrimoniale,
administrative) în termenul pe care vi l-ați
dori. Vă asigur că sunt aici pentru fiecare

dintre dumneavoastră și tratez cu toată seriozitatea fiecare cerere sau doleanță care
ajunge la mine.
Unul dintre proiectele importante pentru
comună este cel legat de modernizarea infrastructurii. Pentru a reabilita drumurile
și a asigura utilități necesare tuturor imobilelor, avem nevoie în continuare de sprijinul dumneavoastră pentru ca terenurile
pe care se află drumurile să fie cedate și să
intre în domeniul public al Comunei Cristian. Doar așa putem realiza lucrări pu
blice de amenajare și reabilitare, conform
legilor în vigoare.
Vă mulțumesc!
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Bilanț. Noua administrație,
la un an și cinci luni de mandat
La un an și cinci luni de mandat, conducerea primăriei Cristian face un bilanț
al realizărilor. Domenii precum educație-învățământ, infrastructură, patrimoniu, salubritate, social, atragerea de
fonduri nerambursabile europene au
fost considerate prioritare și li s-a acordat o atenție specială. Cristianul este o
comună prosperă, ai cărei locuitori me
rită să trăiască în bunăstare, sunt de
părere edilii.
„Suntem mulțumiți de ce am realizat
până la această dată. Considerăm că mai
sunt multe de realizat pentru comuna
Cristian. Am abordat domeniile pe care
le-am considerat prioritare. Am promis
investiții în învățământ, am investit în
școli, în grădinițe, în tinerii comunei
Cristian. Am promis o comună mai curată și mai frumoasă. Principalele investiții le-am derulat și în acest sens, pe
partea de igienizare a comunei, curățenia și igienizarea pârâului Ghimbășel, a
parcurilor și alte lucrări în domeniu. Am
promis canalizări, asfaltări, am demarat
proiecte în acest sens”, a prezentat pe
scurt, bilanțul activității, primarul Gicu
Cojocaru.
Un accent important a fost pus pe patrimoniu, au fost achiziționate terenuri și
chiar clădiri, care au intrat în patrimoniul public și care sunt foarte utile și necesare în realizarea unor proiecte de interes local. În ceea ce privește achizițiile,
o mașină multifuncțională, o mașină de
pompieri nouă, o clădire cu destinație socială pentru aproximativ 20 de locuințe,
un teren pentru o remiză nouă PSI, un
teren cu destinația unei zone de agreement sunt doar câteva dintre bunurile
achiziționate în ultimul an.
Mai multe lucrări au fost terminate, altele sunt în curs de finalizare: igienizări,
asfaltări, reparații drumuri, dezvoltări și
extinderi de rețea apă și canal, iluminat
inteligent, extinderea rețelei electrice de
distribuție. Urmează să fie construite o
sală de sport nouă pentru școala gene
rală din localitate, în timp ce vechea sală,
unde a fost restaurată o pictură murală
datând din sec 19, va deveni bibliotecă
și mediatecă.
Un accent important a fost pus pe locurile de joacă pentru copii: au fost realizate
un parc pe strada Morii și dotarea suplimentară a locului de joacă al grădiniței,
în vreme ce parcul Duvenbeck a fost și el
reabilitat. Proiectul de extinderea a rețelei de iluminat stradal și îngroparea cablurilor în toată comuna este, de asemenea, în curs de desfășurare.
„A fost un an cu multe realizări, spunem
noi, începând cu salubritatea, investiții
majore în școli, pe partea rețelelor electrice, pe partea de extinderi de rețele apă
gaz canalizare, investiții majore în par-
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tea socială, am făcut achiziții de terenuri
și clădiri unde avem de gând să implementăm proiecte pe partea socială și
construcția unei remize”, a declarat Narcis Țintea, viceprimarul comunei.
Un accent puternic au pus edilii pe edu
cație și învățământ. Au fost înființate
grădinița cu program prelungit și programul de tip after-school „Pregătire
pentru viață”, au fost reabilitate sălile de
curs și grupurile sanitare de la școală și
grădiniță, curtea interioară a corpului B
și locul de joacă din curtea grădiniței.
Școala a fost dotată cu table inteligente
pentru toate clasele de curs, tablete pentru copii, cu ocazia sărbătorilor de iarnă,
iar de 1 iunie atât școala cât și grădinița
au primit spre folosință biciclete pentru
toți copiii, în cadrul programului „Educație pentru mișcare”. La începutul acestui an școlar, elevii claselor 0 și a întâia
au primit din partea Primăriei Cristian și
consiliului local primul ghiozdan.
Totodată, pe parcursul acestui an, elevii au beneficiat de excursii gratuite în
puncte de interes pentru educația lor,
din toată țara, cu ajutorul Primăriei, în
cadrul Școlii Altfel.
„Totul în administrație se realizează
prin sprijinul și implicarea unei echipe
de administrație locală. Considerăm că,
împreună cu colegii, consilierii locali,
împreună cu domnul viceprimar, împreună cu aparatul propriu, am îmbunătățit
relația între cetățean și funcționarul
public, în ideea de a rezolva problemele cetățenilor prioritar. Căutăm în
continuare soluții pentru ca solicitările,
reclamațiile și doleanțele cetățenilor să
poată ajunge la noi în cel mai sigur mod
posibil”, spune Gicu Cojocaru, primarul
Cristianului.
Atragerea de fonduri europene este una
dintre prioritățile aflate pe agenda conducerii Primăriei Cristian. Mai multe
proiecte depuse au fost declarate eligibile: grădinița cu program prelungit,
extinderea rețelelor de apă și canal. De
curând, a fost semnat contractul pentru
implementarea unui proiect de integrare
socială, în valoare de 4 milioane de euro,
proiect depus la doar 4 luni de mandate
și care dublează bugetul comunei Cristian pe partea de servicii și investiții.
Am constatat că, de-a lungul anilor, o
parte dintre lucrări nu au fost realizate
la standardele și cerințele cetățenilor,
astfel încât în tot ce am realizat am pus
un accent important pe calitatea lucrărilor și investițiilor. Dorim să punem
dispoziția cristolovenilor numai lucruri
de cea mai bună calitate, care să se ridice
la nivelul cerințelor lor, dar și să menținem standardul înalt al comunei noastre, astăzi cunoscută și apreciată în toată
țara, a spus Gicu Cojocaru.

