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Luna aprilie este o lună impor-
tantă pentru localitate, fiind 
luna în care se dă startul unor 
investiții și lucrări de impor-
tanță vitală pentru Cristian, 
care se află și în topul priori-
tăților locuitorilor, așa cum a 
reieșit din sondajul realizat cu 
ocazia dezbaterii bugetului pu-
blic. Aceasta a avut loc în luna 
februarie, iar cristolovenii care 
au venit să asiste la discuția pe 
marginea bugetului, au putut 
completa niște chestionare, iar 
rezultatele acestora au arătat 
administrației locale că în to-
pul dorințelor localnicilor din 
Cristian se află acele investiții 
care vor intra în realizare în 
2019. De altfel, bugetul local se 
află în faza finală de aprobare 

și ne bucurăm că proiectele 
prevăzute în el coincid cu pri-
oritățile cristolovenilor. 

Una dintre cele mai importante 
este reabilitarea dispensarului, 
care va pune la dispoziție me-
dicilor de familie, stomatologi-
lor și locuitorilor din Cristian 
un spațiu modern și dotat co-
respunzător. Deja a fost emisă 
autorizația de construcție și lu-
crările au demarat. Între timp, 
medicii de familie și stomatolo-
gii au fost relocați provizoriu 
pe terenul de la Mayer, astfel 
încât activitatea acestora să nu 
fie perturbată. 

Tot în aprilie debutează și lu-
crările de pe strada Lungă, în-
groparea cablurilor și moder-

nizarea iluminatului public. 
Datorită acestor lucrări, trotu-
arele vor fi afectate, astfel că 
rugăm pietonii să scuze discon-
fortul creat, este necesar să în-
țeleagă că nu putem moderni-
za comuna fără să afectăm, pe 
termen scurt, confortul lor și să 
fie alături de noi și de această 
dată. 

Alte lucrări care încep în luna 
aprilie sunt extinderile de re-
țele de canalizare menajeră, 
pluvială și de apă pe Brazilor 
și Lunca Gării. De asemenea, 
s-a obținut avizul ISU pentru 
proiectul noii grădinițe pe fon-
duri europene și va fi scoasă la 
licitație execuția lucrării în cel 
mai scurt timp, pentru a începe 
realizarea ei în acest an. 

Dragi cristoloveni, 

anul 2019 va fi un an de vârf în 
ceea ce privește investițiile și lu-
crările în comuna noastră, care 
vor române peste ani și ani în 
comuna noastră și care sperăm 
că vor fi apreciate de cristolove-
ni. Dar, de asemenea, vor aduce 
și disconfort cetățenilor, pe care 
îi rugăm să înțeleagă că pentru 
a realiza aceste lucrări impor-
tante de care vor beneficia în 
viitor, în prezent va fi nevoie și 
de bunăvoința lor de a accepta 
și tolera deranjul necesar efec-
tuării lor. Tot pentru realizarea 
unor lucrări de mare importanță, 
apelăm în continuare la cristolo-
veni să vină către comunitate și 

primărie și să cedeze drumuri-
le. Este nevoie ca proprietarii 
de drumuri private să le cedeze 
administrației locale, pentru că 
sunt multe zone și probleme 
unde nu putem realiza lucrări 
datorită faptului că în prezent 
aceste drumuri aparțin unor pro-
prietari privați. Primim întrebări 
legate de investiții precum ex-
tinderile de apă, canal, iluminat, 
de la cristoloveni care ar putea 
fi beneficiarii acestor investiții și 
care sunt chiar proprietari ai co-
tei de drum și nu pot înțelege că 
lucrările acestea nu pot fi realiza-
te de către administrația publică 
până aceste cote nu vor fi cedate, 
aceasta fiind condiția legală de 
bază. Primăria nu poate realiza 
nicio investiție pe drumuri care 
aparțin unor persoane private, 
așa că este nevoie de cedarea 
acestor cote pentru a putea trece 
la treabă și a pune la dispoziția 
cetățenilor aceste lucrări extrem 
de necesare pentru confortul lor. 

Este un an bun pentru creșterea 
serviciilor pentru cristoloveni, 
din vară vom avea propriul ser-
viciu de evidență a populației, 
astfel încât cristolovenii să își 
poată face actele în comună. De 
asemenea vom avea un arhi-
tect-șef, astfel încât cei care solic-
ită autorizațiile de urbanism să 
nu mai facă drumul la Brașov ci 
să poată rezolva totul în cadrul 
Primăriei Cristian. Vă reamintesc 
că am îmbunătățit serviciile de 
transport începând cu prima zi 
a acestui an, cele de salubritate, 
colectare selectivă, și ne străduim 
mai departe să venim în sprijinul 
cetățenilor comunei noastre. 

Pentru că suntem în prag de 
Paște, într-o perioadă de prime-
nire a sufletelor, le urez tuturor 
cristolovenilor Paște fericit, cu 
lumină în casă și în inimă, multă 
sănătate și bucurie alături de fa-
miliile lor. Sărbători fericite!

Se dă startul lucrărilor

2019, un an de vârf

PAGINA 3
Finanțări nerambursabile pentru 
afaceri
în valoare de 110.000 lei fiecare, pentru 
afaceri ce se vor dezvolta în comuna 
Cristian, județul Brașov, prin interme-
diul PIMCES.

PAGINA 5
Grădinița Cristian, un loc unde 
micuții se simt ca acasă
O instituție de învățământ care oferă tu-
turor copiilor șanse egale de dezvoltare 
și educație, un loc în care micuții să se 
simtă ca acasă, într-o familie frumoasă.

