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Peste 4.500 de angajați, o investiție 
care depășește 600 milioane de 
euro, peste 1,5 milioane de euro 
producție zilnică, peste 8.000 de 
comenzi pe lună și peste 1.000 pos-
turi de lucru producție… Este vor-
ba de cea mai mare companie care 
activează în Cristian: Schaeffler 
România. Fabrica de la Brașov este 
una dintre cele mai mari unități de 
producție dintre cele 170 de locații 
ale Grupului german Schaeffler 
din întreaga lume, furnizor renu-
mit de componente automotive și 
pentru industrie.
Inițial, proiectul de investiție al 
Grupului Schaeffler era prevăzut 
pentru 3 hale de producție, dar 
performanța făcută la Brașov și 
susținerea deosebită oferită de 
autoritățile cristolovene în dezvol-
tarea locației din România au fost 
convingătoare: în prezent, Schaef-
fler Romania a ajuns la 6 hale de 
producție, care ocupă 100.000 de 
metri pătrați construiți și un cen-
tru modern de inginerie. Acesta a 
fost inaugurat în 2012 și a trecut 
de 200 de ingineri care lucrează 
la proiecte de cercetare-dezvol-
tare de top. Performanța lor se re-
flectă și prin numărul de patente 
înre gistrate, 65 într-un singur an 
(2017).
Iar investiția nu se oprește aici. 
În perioada2018-2019, Schaeffler 
se va dezvolta în continuare și 
va adăuga noi hale, de producție, 
logistică și inginerie. Și desigur, 
această creștere va fi însoțită de o 
mărire a echipei, de la operatori, 
la ingineri, specialiști și manageri. 
„Angajații noștri sunt capitalul cel 
mai important al companiei. Cu 
ei am dezvoltat această fabrică de 
vârf, cu performanță nu doar pen-
tru Cristian, Brașov sau România, 
dar pentru Europa și chiar pentru 
întreaga lume. Vin la noi echipe 
din alte țări să învețe meserie, și, 
mai important, vin clienți de pe 
alte continente să le construim 
produse unice. Un astfel de proiect, 
chiar record am avut anul trecut, 
când am construit și livrat 4 rul-
menți unici, de câte 8 tone pentru 
cel mai mare concasor minier din 
Statele Unite. Acest lucru pla sează 
fabrica din România și, incontes-
tabil, comuna Cristian, pe harta 

zonelor în care există specialiști și 
se ating rezultate de top”, declară 
directorul companiei, Sorin Poteraș.
Deși cunoscuți mai ales pentru 
rulmenții de mari dimensiuni cu 
diametre de până la 4 metri, nici 
producția de componente pentru 
industria auto nu este de negli-
jat: de exemplu fabrica produce 
aproximativ un milion de role de 
camă (RSTO) pentru motor în fie-
care zi. Aceste mici componente, 
esențiale pentru motor, ajung în 
mașini precum BMW, Audi, VW, 
Aston Martin, Volvo și lista poate 
fi continuată. Se poate spune că 
aproape orice mașină de pe șosea 
conține o componentă produsă la 
fabrica din Cristian.
„Suntem mândri de ceea ce facem 
aici la Cristian. Am reușit să con-
struim o fabrică de top cu susține-
rea autorităților. Este locul potrivit 
pentru noi: nu doar pentru des-
fășurarea producție, cât și pentru 
desfășurarea unei vieți la 360 de 
grade, în care contează extrem 
de mult și componenta socială 
oferită angajaților. Astfel, cu toții 

ne bucurăm de ceea ce ne oferă 
Cristianul, de zona din jurul nos-
tru. La evenimente precum „Bike 
Sunday”, atunci când alături de 
familie și prieteni petrecem o zi pe 
biciclete, avem un traseu special 
aici, pe teritoriul cristolovenilor. 
Evenimente precum cel mențio nat 
reprezintă doar unul din multe al-
tele oferite angajaților, fapt care 
arată ca nu suntem doar colegi 
de serviciu, care interacționează 
strict pe teme profesionale. Sun-
tem o echipă”, mărturisește direc-
torul.
Dar pentru o echipă care dorește 
să se mărească în contextul eco-
nomic actual, unde oferta de lo-
curi de muncă este tot mai mare, 
cu ce convinge Schaeffler ca anga-
jator? Răspunsul vine din partea 
directorului de Resurse Umane,  
Carmen Stroe: „Angajații de astăzi 
nu se mai uită doar la salariu când 
primesc oferte de muncă. Salariul 
este doar punc tul de pornire. Pache-
tul de beneficii și prime reflectă 
adevărata valoare a venitului. O 
companie puternică, de succes, 
recompensează performanța și 