Colectare selectivă la standarde
europene
Cristianul are, începând din mai, 3 puncte de colectare selectivă la standarde
europene. Acestea sunt amplasate pe strada Gării, Piața Libertății (în spate la
„Macaroane”) și pe strada Gheorghe Șincai (lângă podul de la „Maier”).
Primăria Cristian relansează apelul cetățeni pentru a colecta gunoiul în mod selectiv, folosindu-se cu încredere de platformele pe care le punem la dispoziție,
unindu-ne astfel efortul de a trăi într-o comună mai curată și mai puțin poluată.
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Proiect european de
4 milioane de euro la Cristian
Programul Integrat de Măsuri pentru
Combaterea Excluziunii Sociale în comunitatea marginalizată din Comuna
Cristian, Brașov a fost semnat și va fi implementat în următorii 3 ani. Abordarea
sărăciei și excluziunii sociale se bazează
pe conceptul de furnizare de servicii integrate și pe asigurarea armonizării și
coerenței dintre diferitele programe și
intervenții, atât la nivel de individ, cât
și la nivelul comunității. Astfel, pachetul de măsuri integrate va contribui la:
creșterea accesului și participării la educație de calitate (program de educație
tip școală după școală, consiliere școlară,
mentorat; îmbunătățirea nivelului de
ocupare a forței de muncă la nivel local
prin implementarea programului de măsuri integrate – 290 de persoane consi
liate și orientate profesional și mediate
pe piață muncii; îmbunătățirea competențelor profesionale pentru 290 de persoane prin programe de formare profe-

sională; furnizarea de servicii sociale,
medicale și socio-medicale în scopul îmbunătățirii stării generale de sănătate în
comunitățile marginalizate și prevenția
diverselor afecțiuni, prin realizarea de
măsuri de prevenție și analize medicale
periodice; 150 de familii beneficiare de
servicii integrate, servicii medicale, servicii de centru de zi, consiliere psiholo
gică, educație parentală, program pentru reducerea alcoolismului, program de
educație sanitară și planning familial;
stimularea economică a comunităților
prin inițierea unui număr de 35 de noi
afaceri; diminuarea fenomenului de
sărăcie și excluziune a membrilor comunității marginalizate prin îmbunătățirea
condițiilor de locuit pentru un număr
de 150 de gospodării beneficiare; implementarea de acțiuni de implicare activă
și voluntariat al membrilor comunității
în soluționarea problemelor cu care se
confruntă comunitatea.

Gicu Cojocaru, primar Cristian: „A fost
nu doar o promisiune, ci și o ambiție
personală ca localitatea noastră să beneficieze cât mai rapid de fondurile europene nerambursabile. Încă de la începutul mandatului, am început demersurile
necesare întocmirii și depunerii documentațiilor pentru mai multe proiecte pe
bani europeni. Mi-am dorit ca la bugetul
local să creăm și alte surse de finanțare
în afara impozitelor și taxelor locale
care atârnă de multe ori greu pe umerii
cristolovenilor. Am reușit în mai puțin
de un an de la depunere, să semnăm un
proiect foarte important pentru Cristian,
în valoare de 4, milioane de euro. Este un
proiect care va susține mai multe domenii de activitate, printre care învățământ,
sănătate, social, administrativ. Școala
va beneficia de dotări cu mobilier nou,
de susținerea programului Școală după
școală, dispensarul va fi dotat cu echipamente sanitare de ultimă generație (tot