PAGINA 7
Cuvântul preotului în prag de 
Sfintele Sărbători ale Paștelui
„Ne apropiem, după o perioadă intensă 
de rugăciune și post, încetul cu încetul, 
cu mare bucurie în suflete de Sfintele 
sărbători pascale.” 

PAGINA 8
Cristianul și-a sărbătorit doamnele, 
de 8 martie
Horia Brenciu și-a făcut o intrare de ex-
cepție, surprinzându-le pe doamne, iar 
show-ul lui de peste două ore a fost gustat 
din plin de toate invitatele.  
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Așa cum ne-am propus de la început, 
pentru administrația publică Cristian 
rămâne prioritatea numărul 1 învăță-
mântul. În 2018, în acest domeniu am 
realizat: clădirile și clasele igienizate 
și modernizate, intrarea în grădiniță și 
aleea au fost refăcute, subsolul clădirii 
corpului B a fost amenajat, iar centra-
la schimbată, toți copiii de clasa zero 
și întâi au primit primul ghiozdan, iar 
cei de la grădiniță au primit rechizite. 
Programul de tip școală după școală 
continuă, iar grădinița are două grupe 
de program prelungit, începând de anul 
acesta. Școala Gimnazială Cristian a 
ajuns pe locul 20 din 127 de instituții, la 
nivelul județului Brașov. De asemenea, 
am reușit obținerea unei finanțări eu-
ropene pentru o grădiniță nouă a cărei 
proiectare este în curs și intră în execu-
ție în 2019. O altă investiție importantă 
din domeniu este construcția unei săli 
de sport moderne în curtea corpului 
Școlii Gimnaziale de pe strada Lungă 
care va demara în acest an. 

În domeniul social, în 2018 am reușit 
realizarea unor proiecte importante 
și demararea altora care vor intra în 
execuție în acest an. Proiectul social în 

valoare 4,2 milioane de euro pe fonduri 
europene PIMCES este demarat, au loc 
permanent în cadrul lui activități pe do-
meniile învățământ și social. S-a reușit 
reabilitarea acoperișului de pe strada 
Andrei Mureșianu, a fost introdus ga-
zul în blocul de pe strada Brazilor, au 
fost reabilitate acoperișurile locuințelor 
sociale de pe strada Griviței. De aseme-
nea, procedurile sunt demarate și pro-
iectul se află în derulare pentru blocul 
social de la gară care va fi reabilitat și 
recompartimentat în 20 de apartamen-
te și garsoniere ce vor fi distribuite 
persoanelor cu probleme sociale. Avem 
PUZ-ul în lucru, pentru ca 70 de loturi 
de teren să fie repartizate în acest an 
tinerilor căsătoriți ce vor să își constru-
iască o casă, ținta noastră fiind aceea de 
a ține tinerii în Cristian sau chiar de a-i 
aduce înapoi pe cei plecați. 

Alte investiții și lucrări efectuate în 
2018: remiza PSI, care a ars, a fost refă-
cută și se află în fază avansată a lucră-
rilor, urmând ca în această primăvară 
să fie redată pompierilor din Cristian. 
Fundația primăriei a fost consolidată 
și refăcută, subsolul – anvelopat și hi-
droizolat, registrul agricol a fost mutat 
la parter.  De asemenea, serviciul soci-
al se va realoca în spațiul de la parter 
unde a funcționat urbanismul, pentru 
ușurarea accesului celor care au nevo-
ie. Importantă ni se pare și înființarea 
Serviciului de Evidență a Persoanelor, 
care se află acum în curs de autorizare 
și dotare și care va funcționa în clădirea 
Centrului de Informare Turistică și care 
va funcționa de la 1 iunie a.c. 

Între investițiile importante și priori-
tare pentru comună este și reabilitarea 
dispensarului, a cărui execuție a înce-
put deja, și relocarea provizorie medi-
cilor de familie și a celor stomatologi în 
spațiile special amenajate pe terenul de 
la Mayer. 

O realizare importantă a administrației 
locale în colaborare cu municipiul Bra-
șov este înființarea unei linii metropo-
litane pe traseul Brașov-Cristian a RAT, 

transport urban modern implementat 
în 2018 și intrat în funcțiune de la 1 ia-
nuarie 2019. Primăria Cristian susține 
gratuitatea pentru copiii și vârstnicii 
din localitate pe acest mijloc de trans-
port. În urma unui sondaj realizat de 
noi, tot mai mulți localnici folosesc în 
mod curent această linie în acest mo-
ment. 

Strada Lungă, care reprezintă coloana 
vertebrală a Cristianului a fost pe lista 
noastră de priorități în 2018 și rămâne 
în 2019: au fost făcute repoziționări ale 
căminelor de canalizare, iar anul acesta 
va intra în reabilitare totală, se vor în-
gropa cablurile. A fost refăcută și aleea 
pietonală de lângă Biserica Evanghelică 
și extins și modernizat iluminatul pu-
blic pe strada Vulcanului. De asemenea,  
avem licitațiile efectuate și contractele 
semnate pentru extinderea rețelelor de 
apa și canalizare - fonduri externe ne-
rambursabile prin PNDL.

3700 de pubele au fost achiziționate 
pentru colectarea selectivă a deșeuri-
lor, conform normelor impuse de Uni-
unea Europeană, și au fost repartizate 
cetățenilor. Tot în 2018 am achiziționat 

o stație modernă de filtrare, dedurizare 
și clorinare a apei potabile, complet au-
tomatizată, care a ridicat calitatea apei 
din localitate. De asemenea, de anul tre-
cut avem mai multe bazine de stocare 
a apei pentru a face față cerințelor de 
consum de apă menajeră. În 2019, Pri-
măria Cristian va avea propriul serviciu 
de salubritate. 