oferă beneficii care pot surprinde 
pe mulți. La Schaeffler fiecare 
lună poate aduce prime și bonu-
suri, precum cele de concediu, 
de sărbători etc, se adaugă prime 
substanțiale de performanță și 
succes. De asemenea, beneficiile 
medicale, alături de subvenția 
de la cantină, unde se oferă zilnic 
un meniu extrem de variat, pot 
cântări foarte mult în alegerea 
companiei Schaeffler.”
Am stat de vorbă cu câțiva angajați 
Schaeffler și am aflat care sunt top 
3 factori importanți pentru aceștia, 
la locul de muncă:
Constantin este disponent CJ și 
a fost angajat la Schaeffler mai 
mulți ani, a părăsit compania în 
favoarea unui concurent, însă 
apoi a revenit la Schaeffler. „Am 
revenit pentru că aici există proce-
duri clare, bine stabilite. Știu exact 
ce și cum am de făcut, fără stresul 
unui sistem haotic și neclar. Al doi-
lea motiv este echipa, funcționăm 
foarte bine împreună, un cadru 
ideal pentru performanță. Apoi, 
este vorba de pachetul salarial și 

de beneficii: inițial am plecat pen-
tru un salariu brut mai mare, dar 
mi-am dat seama repede că pache-
tul cumulat de beneficii, prime și 
bonusuri de la Schaeffler este mult 
mai avantajos”, spune Constantin. 
Robert este specialist calitate și lu-
crează de mulți ani în companie. 
„Unul dintre cele mai bune pa-
chete de beneficii de sănătate aici 
sunt. Un prieten a avut de curând 
probleme și mi-am dat seama ce 
mare avantaj financiar am eu din 
această perspectivă. Apropo de 
sănătate, sunt pasionat de sport și 
mișcare. La Schaeffler am multe 
opțiuni, dar preferata mea este 
Cupa de Fotbal. Sper să câștigăm 
cu echipa anul acesta. Și poate o 
să-mi încerc și îndemânarea la 
concursul de pescuit. Apoi, pen-
tru mine este importantă șansa 
de dezvoltare profesională: pot să 
avansez în job-ul meu sau chiar să-mi 
schimb domeniul tot în companie, 
fără să pierd din beneficii și să o 
iau de la zero”, ne-a spus Răzvan. 
Pentru un operator AS există mai 
multe companii de profil pe piață. 
Adrian spune că a ales Schaeffler 
din mai multe motive: “Salariu. Nu 
vorbesc de brut, ci cât primesc la 
final de lună, cu bonusuri, prime 
și sporuri. Primesc sporuri foarte 
bune pentru lucrul în 3 sau 4 schim-
buri. Apoi, transportul. M-am mu-
tat de 2 ori și tot am rută aproape 
de casă. Nu în ultimul rând,  canti-
na. Este cea mai bună din Brașov, 
poate chiar din România - mâncare 
de restaurant, cu peste 10 feluri pe 
zi și peste jumătate din preț plătește 
compania”. 
Robert a făcut de curând o schim-
bare în carieră, venind la Schaef-
fler de la o companie de IT. Robert 
povestește diferențele: „același 
venit, mai puțin stres, datorită 
specificului de lucru cu clienți 
interni, apoi dezvoltare și specia-
lizare susținută de companie prin 
training-urile pe care mi le doream 
de mai mult timp,  aceleași condiții 
de lucru, de timp flexibil, proiect 
de Home Office și compensarea 
aferentă după noua legislație pri-
vind contribuțiile, toate fac să fiu 
bucuros de schimbarea făcută”. 