pentru dispensar, de data aceasta pentru reabilitarea suntem în faza depunerii
unui alt proiect de finanțare, tot pe bani
europeni, iar dacă acesta nu va trece,
îl vom reabilita din fonduri proprii). În
domeniul social, vom pregăti profesio
nal persoanele aflate în căutarea unui
loc de muncă și vom susține angajarea acestora prin contribuție financiară
către angajator, vom reabilita o parte
dintre imobilele cetățenilor aflați în dificultate financiară și vom realiza introducerea rețelei de gaz la blocul de pe Andrei Mureșianu. De asemenea, vom dota
căminul cultural Pomul Verde cu mobilier, dar și cu calculatoare și un proiector.”
Proiectul este în valoare de 4 milioane
de lei (fonduri nerambursabile), iar contribuția comunei este minimă, în valoare
de 2 la sută.

Noi parcuri de joacă
pentru copiii din localitate
Noul parc de pe strada Morii a fost inaugurat în iulie, cu o petrecere pentru cei
mici. Peste 100 de copii, alături de părinți
și bunici au venit să se bucure.
„Este foarte importantă investiția, nu
exista un asemenea parc în comuna noastă. Copiii noștri au unde să se joace și
ne distrăm și noi cu ei”, au fost de părere
cristolovenii.
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„E un parc deosebit, amenajat cu grijă,
am fost atenți la toate detaliile, astfel
încât copiii să beneficieze de calitate.
Nu există bucurie mai mare decât cea
a copiilor, pe mine mă ambiționează să
merg mai departe”, a spus Gicu Cojocaru,
primarul Cristianului.
Înainte, aici era un loc de joacă vechi,
neamenajat. Amenajarea parcului nou,

cu toate procedurile, a durat aproape un
an și a costat 400 de mii de lei. Pentru a
realiza parcul au fost îngropate rețelele
în subteran, a fost refăcută infrastructura, au fost montate sisteme de drenaj
pe toată suprafața parcului, sisteme de
irigare a zonelor verzi automatizate,
iluminat inteligent și echipamente de
cea mai bună calitate. Imediat după, au
fost date în folosință comunității locul

de joacă din curtea grădiniței și cel de la
baza sportivă. Și acestea au fost reabilitate, dotate și modernizate și vor deservi Carterul Tineretului și zona centrală.
Totodată au fost demarate procedurile
de extindere pentru ca, pe lângă parcul
pentru cei mici, să se creeze încă două
zone de agrement, una pentru ado
lescenții din comună, cealaltă dedicată
vârstnicilor.
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Peste 400 de biciclete
pentru copiii din Cristian
pe fețele acestor copii, mă bucur foarte
mult și țin să mulțumesc consiliului local
și Primăriei care a înțeles că trebuie să
sprijine învățământul”.

La sfârșitul anului școlar 2016-2017, peste 400 de biciclete noi-nouțe au ajuns
în mâinile elevilor de la Școala Gimnazială și grădiniței din localitate, în cadrul
unui proiect gândit de Primăria Cristian:
„Educație prin Mișcare”.

Narcis Țintea, viceprimar: „Educație
prin mișcare este un proiect care s-a născut din dorința de a-i educa pe copii să
aibă o viață sănătoasă, să-i deconectăm
de la calculatoare, de la lumea interne
tului, să iasă pe stradă și să se joace. În
primă fază le-am dat spre folosință 147
de biciclete, iar în a doua etapă, restul”.

Bicicletele au fost cumpărate și date în
custodie școlii, spre folosința copiilor,
care au învățat cum să le folosească, cum
să se ferească de primejdii în trafic, dar
și cum să acorde primul ajutor, într-un
eveniment dedicat lor de Ziua Copilului.
Prin această acțiune, edilii încurajează
mișcarea în aer liber care înseamnă
sănătate. Mai mult, în curtea școlii va
exista un loc special amenajat unde
copiii își vor putea parca și depozita bicicletele, pentru a le putea folosi în drumul lor către și de la școală.
Copiii au fost foarte bucuroși de darul
primit și s-au urcat imediat pe biciclete,
pentru a le proba.
Primarul Cristianului, Gicu Cojocaru,
unul dintre inițiatorii proiectului, și-a
amintit cu nostalgie de prima lui bicicletă: „Îmi amintesc, eram în vacanța
dintre clasa a 7-a și a 8-a, a trebuit ca
toată vacanța, trei luni de zile, să mun

cesc la un vecin care avea nevoie de ajutor la muncă, iar în perioadele când nu
munceam în propria gospodărie, lucram
la el ca să strâng banii necesari pentru
a-mi cumpăra bicicleta. O văzusem în vitrină, undeva în Râșnov, pusesem ochii

pe ea, am făcut eforturi și într-o bună
zi am avut-o. Sper ca copiii din Cristian
să aprecieze bicicletele primite și rezultatele la învățătură să le fie cât mai bune”
Camelia Enache, director Școala Gimnazială Cristian: „Este o explozie de bucurie