Am investit și în domeniul sportiv: la 
baza sportivă veche a localități au fost 
refăcute vestiarele în 2018, în timp ce la 
baza sportivă nouă a fost reabilitat te-
renul de joc: a fost introdus un sistem 
de drenaj și unul de irigare automatizat, 
iar gazonul a fost înlocuit cu unul nou 
de tip rulou. 

Nici evenimentele culturale nu au fost 
uitate, cristolovenii s-au bucurat și în 
2018 de Zilele Cristianului, Drumul Pâi-
nii, Roaina și alte tradiții vechi. De ase-
menea, primăria a susținut festivalul 
C’Art Fest, desemnat festivalul anului 
la Premiile Culturale ale Consorțiului 
Corona. Pentru copii, al cincilea an con-
secutiv, am construit un patinoar pe 
timpul iernii în centrul comunei, care a 
putut fi accesat gratuit de aceștia. 

Raportul de activitate al primarului  
pe anul 2018
2018 a fost un an plin și dificil din punct de vedere administrativ
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Cristianul - lună

Îi rugăm insistent pe cei care locuiesc în proximitatea 
Ghimbășelului să nu mai arunce gunoaie în apă. Vă 
atenționăm că cei prinși vor fi sancționați conform 

hotărârilor de Consiliu Local. De asemenea vă reamintim 
că se cheltuiesc sume enorme pentru curățarea albiei,  
iar cantitatea de gunoi strânsă este apreciabilă. 

Important! 

Odată cu venirea primăverii, 
localitatea intră în curățenie 
generală, așa cum șade bine 
oricărui bun gospodar. Încă 
din martie, străzile din Cristian 
se află în plină curățenie, iar 
drumurile sunt plombate și re-
parate acolo unde s-au degra-
dat pe parcursul iernii. Odată 
terminată reparația drumuri-
lor, se instalează și opritoarele 
de viteză în locurile pe șosele. 
Acestea vor asigura circulația 
cu viteză mică prin localita-
te, cu grijă specială în locurile 
frecventate de copii. Totodată, 
se reînnoiesc și marcajele de pe 
drumurile publice din comună. 
Și albia pârâului Ghimbășel 

este curățată, ca în fiecare înce-
put de an. Pentru a păstra co-
muna și albia pârâului curate 
tot anul, edilii fac un nou apel 
la cristoloveni să nu arunce de-
șeuri menajere în Ghimbășel și 
în zonele verzi și reamintesc că 
aceste fapte sunt prevăzute cu 
amenzi, conform hotărârilor 
CL. 

De asemenea, pe 20 aprilie va 
avea loc mobilizarea anuală a 
voluntarilor pentru curățarea 
Cristianului, unde toți cristolo-
venii sunt așteptați să se alătu-
re, pentru o comună mai cura-
tă și mai frumoasă.

Primăria Comunei Cristian, prin inter-
mediul Proiectului PIMCES Cristian, ofe-
ră posibilitatea locuitorilor comunității 
sprijinite din comuna Cristian de a acce-
sa un număr de 35 de finanțări neram-
bursabile, în valoare de 110.000 lei fieca-
re, pentru afaceri ce se vor dezvolta în 
comuna Cristian, județul Brașov (cel pu-
țin sediul social). Suma în lei menționată 
este acordată cu titlu de subvenție și nu 
se impozitează, potrivit dispozițiilor art. 
62 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările și completările ul-
terioare, în cadrul Titlului IV – Capitolul 

I, precum și în Normele metodologice de 
aplicare a acesteia (Titlul IV – Capitolul I 
– secțiunea a 2a – punct. 3) aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu mo-
dificările și completările ulterioare.

Beneficiarii acestui tip de asistență sunt 
firme (entități juridice) create de per-
soane care doresc să inițieze o activitate 
independentă, cu domiciliul în comuni-
tatea din comuna Cristian, pe baza unui 
plan de afaceri selectat în condițiile sta-
bilite în cadrul Metodologiei de organi-
zare a concursului de planuri de afaceri.

Prezenta metodologie este disponibilă în 
mod gratuit oricărui solicitant și poate fi 
consultată la biroul proiectului din co-
muna Cristian, județul Brașov. Metodolo-
gia și anexele sale poate fi  descărcată și 
de pe site-ul proiectului: www.pimces.ro 
și al primăriei Comunei Cristian la adre-
sa www.primariacomuneicristian.ro

Depunerea dosarelor de candidatură 
(planuri de afaceri) se va realiza în mod 
individual de către beneficiari,  în peri-
oada 01-17 mai 2019, la sediul proiectu-
lui situat în Locația Pomul Verde:  Str. 
Lungă, nr 103, com. Cristian, jud. Brașov. 

Dosarele vor fi depuse în format tipărit 
și, opțional, în format electronic. După 
încheierea perioadei de depunere a do-
sarelor, acestea vor fi transmise juriului 
pentru evaluare.

La concurs pot participa beneficiarii 
care fac parte din categoria de Grup țintă 
al proiectului şi care au participat la acți-
unile de consiliere/consultanță antrepre-
norială și la cursurile de inițiere în com-
petențe antreprenoriale ANC organizate 
în cadrul Proiectului.