Schaeffler. De la mare la mai mare
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SE DISTRIBUIE GRATUIT

Schaeffler crește echipa în fabrica din Cristian

Sediul Schaeffler România, Comuna Cristian, Jud. Brașov

Toți cei interesați de locuri de muncă la Schaeffler sau orice altă companie de pe raza Comunei Cristian pot depune CV-uri de angajare la registratura Primăriei Cristian.
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Le suntem alături cristolovenilor și îi așteptăm la 
primărie cu orice probleme, să îi ajutăm în măsura 

posibilităților noastre. Noi facem tot ce ne stă în  
putere pentru bunăstarea dumnealor.

Slujba de viceprimar este  
plină de satisfacții 
Viceprimarul Narcis Țintea a 
intrat în politică în 2012, când a 
câștigat primul mandat de con-
silier local alături de partidul din 
care face parte, PSD. Din iunie 
2016, a fost ales viceprimar și de 
atunci, desfășoară neîntrerupt 
muncă de administrație publică 
alături de echipa din primăriei. 
Am stat de vorbă cu Narcis Țintea 
pentru a afla câte ceva despre ac-
tivitatea sa. 

Ce înseamnă pentru dumnea

voastră să fiți viceprimar?
„Îmi place foarte mult ceea ce fac 
acum, sunt multe lucruri noi pe 
care le-am învățat și le învăț în 
continuare, am o activitate in-
tensă, constructivă, am contact 
direct cu cristolovenii, îi ascult și 
îi ajut, acolo unde se poate. Mun-
ca cu oamenii poate fi dificilă, 
însă este și plină de satisfacții, 
mai ales atunci când poți veni în 
ajutor, poți pune umărul la rezol-
varea unei probleme atunci când 
ești solicitat”.

A fost iarnă grea, care a con
tinuat să fie grea pînă în apri
lie. Cum vați descurcat?
„Foarte bine, zic eu. Primăria 
are un serviciu externalizat de 
deszăpezire prin societatea Do-
robeiul care a asigurat la nivel 
de localitate toate serviciile de 
deszăpezire. În această iarnă 
s-au folosit aproximativ 30 de 
tone de antiderapant și degivra-
tor și ne putem mândri că, deși 
a nins abundent de mai multe 
ori, în Cristian s-a circulat bine, 
pe toate străzile, utilajele au fost 
non-stop la treabă, nu am prim-

it nicio plângere, iar acolo când 
am fost anunțați telefonic că sunt 
probleme, s-a acțio nat imediat”.

A venit greu, dar a venit 
primăvara, intră Cristianul în 
curățenie generală?
„Am început să lucrăm încă din 
martie în zona Dorobeiul, unde, 
datorită precipitațiilor abun-
dente, au fost inundații, apele 
au intrat și spălat drumurile de 
acces, s-au format găuri și au 
devenit impracticabile. Lucrăm 

la regularizarea pârâielor din 
zona respectivă, decolmatarea 
podețelor, tuburilor care tra-
versează drumurile respective, 
și totodată igienizăm zona re-
spectivă, am adunat mai bine de 
un ccamion plin de gunoaie din 
zona respectivă. 
În momentul de față, pe sa-
lubrizarea stradală avem un 
contract și în paralel lucrăm la 
un caiet de sarcini privind salu-
brizarea stradală și albia pârâu-
lui Ghimbășel. Pentru admin-
istrația locală și pentru mine 
personal este foarte important să 
trăim într-o localitate curată, fără 
gunoaie, de aceea fac un apel la 
cetățenii din Cristian să păstreze 
curățenia care se face cu mult 
efort și cu bani, să nu mai arunce 
gunoaie în Ghimbășel. 
Între Cristian și Ghimbav am iniți-
at o acțiune de salubrizare, am 
curățat vegetația, am adunat peste 
7 remorci de gunoaie. În imediata 
perioadă se va organiza la nivel de 
localitate o acțiune de salubritate 
a albiei râului, în urma precipi-
tațiilor au venit din amonte aluvi-
uni și gunoaie care strică imaginea 

localității, mai ales că anul trecut 
Ghimbășelul a fost curățat pe raza 
localității, astfel încât am primit fe-
licitări de la Garda de Mediu pen-
tru modul de administrare. 
După iarnă, trebuie să interve-
nim acolo unde este nevoie și pe 
parte de infrastructură, vom face 
întrețineri cu piatră a drumurilor. 
În cartierul Tineretului și Bra-
zilor se va interveni în curând. De 
asemenea, vom reface drumul de 
legătură dintre strada Cucului și 