Preocuparea edililor pentru educație și
viitorul copiilor din Cristian este continuă: clasele celor două corpuri ale
școlii, băile și curțile au fost complet
reabilitate, dotate cu table inteligente,
cu materiale didactice, copiii au primit tablete. Urmează să fie construite o
sală de sport nouă, iar în vechea sală,
unde a fost restaurată o pictură murală
datând din sec 19, se fac planuri pentru a
o transforma în bibliotecă și mediatecă.
De asemenea, la cererea părinților cristoloveni, anul trecut au fost înființate
grădinița cu program prelungit și programul de tip after-school „Pregătire
pentru viață”.

180 de rutieri
la Cristian Grand-Prix
Anul acesta, Cristianul a devenit un
punct important pe harta ciclismului
din România. Peste 180 de rutieri s-au
întrecut pe străzile comunei brașovene
la „Cristian Grand Prix”, o competiție de
ciclism pe șosea organizată sub tutela
Federației Române de Ciclism, cu sprijinul Consiliului Local și al Primăriei
Cristian.
„Suntem foarte fericiți că suntem gazda acestui eveniment, unul susținut de
primăria Cristian și de autoritățile locale.
Am fost mereu aproape de asociațiile
sportive și am susținut ideea de educație
prin mișcare. Este un eveniment important pentru comuna noastră și care aduce
un plus de valoare comunității din Cristian”, a declarat viceprimarul comunei
Cristian, Narcis Țintea.
În timp ce britanicul Chris Froome se
bătea cu secundele în contratimpul individual de la Marseille, pentru a-și păstra
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tricoul galben de lider al clasamentului
general din Turul Franței, cei mai buni
rutieri români și-au dat întâlnire la Cristian. Prima ediție a „Cristian Grand Prix”
s-a desfășurat la mai multe categorii de
vârstă. Cursa copiilor a contat și ca etapă
de Cupa României, iar la cadeți, juniori,
U23 și elite și amatori, lupta a fost una
extrem de interesantă. Printre participanți s-a aflat și președintele Federației
Române de Ciclism (FRC), Eduard Novak.
„Este extraordinar că cei din Cristian au
organizat această competiție. Avem nevoie de cât mai multe concursuri pentru a
putea crește valoarea cicliștilor români.
Cristian Grand Prix este la prima ediție,
dar eu voi face tot ce îmi stă în putință
ca această cursă să devină o tradiție”, a
spus președintele FRC, Eduard Novak.
La final, cei mai buni rutieri la fiecare
categorie de vârstă au fost premiați de
organizatorii competiției.
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Poliția locală
vă sfătuiește
„Școala
în siguranță”
A început de puțină vreme școala, iar
poliția Cristian a început mai multe campanii de prevenire a violenței în școli, în
programul „Școala în siguranță”. Elevii au
primit sfaturi din partea polițiștilor, care
le-au arătat cum pot evita să devină victime ale violenței în școală sau în afara ei.
Iată câteva dintre cele mai utile sfaturi pe
care orice elev ar trebui să le știe: e foarte important să evite discuțiile în contradictoriu și să nu dea curs provocărilor.
Un elev care are o atitudine prietenoasă
și nu își desconsideră colegii este puțin
probabil să fie prins în vreo încăierare.
Folosiți un limbaj controlat, fără jigniri,
pentru a preveni escaladarea conflic
telor. Nu furnizați necunoscuților informații despre adresa, programul vostru
sau al părinților și nu postați astfel de
informații pe internet! Încercați să nu
folosiți telefonul pe stradă, unde puteți
fi urmăriți și deposedați de el. Spuneți
întotdeauna părinților unde și cu cine
plecați. Evitați să vă jucați în stradă și în
locurile aglomerate unde circulă mașini.
Și, nu în ultimul rând, traversați numai
prin locurile special amenajate și numai
după o asigurare temeinică înainte.