Finanțări nerambursabile pentru afaceri 
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În martie, asociația Sibiul azi, 
prin programul PIMCES, a orga-
nizat mai multe ateliere pentru 
copiii aflați în program. Aceștia 
au confecționat mărțișoare eco-
logice, au avut parte de un atelier 
de educație și distracție prin mu-

zică, unde s-au simțit excelent, au 
cântat și au dansat, dar și de un 
atelier științific, Planetele prin 
ochii tehnologiei: sistemul solar, 
unde au învățat despre astrono-
mie, au desenat și s-au jucat. 

Sărbătoarea Sfintelor Paști este 
cea mai mărită și solemnă dintre 
sărbătorile anului, care aduce 
omenirii speranța mântuirii și a 
vieții veșnice, prin sacrificiul lui 
Iisus Hristos.

În tradiția ortodoxă, începutul 
sărbătorii e marcat odată cu 
postul de șapte săptămâni. O 
semnificație foarte importantă 
o are Joia Mare din Săptămâna 
Patimilor. Din această zi, țăra-
nii încetează lucrul la câmp și 
se concentrează asupra casei și 
curții, pentru ca totul să fie curat. 
Tot în Joia Mare, femeile încep să 
pregătească pasca și să vopseas-
că ouăle.

Potrivit tradiției, la miezul nopții 
între zilele de sâmbătă și dumini-
că, oamenii se trezesc din somn 
în bătaia clopotelor. Se spală cu 
apă curată, își pun straie noi, iau 
câte o lumânare și pornesc către 
biserică unde preotul, cu Sfânta 
Evanghelie și crucea în mână, 
urmat de alaiul de credincioși, 
iese cu lumânarea aprinsă și 
înconjoară biserica de trei ori. 
Când preotul rostește „Christos a 
înviat!” toți cei prezenți la acest 
serviciu religios spun: „Adevă-
rat a înviat!”, răspunsul fiind 
recunoașterea tainei Învierii. Cu 
lumânarea aprinsă, fiecare se în-
toarce acasă și face o cruce mică 
pe peretele dinspre răsărit, afu-
mându-l cu lumânarea, pe care o 
va păstra tot restul anului. Oame-
nilor le este permis să mănânce 
bucatele (pasca/pâinea, ouăle ro-
șii, carnea de miel, sarea și vinul) 
abia după ce acestea se sfințesc și 
după ce fiecare persoană partici-
pă la Liturghie.

Probabil cel mai de notorietate 

obicei din zona Transilvaniei, 
este cunoscut sub numele de 
„stropit”. Potrivit acestuia – pre-
luat de la maghiari – băieții merg 
în familiile în care există o fată 
sau mai multe, pe care le stro-
pesc cu parfum, „ca să nu se veș-
tejească”. „Stropitul” este păstrat 
și azi și reprezintă un bun prilej 
pentru o reîntâlnire cu prietenii, 
și, în fond, de distracție.

Credințe și superstiții de Paște

– La Înviere este bine să te îm-
braci cu o haină nouă, îmbrăcă-
mintea nouă, la fel ca și apa, are 
un rol purificator.

– În ziua de Paști nu este bine să 
dormi, pentru că în restul anului 
vei fi somnoros, vei avea ghinion, 
viermii vor mânca semănăturile, 
recolta va fi distrusă și te va prin-
de ploaia ori de câte ori vei vrea 
să lucrezi câmpul.

– Lumânarea de la Înviere trebu-
ie păstrată în casă și aprinsă în 
caz de boală, calamități naturale, 
supărări.

– În dimineața Paștelui e bine să 
privești prima dată într-o cofa 
cu apă neîncepută. Se spune că 
vei avea vederea buna în restul 
anului.

– Se spune că e bine să te speli pe 
față cu apa neîncepută dintr-o 
cană nouă, în care ai pus un ou 
roșu, unul alb, un bănuț de argint 
și un fir de iarbă verde, semne 
ale sănătății, prosperității și spo-
rului în toate.

– În ziua de Paști nu se mănâncă 
oul cu sare, se spune că transpiri 
tot anul.

– Pasca, crucea de pe ea sau ana-

fura sunt considerate de leac, de 
aceea se păstrează bucăți din ele 
peste an.

– Cocoșul sfințit de Paști se credea 
a fi o sursă de belșug, sănătate și 
dragoste. În vechime oamenii 
aduceau cocoși la slujba de Învi-
ere, pe motiv că aceluia căruia îi 
va cânta primul cocoșul în acea 
noapte va avea noroc tot anul. 
Apoi cocoșii erau dați de pomană 
săracilor.

– La masa de Paști e bine să mă-
nânci mai întâi un ou, se crede că 
acesta aduce sănătate trupului 

pe parcursul anului, apoi pește și 
pasăre, pentru a fi sprinten pre-
cum peștele și ușor ca pasărea.

– Cu cine ciocnești ouăle vopsite 
în ziua de Paști, te vei întâlni în 
lumea cealaltă.

– Dacă păstrezi un ou roșu 40 de 
zile după Paști și nu se strică, vei 
avea noroc tot anul.

– De Paști se așeză o bucățică de 
fier sub prag, ca o protecție pen-
tru casă.

– Dacă prima persoană care îți 
intră în casă este bărbat, vei avea 

noroc tot anul.

– De Paști, există credința că ce-
rurile se deschid, permițând su-
fletelor celor morți să se întoarcă 
acasă, pentru a-și proteja rudele 
dragi.

– Se spune că cei ce mor în du-
minica de Paști sunt scutiți de Ju-
decata divină, sufletele lor ajun-
gând direct în rai.

– Copiii născuți de Paști sunt bi-
necuvântați, având o viața lumi-
nată și presărată cu noroc toată 
viața.