Schitul Efrem cel Nou, și vom crea 
noi locuri de parcare, mai ales că 
sărbătorirea Centenarului va avea 
loc pe acea bucată de teren. 
Datorită inundațiilor din martie 
și creșterii apelor râului, au fost 
probleme pe strada Râului, unde 
au fost rupturi de mal. Pe situații 
de urgență, am demarat o proce-
dură de reabiliare și consolidare 
mal și podeț, care se află acum în 
execuție. “

Cum vă ajută poliția locală în 
gestionarea problemelor de pe 
raza localității?
„În Cristian, avem patru agenți 
polițiști locali, angajați ai Primăriei, 
care asigură permanența în locali-
tate, răspund la toate apelurile de 
urgență de la numărul 0800 500 
055, au activități împreună cu cei 
de la Poliția Națională, se ocupă de 
ordinea publică și siguranță. Un 
lucru important în perioada care 
urmează este acela că vor avea 
atribuții pe partea de salubritate: 
vom implementa amenzi pentru 
cei care nu respectă hotărârile 
de CL. Practic, vor supraveghea 
punctele de colectare selectivă, al-

bia Ghimbășelului, dar și străzile 
din localitate și vor aplica legea, 
adică vor da amenzi, care nu sunt 
mici deloc, astfel încât să nu ne 
mai confruntăm cu situația de a 
strânge mereu gunoiul după alții.
Mai fac un apel la cetățeni să 
nu mai arunce și depoziteze gu-
noaiele și resturile de materiale 
de construcții în rampa de gunoi 
a localității (la balastieră, cum e 
cunoscută), pentru că e o rampă 
neautorizată, iar garda de mediu 

impune localității să cheltuiască 
bani pentru a face curățenie în 
zona localității. Și aici, poliția lo-
cală va da amenzi, mai ales că a 
fost montat un sistem de supra-
veghere pe rampă.”

Ce urmează?
„Avem o mulțime de solicitări cu 
privire la electrificarea zonei Vul-
canului, avem în momentul de 
față o corespondență cu Electrica, 
prin care am solicitat electrificar-
ea întregii zone din iunie anul tre-
cut, am trimis clarificările cerute 
de compania Electrica privind 
numărul de case și puterea insta-
lată, iar acum așteptăm cu mare 
interes propunerile și studiile de 
fezabilitate pe care le demarează 
compania. Dorim ca cetățenii să 
înțeleagă că noi facem tot ce ține 
de administrația locală în acest 
sens, vom monitoriza și vom ține 
legătura strâns cu cei de la Elec-
trica, pentru ca aceștia să rezolve 
problema în cel mai scurt timp. În 
aceeași situație ne aflăm și cu ex-
tinderea rețelelor de gaz pe toată 
zona Vulcanului, am întreprins tot 
ceea ce ținea de Primăria Cristian, 

urmând ca societatea de gaz să ne 
aducă la cunoștință detaliile teh-
nice ale lucrării și cofinanțarea.
În ceea ce privește iluminatul 
public, pentru a putea începe lu-
crările pe strada Prelungire 1 Mai 
și Aleea Doctorilor, este necesar ca 
proprietarii de drumuri din zona 
respectivă să doneze cotele parte 
de drum către domeniul public, 
pentru ca primăria să poată avea 
calitatea juridică care să-i permită 
începerea lucrărilor. 