Feriți-vă
de escroci!
„Pentru că au existat cazuri de bătrâni
înșelați în comuna noastră, iar metodele
escrocilor care profită de credulitatea
și sinceritatea celor în vârstă se tot diversifică și rafinează, rugăm cetățenii
să țină cont de informațiile pe care li
le furnizăm și să fie foarte vigilenți.”, a
declarat agent șef-adjunct Marius Stănculescu, șef post Poliția Cristian
Metoda „Accidentul”
Una dintre cele mai răspândite metode
pe care escrocii le folosesc pentru a-și
păcăli victimele este metoda “Accidentul”. Polițiștii spun că 90% dintre cei
care folosesc metoda sunt foști deținuți.
Aceștia sună la întâmplare, la ore la care
cel mai probabil sunt doar cei vârstnici
acasă și se recomandă drept avocați și
anunță persoana care răspunde că fiul
sau fiica acesteia a comis un accident rutier și că este nevoie urgent de o sumă
de bani pentru o înțelegere cu procuro
rul sau victima. De cele mai multe ori,
de teamă, cei vizați dau acești bani, care
sunt ridicați de complici ai celor din închisoare.
Metoda „expertizei banilor”
Infractorii se folosesc de documente
false și pretind că sunt angajați ai unor

Anul I, Nr. 1, octombrie 2017

Numere de telefon:
ISU Cristian:

0800 500 055

Primăria Cristian: 0268 257 733
SC Dorobeiul:

0268 257 571

Electrica: 		

0268 305 999

instituții publice de control (polițiști, inspectori etc.) și spun vârstnicilor că banii
primiți la pensie sunt falși și trebuie ridicați pentru efectuarea unei expertize.
Metoda „Curierul”
Escrocii sună la ușile persoanelor despre care știu că sunt singure acasă și le
spun că au un colet pentru vecinul lor,
care nu este acasă. După ce îi conving că
e un colet important, le spun că trebuie
să plătească o sumă importantă de bani.
De cele mai multe ori, victimele își sună
vecinii abia după ce plătesc.
Metoda „Premiul cel mare”
O altă metodă este aceea prin sms. Infractorii, folosindu-se de numele unor
companii foarte cunoscute la nivel
național și internațional, trimit sms-uri
pe telefoanele mobile prin care anunță
posesorul că a câștigat un premiu important, dar pentru a intra în posesia lui
trebuie să plătească o anumită sumă de
bani. După ce trimit această sumă, victimele nu mai pot lua legătura cu cei cu
care discutaseră despre premiu.
Metoda „cumpărătorilor de PET-uri”
Persoanele vârstnice se trezesc la ușă cu
necunoscuți care pretind că vor să cumpere bidoane de plastic, materiale reciclabile sau altele. Când să se facă tranzacția, falșii cumpărători pretind că au
bancnote mari și că trebuie să le schimbe. În aceste cazuri, fie sustrag din banii
care li se oferă pentru a schimba, apoi se
răzgândesc în privința tranzacției, fie,
dacă vânzătorii merg în vecini să schimbe bancnota, le fură din casă și dispar.
Metoda „actelor caritabile”
O metodă întâlnită des este cea în care
infractorii cer sume de bani în numele
unor instituții sau persoane publice. De
multe ori cei înșelați trimit bani în conturi bancare sau îi înmânează unor persoane necunoscute.
Recomandările polițiștilor
Nu dați dovadă de credulitate atunci
când sunteți contactați telefonic și vi se
cer date personale sau bani!
Nu permiteți accesul în locuință sau
curte persoanelor necunoscute care se
oferă să cumpere bunuri, puteți fi furați
foarte ușor!
Nu achitați sume în avans pentru ridicarea unor premii!
În situația în care sunteți contactați în
legătură cu o rudă care ar fi suferit un
accident, luați imediat legătura cu acea
rudă!
Dacă sunteți victimă a unor astfel de
fapte, sesizați imediat Poliția la numărul
de urgență 112!

Wi-fi gratuit în Cristian
Cristolovenii, dar și turiștii care ne tranzitează comuna, au de acum la dispoziție serviciu gratuit de internet Wi-Fi. Acesta este disponibil în următoarele locații:
Piațetă, parcurile Eroilor, Duvenbeck, Morii, Cămin
cultural - interior și exterior, precum și circa 60-100 de
metri în jurul acestora
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Pictură murală de secolul 19,
restaurată

Sub huma sălii de sport a școlii din locali
tate, astupată de mai multe straturi de
vopsea, a fost descoperită și restaurată o
pictură murală ce datează din secolul 19.
În 2000, niște zugravi care făceau lucrări
de întreținere au găsit pe tavan urme ale
picturilor. Însă, abia anul trecut, actuala
conducere a Primăriei a luat decizia de a
contracta niște restauratori care au scos
la lumină tavanul pictat. Acum, dintr-o
sală de sport banală se va transforma în
bibliotecă și sală de evenimente culturale pentru tinerii cristoloveni.

Pictura de pe partea superioară a actualei săli de sport a școlii gimnaziale din
Cristian a fost descoperită din întâmplare în anul 2000, atunci când o echipă
de muncitori se pregătea să înceapă lucrări de consolidare în clădire. Desenele
sunt fie blazoane ale unor case din
zonă, fie simboluri religioase, iar textele
sunt în totalitate cu bază religioasă și cu
trimiteri către valori comune creștine,
cum ar fi iubirea, acceptarea, înțelegerea, pacea.