Ateliere pentru copii 

Obiceiuri și tradiții populare românești de Sfintele Paști

Primăria Cristian are în elaborare 
Strategia de Dezvoltare Locală și 
Planul Urbanistic General. 

În cazul în care aveți anumite 
propuneri sau sugestii, le puteți 
trimite la adresa de e-mail:  

administrator@uatcristian.roImportant! 
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Grădinița Cristian este 
o unitate de învățământ 
modernă, cu o bază di-
dactico-materială la ni-
velul cerințelor actua-
le, datorită colaborării 
deosebite care există cu 
Școala Gimnazială Cris-
tian căreia i se subordo-
nează și cu Primăria Co-
munei Cristian. În unita-
te funcționează atât gru-
pe cu program normal, 
cât și grupe cu program 
prelungit și o grupă com-
binată cu predare în lim-
ba germană.

„Constituită ca o grădi-
niță de suflet, pe funda-
mentul valorilor noas-
tre: calitate, seriozitate 
și consecvență, grădinița 
reunește atât condițiile 
optime ale zonei și ale 
clădirii, cât și o calitate 
educațională izvorâtă 
din investiția emoționa-
lă și din selecționarea 
oamenilor de calitate, 
din exemplele pozitive 
ale familiei, partenerilor 
profesioniști, ale comu-
nității, bazate pe păstra-
rea tradițiilor românești 

și săsești, învățarea lim-
bii germane, educației 
multiculturale etc.

Unitatea oferă posibili-
tatea instruirii și edu-
cării preșcolarilor cu 
vârste cuprinse între 3-6 
ani, în limba română și 
germană, bazată pe o 
metodologie creativă și 
participativă, realizată 
prin parteneriat grădi-
niță– familie, responsa-
bilizarea familiei pri-
vind educația copiilor și 
implicarea comunității 
în acțiunile educative”, 
spune institutorul, Anca 
Ioana Pascu.

„Grădinița Cristian este 
o instituție de învăță-
mânt preșcolar care ofe-
ră tuturor copiilor șanse 
egale de dezvoltare și 
educație, un loc în care 
micuții să se simtă ca 
acasă, într-o familie fru-
moasă, mai mare, în care 
vom implementa cele 
mai bune condiții pen-
tru o dezvoltare fizică, 
emoțională și psihică ar-
monioasă. Este un loc în 
care activitățile sunt des-
tinate să promoveze și 
să stimuleze dezvoltarea 
intelectuală, afectivă, so-
cială și fizică a fiecărui 
copil în parte, apelând 
la o serie amplă de me-
tode tradiționale și mo-
derne: de la asigurarea 
unei hrane sănătoase, la 
activități fizice și până 
la jocuri educative, con-
siliere psihologică și di-
verse activități extrașco-

lare dintre care amintim 
următoarele: serbări de 
Crăciun și sfârșit de an 
școlar, excursii, activități 
cu părinții, gastronomie, 
karaoke, dansuri tema-
tice, marcarea prin acti-
vități specifice unor zile 
precum: Ziua Alimentați-
ei, Ziua Mondială a Apei, 
Ziua Pământului, Ziua 
Europei, Ziua Națională 
a României etc. La grupa 
cu predare în limba ger-
mană se desfășoară anu-
al Laternenfest și Kinder-

ball, activități specifice 
tradițiilor săsești din 
zona noastră. Pentru gru-
pele care funcționează 
cu program prelungit se 
desfășoară activități de 
vacanță cât mai variate 
în aer liber: copiii învață 
diferite tehnici de pictură 
cu diverse materiale, în-
treceri sportive, ateliere 
gastronomice și ateliere 
de creație, activități care 
sunt menite să le dezvol-
te creativitatea și să le 
stârnească curiozitatea”, 

povestește Anca Ioana  
Pascu.

În cadrul săptămânii 
„Școala Altfel”, la grădi-
niță se vor desfășura ac-
tivități diverse menite să 
le aducă copiilor un plus 
de cunoștințe, cât și să îi 
relaxeze și să îi distre-
ze. Din bogata paletă de 
activități enumerăm câ-
teva: gastronomie, dan-
suri, ateliere de creație, 
vizionare spectacol de 
teatru de păpuși, întâl-
niri cu medicul pediatru, 

pompieri, poliție, jocuri 
și concursuri distractive. 
În ultima zi din săptămâ-
nă, 19 aprilie 2019, în in-
cinta grădiniței se orga-
nizează Târgul de Paște, 
unde este invitată toată 
comunitatea. La acest 
târg veți găsi decorațiuni 
de Paște realizate atât de 
copii cât și de educatoa-
re, iar cu banii strânși se 
va organiza, ca și anul 
școlar trecut, o petrecere 
pentru toți copiii din gră-
diniță, de 1 Iunie. 

Numere de telefon: ISU Cristian:           0800.500.055 
Primăria Cristian:  0268.257.376  

SC Dorobeiul:  0268.257.571 
Electrica:           0268.305.999

Grădinița din Cristian, un loc unde micuții 
se simt ca acasă

Anca Ioana Pascu
Institutor
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În anul școlar 2018-2019, 
Școala Gimnazială din 
Cristian oferă preșcola-
rilor, elevilor din ciclul 
primar și gimnazial și ca-
drelor didactice o paletă 
bogată de activități ex-
trașcolare, care, pe lângă 
activitatea instructiv-edu-
cativă ajută la formarea 
viitorilor adulți, generația 
de mâine. 

„La toate nivelurile de 
învățământ avem elevi 
de excelență, elevi foarte 
buni, elevi buni și elevi cu 
rezultate scăzute la învă-
țătură, ca în orice școală. 
Elevii noștri au participat 
la concursuri și programe 
educaționale unde au obți-
nut rezultate bune și foar-
te bune”, spune consilierul 
educativ al școlii, Florenti-
na Coman.  

„La secțiunea primară, 
concursul național COM-
PER (matematică, Limbă 
și comunicare), avem elevi 
care au obținut locurile I, 
II, III și mențiuni. Cadrele 
didactice implicate în co-
ordonarea acestor elevi 
sunt: clasa I-a, coordona-
tă de către d-na Lavinia 
Ghimbășan, Clasa a II-a 
A, coordonată de d-na 
Mariana Ercuș; Clasa a 
II-a B, coordonată de d-na 
Mihaela Todor; Clasa a 
III-a, coordonată de d-na 
Claudia Ranteș; Clasa a 
IV-a A, coordonată de d-na 

Zina Soiu; Clasa a IV-a B, 
coordonată de către d-na 
Lăcrămioara Secărea; Fii 
inteligent la matematică: 
elevii clasei a II-a B, coor-
donată de d-na Mihaela 
Todor. 

Concursurile sportive, de 
asemenea, au fost ocazii în 
care elevii noștri au repre-
zentat cu mândrie Școala 
Gimnazială Cristian: au 
obținut locul I la Olimpi-
ada Gimnaziilor faza lo-
cală – FOTBAL și locul II 
la Olimpiada Gimnaziilor 
Rural. Gazeta matematică 
junior Etapa II – Clasa pre-
gătitoare A, coordonată de 
doamna Bogdana Grapă, 
a obținut Premiul de Ex-
celență și două Premii II”,  
povestește, cu mândrie 
nedisimulată, consilierul 
educativ al școlii, Florenti-
na Coman.  

Activitățile extrașcolare 
derulate în acest an școlar 
au fost multe, captivante, 
interesante și preferate de 
către elevi: Ziua Pompi-
erului, Let’s do it, O carte 
pentru Republica Moldo-
va, Ziua Internațională a 
Educației, drumeții, teatru 
și teatru de păpuși, Cen-
tenare Marea Unire, Ziua 
Mondială a Toleranței, 
acțiuni comunitare (colec-
tare și donare alimente, 
haine), acțiuni caritabile – 
Târgul de Crăciun.

„La secțiunea gimnaziu, 
avem de asemenea rezul-
tate foarte bune: Olimpi-
ada de Matematică Etapa 
Județeană, profesor titular 
Catedra Matematică este  
doamna Marina Tănase, 
cu doi elevi calificați și 
unul, Porfireanu Lauren-
țiu calificat la Etapa Na-
țională cu cel mai mare 
punctaj, 75p, Comper Ma-
tematică: cel mai mare 
punctaj a fost obținut de 
către elevii noștri – 75p, 
Comper Limba și Litera-
tura Română, profesor 
titular Catedra de Limba 
și Literatura Română este 
doamna Alina Țintea, cu 
patru elevi calificați la Eta-
pa a II-a”,  a mai spus con-
silierul educativ al școlii, 
Florentina Coman.  

Cele mai importante pro-
iecte derulate de către ca-
drele didactice în semes-
trul I al acestui an școlar 
sunt:

Pregătire pentru viață - co-
ordonat de către doamna 
director Maria Camelia 
Enache, este un proiect în 
al treilea an de derulare,  
la nivelul școlii și oferă 
elevilor școlii posibilitatea 
de a-și pregăti lecțiile și de 
a petrece timpul liber. Ele-
vii petrec în școală timpul 
de după cursuri, cu actii-
vități diverse de pregătire 
a temelor, servirea mesei, 
activități de relaxare.

Club de activități sportive 
Cristiana – proiect la nivel 
județean, coordonat de că-
tre doamna director Ma-
ria Camelia Enache care 
vizează dezvoltarea fizică 
și menținerea unei stări 
de sănătate a cadrelor 
didactice, prin activități 
sportive, concursuri spor-
tive între școlile din județ.

România în 100 benzi de-
senate, coordonat de că-
tre doamna Cristina To-
dor, catedra  de istorie. 
În acest proiect județean 
doi dintre elevii școlii au 
obținut mențiune. Obiec-
tivul acestui proiect a fost 
consolidarea cunoștințe-
lor de istorie, în contextul 
celebrării a 100 de ani de 
la Marea Unire.

Erasmus +, coordonat de 
către doamna Bogdana 
Grapă,   proiect internați-
onal care oferă posibilita-
tea de dezvoltare profesi-
onală a cadrelor didactice. 
În acest proiect cadrele 
didactice participă la cur-
suri în Irlanda – noiem-
brie 2018 și Franța – apri-
lie 2019.

PIMCES – program de mă-
suri pentru reducerea ex-
cluziunii sociale – proiect 
care se derulează la nive-
lul comunității, cu finanța-
re europeană.

Ferestre deschise către Eu-
ropa – coordonat de către 

doamna director Maria 
Camelia Enache, consilier 
educativ Florentina Co-
man, profesor Daniel Toa-
dere, proiect internațional 
care are ca obiectiv dez-
voltarea profesională a ca-
drelor didactice. În cadrul 
acestui proiect a avut loc o 
vizită de studiu în Cipru.