Niciun localnic nu își amintește de
vremurile în care pictura să fi fost la vedere. Este posibil ca acoperirea pereților
pictați să fi avut loc odată cu instaurarea
comunismului și cu îngrădirea preocupării față de spirit a cetățenilor, însă nimeni
nu știe cu siguranță când a apărut pictura
și mai ales când a fost acoperită.

de Arte George Enescu din Iași, alături de studenți și masteranzi ai aceleiași
școli de renume, a început munca laborioasă de documentare și restaurare
propriu-zisă, dedicându-se unei munci
titanice, astfel încât anul acesta s-a putut
prezenta publicului forma finală a tavanului și a părții superioare.

Abia în 2016, actuala conducere a luat
decizia de a scoate la lumină și pune în
valoare pictura murală. Restauratorul
Ionuț Roibu, absolvent al Universității

În viitorul apropiat se așteaptă transformarea acestei săli în bibliotecă, punându-se tot mai mult accentul pe dimensiunea culturală necesară în localitate.

RoJAM 2.0 17,
un eveniment unic la Cristian
Anul acesta, Cristianul a fost gazda marii adunări a Cercetașilor, Jamboreea
Națională RoJAM 2.0 17, proiect sprijinit
și susținut de Primăria Cristian.
Cei 1800 de participanți s-au aflat, vreme
de 10 zile, la Cristian, unde au participat
la peste 200 de activități, de la aventură
și tehnici de supraviețuire, la dezvoltarea durabilă prin știință și tehnică.
Localitatea Cristian a câștigat concursul
pentru organizarea evenimentului.
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Gicu Cojocaru, primar Cristian: „Ne-am
implicat și financiar, dar cel mai greu a
fost pe parte de organizare, acest campus
unde se desfășoară Rojam-ul a trebuit să
fie dotat cu utilitățile necesare, drumurile
au fost amenajate, am vrut să fim gazde
bune și sperăm ca asta să fie și impresia
celor care au venit aici. Conducerea localității a pus accent pe investiția în tineri, în
copii, cel mai important capital este capitalul uman. la toate acțiunile unde sunt
implicați copii noi suntem alături”.

Adrian Veștea, președintele CJ Brașov:
„Este unic pentru județul Brașov și cred
că și pentru țară. Vreau să îi felicit pe organizatori, Cercetașii din Cristian sunt
o organizație foarte puternică și închegată”.
RoJAM 2.0 17 a fost cea de-a doua jamboree a cercetașilor din ultimii 5 ani și
este cel mai mare eveniment organizat de Organizația Națională Cercetașii
României, care a adus împreună peste

1800 de tineri cu vârste între 11 și 24 de
ani, de pe întreg teritoriul țării. Aflat la
cea de-a doua ediție, RoJAM le-a propus
acestora un program educațional bazat
pe încorporarea descoperirilor științifice și a noilor tehnologii în viața de zi cu
zi a tinerilor, pe identificarea de soluții
pentru dezvoltarea durabilă a comunităților locale, precum și pe încurajarea
și promovarea diversității în societatea
românească.
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O stație nouă
de tratare
a apei potabile
Investiție importantă la Cristian: a început execuția unei stații de tratare a
apei potabile care va asigura o apă excelentă de băut locuitorilor din Cristian.
Montarea stației a început deja și va fi
funcțională în decurs de două luni.
Savu Bozocea, director SC Dorobeiul
SRL: „Multe dintre problemele actuale
care produc neplăceri vor fi înlăturate
cu ajutorul noii stații. Iată câteva dintre
ele: nisipul fin din apă care acum ajunge
la consumator va fi eliminat, iar odată cu
asta va dispărea și problema înfundării
echipamentelor de uz casnic sau a robi
netelor. Un alt avantaj este dedurizarea
apei. Prin acest procedeu, duritatea apei
va fi între 5-9 grade germane de duritate, iar în felul acesta dispar depunerile
de calcar. Se va face preclorinarea apei
înainte de stocarea în rezervorul de 500
de metri cubi prin care se asigură oxidarea substanțelor organice prezente în
apă și distrugerea bacteriilor. Aceasta va
fi urmată de clorinarea și postclorinarea
de menținere, a doua etapă de dezinfec-

tare a apei furnizate către consumatori
prin dozarea de hipoclorit de sodiu în
apă, proporțional cu debitul și nivelul de
clor liber (rezidual) din apă. Toate aceste
proceduri vor aduce o apă curată la consumatorul final, iar majoritatea problemelor cu care ne-am confruntat până
acum vor dispărea.”
Stația de tratare a apei potabile va fi amplasată în zona Dorobeiul și va fi finali
zată până la sfârșitul anului 2017. Totodată, se lucrează la majorarea cantității
de apă înmagazinate în patru bazine noi
de 124 de metri cubi fiecare, prin care se
va suplimenta rezerva de apă a comunei
Cristian. Aceste bazine s-au amplasat
deasupra rezervorului de 500 de metri
cubi.
Conducerea societății Dorobeiul declară
că, și acum, apa potabilă îndeplinește
toate calitățile de potabilitate conform
buletinelor de analiză efectuate în data
de 07.08. 2017.

Cei care au împlinit 50 de
ani de căsnicie, sărbătoriți
În acest an au fost luate mai
multe măsuri care să încurajeze
natalitatea, căsătoria, dar și care
să celebreze familiile care și-au
sărbătorit nunta de aur.
„Pe parte socială, am implementat anul acesta un premiu special
pentru cei care au împlinit 50 de
ani de căsătorie. Aceștia au primit, la cerere, suma de 2000 de lei.
Peste 30 de cupluri au fost deja
premiate, iar cererile se mai pot
depune încă la sediul Primăriei.
De asemenea, începând din acest
an, vom oferi pentru fiecare
nou-născut începând cu anul
2017 tichete valorice în valoare

de 1500 de lei. Cererile tip pen
tru acestea se găsesc la registratură. Dorim să premiem și elevii
cu rezultate deosebite în diferite
domenii, iar aceștia vor fi identificați cu ajutorul școlilor. Venim
și în sprijinul celor care se căsătoresc, am eliminat taxa de căsătorie a cărei utilitate nu o vedeam.
Pentru noi, este foarte important
să încurajăm tinerii să formeze
familii, să aibă copii pe care să-i
crească în comunitate, să îi sprijinim și respectăm pe cei care au
reușit să formeze familii trainice și longevive” a spus primarul
Cristianului, Gicu Cojocaru.

Memorialul Marcel Danci
A treia ediție
Micii fotbaliști au făcut spectacol la început de octombrie la Cristian. A avut
loc cea de-a treia ediție a memorialului
Marcel Danci. La eveniment au luat parte peste 100 de copii din grupa de vârstă
10 ani, din tot județul.
S-au împlinit 4 ani de la moartea lui Marcel Danci, unul dintre cel mai valoroși
fotbaliști pe care i-a avut Cristianul. În
memoria lui, autoritățile au organizat un
eveniment la care au luat parte cele mai
bune 10 echipe de copii din județ.
„Este de datoria noastră, a autorităților,
să promovăm și să susținem tinere spe
ranțe ale sportului. Profit de această ocazie și le spun părinților din Cristian să-și
îndemne copiii către cluburile sportive
din comuna noastră, Primăria le susține
și sperăm să avem cât mai mulți copii
care fac un sport aici, în Cristian”, a spus
viceprimarul Narcis Țintea, prezent la
eveniment.
„Marcel a fost un copil al Cristianului,
fotbalist și căpitan de echipă la Răsăritul
Cristian, consider că a fost unul dintre
cei mai talentați fotbaliști din comună.
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Am invitat 10 echipe din Cristian, Râșnov, Brașov, Prejmer, Hărman și altele.
Cristianul a ajuns în finală, iar rezultate
sunt foarte bune: locul 1 - Brașov, locul 2 Cristian 1, locul 3 – Râșnov, locul 4 - Cristian 2 ”, a spus antrenorul cristolovean
Emil Staicu.
„Sunt foarte mândră de tot ce se reali
zează, le mulțumesc organizatorilor
și Primăriei care au onorat memoria
tatălui meu și au adunat atât de mulți
copii talentați laolaltă”, a mărturisit, cu
ochii în lacrimi, Andreea Crăciun, fiica
lui Marcel Danci.
Foste glorii ale fotbalului brașovean au
participat la eveniment. Ionel Pârvu, fost
fotbalist și antrenor la Steaua s-a arătat
impresionat de felul în care a fost organizat memorialul și a felicitat Primăria
Cristian pentru felul în care se implică,
în vreme ce în tot județul condițiile de
antrenament sunt precare, iar copiii nu
au unde să practice sporturile preferate.
Baza sportivă de la Cristian a fost modernizată de curând de autoritățile locale.
Evenimentul s-a terminat cu un meci
amical old-boys.
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Cristianul
în Huffington Post
Potențialul turistic al României a fost elogiat într-un articol
publicat în septembrie de site-ul american The Huffington
Post, în care se afirmă că țara noastră ar putea fi considerată „cea mai frumoasă din Europa”. Autoarea articolului,
Patti Morrow, blogger, fotograf și jurnalist specializat în
călătorii, s-a declarat impresionată, printre altele, de Transfăgărășan, arhitectură cosmopolită din București, bisericile
fortificate din Transilvania și de castelele Bran și Peleș.
Patti Morrow a vizitat cetatea Rupea - unul dintre cele mai
vechi situri arheologice din România, întrucât datează din
jurul anului 5.500 i.e.n. din perioada paleoliticului-, locali-

tatea Cristian - Biserica Evanghelică din localitate datează
din 1495 - și Râșnov - unde a admirat cetatea medievală locală: „piețe din orașe încântătoare ce datează din timpuri
medievale, dealuri cu pante blânde care se întind cât vezi
cu ochii, castele învelite în misterul Contelui Dracula, perspective minunate asupra culmilor stâncoase ale munților
și o rețea ce pare infinită de fortărețe și biserici”.
După vizita sa în România, Patti Morrow spune că țara
noastră — și în special Transilvania — este locul în care se
află „unele dintre cele mai bine conservate orașe și sate medievale din Europa”.