Prietenii inimii –  coordo-
nat de către doamna Flo-
rentina Coman,  proiect 
la nivel național, în cola-
borare cu Asociația New 
Heart Râșnov, care are ca 
obiectiv cultivarea la elevi 
a unui stil de viață sănă-
tos și dezvoltarea gustului 
pentru aventură, călătorii, 
sport.  În cadrul acestui 
proiect,  elevii au petrecut 
câteva zile la Piscina în aer 
liber Laguna Albastră Fă-
găraș, în luna septembrie 
2018; în decembrie 2018 
au vizitat orașul Sibiu iar 
în ianuarie 2019 au petre-
cut câteva zile în Munții 
Bucegi.

Fotograful Unirii, coordo-
nat de către doamna Flo-
rentina Coman, proiect 
la nivel național, are ca 
obiective dezvoltarea ele-
vilor în domeniile artistic, 
istorie, mediu, patrimoniu 
național. Acest proiect, în 
colaborare cu Asociația 
New Heart, oferă elevilor 
șansa de a vizita cele mai 
reprezentative zone din 
România în perioada iu-

nie-iulie 2019. 

Centenar Marea Românie 
– proiect la nivel interna-
țional – coordonat de către 
doamna director Maria 
Camelia Enache, consi-
lier educativ Florentina 
Coman, profesor Daniel 
Toadere. Acest proiect are 
ca obiectiv dezvoltarea re-
lațiilor de colaborare cu 
Școala Publică Maramo-
novka, Republica Moldo-
va. 

Întoarcerea la etichetă – în 
colaborare cu Asociația 
,,Exploratori pentru vii-
tor,, coordonat de către 
doamna Florentina Co-
man, vizează identificarea 
și însușirea unor compor-
tamente sociale și morale. 
Acest proiect se va finaliza 
cu o tabără de cinci zile în 
luna iunie, în Munții Gur-
ghiului.

Pedalez în siguranță – pro-
iect la nivel local, coordo-
nat de către Asociația Club 
Sportiv Savorya, oferă ele-
vilor cunoștințe din Codul 
Rutier și participarea la 
un concurs de biciclete. 

Au mai fost și alte activi-
tăți, multe dintre ele ex-
trașcolare, activități care 
îi formează pe elevii din 
comună pentru a deveni 
oameni de nădejde, adulți 
care să aducă onoare șco-
lii și comunității Cristian. 

Numere de telefon: ISU Cristian:           0800.500.055 
Primăria Cristian:  0268.257.376  

SC Dorobeiul:  0268.257.571 
Electrica:           0268.305.999

Elevii din Cristian, beneficiari ai unei 
palete bogate de activități extrașcolare 
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Cuvântul preotului în prag de Sfintele 
Sărbători ale Paștelui

Roaina vestește primăvara 

Iubiți credincioși ai Cristianului,

Ne apropiem, după o perioadă intensă 
de rugăciune și post, încetul cu încetul, 
cu mare bucurie în suflete de Sfintele 
sărbători pascale. În Duminica Floriilor 
se încheie Postul Mare și începe Săptă-
mâna Mare a Sfintelor și Mântuitoare-
lor Patimi. În această duminică, Mân-
tuitorul nostru Iisus Hristos intră ca un 
împărat în Ierusalim, spre a se da de 
bună voie la chinuri și la moarte pentru 
noi, păcătoșii. Vedem, din Sfânta Evan-
ghelie, cu câtă bucurie Îl însoțea mulți-
mea și cu câtă ură îl priveau cărturarii 
și arhiereii iudeilor. Din seara acestei 
duminici încep deniile, cu patimile lui 
Hristos. Sunt cele mai frumoase și miș-
cătoare slujbe și cântări de peste an. Să 
venim, seară de seară, cât mai mulți la 
Sfânta Biserică. Cum putem noi să dor-
mim sau să lipsim de la biserică când 
Hristos priveghează și se roagă pentru 
toată lumea? Cum putem noi să râdem 
și să bem când Fiul lui Dumnezeu este 
dat în mâinile hulitorilor și ucigașilor 
necredincioși? Cum putem noi să mân-
căm acum când Domnul vieții, postește 
și suspină pentru noi? Cum să lipsim de 
la biserică acum, când Hristos este tră-
dat de propriul său ucenic și este vân-

dut iudeilor ca să fie judecat și răstignit? 
Să mergem săptămâna aceasta după Ii-
sus Hristos, pe drumul Crucii, care pen-
tru noi este drumul vieții, al iertării și 
al mântuirii. Fără acest drum, nimeni 
dintre oameni nu se poate mântui. Iată, 
Hristos intră triumfal în Ierusalim în-
soțit de mulțime de oameni cu ramuri 
de finic în mâini. Să-L întâmpinăm și 
noi pe Hristos cu stâlpări de fapte bune. 
Hristos primește pe femeia păcătoasă 
să-I spele picioarele. Să ne apropiem și 
noi de Domnul și cu lacrimi de pocăință 
să-I udăm picioarele și să I le sărutăm. 
Hristos este vândut de Iuda la iudei pe 
30 de arginți. Să ne ferească Dumnezeu 
să-L trădăm și noi pe Domnul pentru 
bani, pentru cinste sau din frică. Hris-
tos spală picioarele ucenicilor la Cina 
cea de Taină, că să ne învețe smerenia 
pe toți. Hristos Mântuitorul nostru să-
vârșește prima Sfântă Liturghie la Cina 
cea de Taină, întemeiază deci jertfă li-
turgică și împărtășește pe ucenici, îna-
inte de patima Sa. Să prețuim toată via-
ța biserica, să mergem regulat la Sfânta 
Liturghie și să ne apropiem cu evlavie 
și pregătire de Sfânta Împărtășanie, mai 
ales la marile praznice și sărbători creș-
tine. Numai Iuda, vânzătorul, când s-a 
împărtășit, a intrat satana în el, căci a 

primit cu nevrednicie Trupul și Sângele 
Domnului. Așa vor pătimi toți cei ce se 
împărtășesc cu necredință și cu păcate 
mari pe suflet. Vai de cei ce zac în păcate 
grele și nici măcar în sfintele posturi nu 
se pocăiesc și nu se împacă cu Mântui-
torul! Iată, Vinerea Mare! Fiul lui Dum-
nezeu este răstignit între doi tâlhari, 
pentru Mântuirea noastră. Să mergem 
cu sfintele femei mironosițe să plângem 
pe Iisus Hristos și mai ales să ne plân-
gem păcatele noastre lângă Crucea Lui. 
Hristos își dă duhul și apoi este pus în 
mormânt. Să îngenunchem cu mare 
credință la Mormântul Domnului, să-L 
tămâiem, să ne rugăm și să ne cerem 
iertare, să ne împăcăm unii cu alții și în 
noaptea sfântă a Sfintelor Paști să aștep-
tăm clipa de taină a Învierii Domnului 
și a învierii noastre. De vom face așa, ne 
vom bucura cu toții de lumina Învierii 
Mântuitorului și vom putea cânta cânta-
rea îngerească de biruință asupra mor-
ții și a iadului. 

Amin

Preot paroh al parohiei Cristian 2,  
Sebastian Nicolae Floroiu

Pe 11 februarie, cristolovenii au sărbăto-
rit Roaina, sărbătoare care alungă iarna, 
conform tradiției.  Unul dintre rolurile 
jocului Roainei este următorul: vestește 
încheierea iernii, îndepărtarea de sezo-

nul rece și venirea primăverii, a sezoa-
nelor mai calde, a renașterii naturii și a 
comunității deopotrivă. Pe lângă costu-
mele tradiționale necesare, obligatoriu 
este ca întregul alai participant să fie 

mascat. Aceste picturi realizate pe tine-
rele fețe completează tabloul alungării 
iernii de către primăvară, iar în fața co-
piilor din alai trece o mică fanfară. 

Întregul eveniment trebuie să fie cât mai 

sonor, zgomotul fiind esențial în proce-
sul de alungare a iernii, a spiritelor rele, 
dar și pentru a atrage belșugul, folosin-
du-se bice și tălăngi pentru a amplifica 
zgomotul.
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Petrecerea de 8 Martie a 
reunit toate doamnele și 
domnișoarele din Cris-
tian. 

A devenit o tradiție în co-
mună să petreacă ziua lor 
împreună, la Sala Mare, 
decorată special pentru 
această ocazie. Primăria 
Cristian s-a ocupat de or-
ganizarea petrecerii și a 
avut grijă ca toată lumea 
să se simtă minunat. Pri-
marul Gicu Cojocaru s-a 
gândit să le facă și o sur-
priză doamnelor și a in-

vitat una dintre vedetele 
cele mai îndrăgite de fe-
mei, pe brașoveanul Horia 
Brenciu. 

„Așa cum obișnuim de pa-
tru ani de zile, pentru do-
amnele din Crisitan orga-
nizăm un program special, 
e timpul și cazul ca fiecare 
dintre noi să se gândeas-
că la doamnele minun-
ate din viața lui, fiindcă 
fiecare dintre noi avem 
în preajmă o doamnă, o 
domnișoară, mamă, soție, 
fiică, bunică, soră și să le 

dăruim ceva special, așa 
cum merită. Mai ales că pe 
tot parcursul anului ele ne 
sunt sprijin, bucurie, au 
grijă de noi, iar viața fără 
ele nu ar fi de imaginat. 
Le doresc din inimă multă 
sănătate și mulți ani fru-
moși înainte”, a declarat 
primarul Gicu Cojocaru. 

„Este un eveniment im-
portant pentru localitatea 
noastră, care are tradiție 
în Cristian deja, un eveni-
ment prin care le onorăm 
și le mulțumim doamnelor 

din comună. Printre sur-
prizele serii se numără și 
Horia Brenciu, cu un spec-
tacol de două ore”, a spus 
viceprimarul localității, 
Narcis Țintea.

Doamnele și domnișoarele 
au venit gătite ca pentru o 
seară specială și au fost 
primite de reprezentanții 
autorităților locale care le-
au întâmpinat cu o floare 
și le-au urat „la mulți ani”. 
Cu asemenea ingrediente 
a durat foarte puține min-
ute până când atmosfera 

s-a încălzit și a început 
dansul. 

„E o seară extraordinară, e 
binevenită pentru toate fe-
meile, de toate vârstele, ne 
distrăm excelent”, au spus 
doamnele reporterilor. 

Horia Brenciu și-a făcut o 
intrare de excepție, sur-
prinzându-le pe doamne, 
iar show-ul lui de peste 
două ore a fost gustat din 
plin de toate invitatele.  

Flori pentru doamnele 
comunei de 1 Martie

Ca în fiecare an, doamnele 
care s-au aflat din întâm-
plare pe străzile din 
Cristian de 1 Martie au 
avut parte de o surpriză 
plăcută: edilii le-au oferit 
flori pentru a sărbători 
Mărțișorul și prima zi de 
primăvară. Zeci de do-
amne au primit cu încân-
tare florile chiar din mâna 
primarului Gicu Cojocaru 
și s-au arătat foarte bucu-
roase de gest. 

Cristianul și-a sărbătorit doamnele, de 8 
Martie 