C’Art Fest 4,
un succes național
Cea de-a IV-a ediție a Festivalului Internațional de Artă de la Cristian - C’Art Fest a
fost un succes răsunător ce a strâns în Cristian, pe parcursul celor opt zile de evenimente, aproximativ 15.000 de spectatori,
dublând astfel numărul participanților de
anul trecut.
Printre numele marilor artiști prezenți la
a IV-a ediție se numără: Gheorghe Zamfir,
Florin Piersic Jr., Oana Pellea, Mihai Gruia Sandu, Larențiu Damian, Constantin
Chiriac, Zoli Toth Project, Grigore Leșe,
Florin Iaru, Ana Barton, Claudia Duarte,
Moonlight Breakfast, Opera Comică pentru Copii, Fanfara Ciocârlia, Corul Madrigal.
Au fost evenimente ce au însumat 80 de
ore de lansări de carte, spectacole de teatru și dans, ateliere de scris pentru adulți și
de creație de păpuși pentru copii, concerte
și recitaluri de poezie sau instrumente clasice, expoziție de fotografie, filme artistice
și documentare de artă. La realizarea festivalului au contribuit peste 200 de artiști,
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50 de parteneri (instituții publice sau private și media), 70 de voluntari/organizatori, zeci de colaboratori (tehnic, logistic,
promovare, pensiuni, restaurante) etc.
Bugetul necesar acestei ediții a fost asigurat în proporție de 60% de Primăria Comunei Cristian, 21% de Consiliul Județean
Brașov și Agenția Metropolitană Brașov,
iar restul de 19% a fost asigurat de sponsori și parteneri privați.
Pe lângă spectatorii extrem de încântați
de ce a avut de oferit festivalul, și artiștii
invitați la Cristian s-au arătat încântați de
localitate, de felul în care este gospodărită,
de primirea făcută, de zona cochetă, casele
frumoase și oamenii primitori, de publicul
cald și educat, politicos.
Grigore Leșe, exigent cu spectatorii săi, i-a
desemnat pe cei din Cristian ca ocupanți de
seamă ai topului său cu public favorit și a
felicitat edilii pentru felul în care arată localitatea, despre care a mărturisit că a confundat-o cu un orășel german sau austriac.

Voie bună
la Zilele Cristianului
Peste 6000 de oameni au călcat pragul
Cristianului în cele două zile de sărbătoare care au marcat zilele comunei
și Drumul Pâinii. Peste 100 de pâini
calde, pregătite, frământate și coapte
tradițional în cuptoarele din sat, au
fost rupte și împărțite de fete în port
popular tuturor oaspeților evenimentului. Cei care au fost întâmpinați cu
pâine proaspătă și sare au putut savura gustul pâinii adevărate, făcute după
rețeta transmisă din generație în generație de gospodinele din Cristian.
Bulzul ciobănesc, micii și pastrama
la grătar, dar și alte bunătăți au făcut
deliciul participanților. Producători locali au pus pe tarabe produse tradiționale numai bune de umplut cămările
– brânzeturi, pastrame, dulcețuri și
zacuscă, miere, pălincă și altele. Târgul
de meșteșugari, dar și atelierele ținute
pentru cei mici, au fost punctele de atracție principale pe timpul celor două
zile de sărbătoare. Pictură pe lemn și
sticlă, împletit de pănuși, roata olaru-

lui, sculptură și încondeiat de ouă,
pielărit sau împletit, confecționat de
păpuși textile – copiii s-au înghesuit să
le afle secretele și să și le însușească direct de la maeștri.
Programul artistic al evenimentului a
adunat puhoi de lume lângă scena din
piațetă, fiind conceput special pentru
a satisface toate gusturile. Holograf,
Mihail, Ellie White, Ioan Bocșa sau
Sebastian Stan au fost numai câțiva
dintre artiștii care au urcat pe scena
Zilelor Cristianului – Drumul Pâinii.
În ciuda ploii din cea de-a doua zi de
sărbătoare, oamenii s-au distrat și au
rămas să vadă concertele pregătire de
organizatori.
Evenimentul a fost organizat de
Primăria Cristian și Consiliul Local și
face parte dintr-un program mai am
plu de revitalizare a tradițiilor și culturii în comuna Cristian.
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