De asemenea, o problemă cu 
care ne confruntăm este drumul 
național care traversează Cristian-
ul, despre care primim multe so-
licitări. Datorită accidentelor care 
au avut loc în Cristian, am făcut 
nenumărate adrese către CNAIR 
și societatea care modernizează 
DN73, cu privire la reparația cât 
mai rapidă a găurilor care s-au 
format în carosabil de-a lungul lo-
calității noastre. Facem tot ce ține 
de noi, aș vrea să îi asigurăm pe 
cetățeni de acest lucru. 
Vreau, de asemenea, să îi anunț pe 
această cale pe cristolovenii care 
locuiesc pe strada Lungă, că tot da-
torită acestor lucrări de modern-
izare a drumului, odată cu relocar-
ea utilităților din drum în trotuar, 
se vor monta cămine cu apometre 
pe domeniul public, astfel încât 
citirile să poată fi făcute oricând. 
Le suntem alături și îi așteptăm 
la primărie cu orice probleme, să 
îi ajutăm în măsura posibilităților 
noastre. Noi facem tot ce ne stă 
în  putere pentru bunăstarea 
dumnealor.”

Viceprimarul Comunei Cristian, Narcis Țintea Narcis Țintea și primarul Comunei Cristian, Gicu Cojocaru
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„Educația a fost și este o prioritate pentru 
actuala administrație. Astfel, după toate in-
vestițiile realizate până în prezent, dintre care 
putem aminti doar înființarea programului 
prelungit de la grădiniță sau programul de 
tip after-school de la școală, vom demara în 
acest an două investiții mai mult decât nece-
sare pentru localitatea noastră: o nouă gră-
diniță și sala de sport. Grădinița nouă, proiect 
ce primește o finanțare considerabilă de la 
AFIR în valoare 500.000 de lei, este în faza de 
licitație, iar sala de sport, obiectiv ce va fi re-
alizat în curtea școlii de pe stradă Lungă are 
și ea procedura de achiziție demarată“, spune 
Alexandru R. Crețu, consilier local. 

„Un alt capitol la fel de important este 
sănătatea. Dispensarul din localitatea noas-
tră va fi modernizat complet el urmând să 
arate că o mică policlinică. Acest obiectiv va 
deservi în continuare medicii de familie, dar 
și medicii stomatologi, însă vor fi create și alte 
spații noi: o sala de așteptare, un laborator 
pentru analize, dar și un cabinet de pedia-
trie”, subliniază primarul Gicu Cojocaru.
La capitolul infrastructură sunt demarate 
procedurile de achiziție pentru:
• iluminat str. Vulcanului - DJ112,
• iluminat, îngropare cabluri, stradă Lungă și 
zona Gării

• execuție extindere rețea apă cartierul Lunca 
Gării, Dorobeiul, (PNDL-proiect pe fonduri)
• execuție extindere rețea canalizare car-
tierul Lunca Gării, Dorobeiul (PNDL- proiect 
pe fonduri)
• asfaltări zona Vulcanului, stadiu actual: Stu-
dii de Fezabilitate și DALI
• introducere apă-canal pentru zona Ghim-
bavului și extindere str. Tudor Vladimirescu
Pentru blocul social de pe strada Gării (bloc 
achiziționat în actualul mandat) a fost reali-
zat studiul de fezabilitate. Din acest studiu a 
reieșit faptul că în clădire se pot realiza 15 
garsoniere și 2 apartamente ce vor fi repar-
tizare în urma solicitărilor și prin intermedi-
ul unui regulament ce va avea criterii trans-
parente de selecție.
Aleea pietonală ce face legătura dintre strada 
Nisipului și strada Lungă este în faza finală 
de execuție, în perioada imediat următoare 
urmând a fi montat mobilierul stradal (bănci, 
coșuri de gunoi) și realizat iluminatul. 

Dacă în prima parte a mandatului noua administrație a acordat 
o foarte mare atenție capitolelor de gospodărire, de organizare 
(inclusiv achiziții de imobile) și întocmirii de planuri și proiecte, 
începând cu anul 2018 a venit timpul demarării obiectivelor 
mari și foarte importante.

Obiective mari și foarte importante pentru  
comună, pe agenda administrației locale în acest an

Modernizare și reabilitare dispensar

Sală de sport, Școala Gimnazială nr. 2, Cristian

Aleea pietonală dintre str. Nisipului și Str. Lungă



4 Anul II, Nr. 3, aprilie 2018

facebook.com/gazetapentrucristian

Prima clădire din cele trei aflate 
în Cristian, Vila Ambient, constru-
ită în 1797, a fost achiziționată cu 
aproximativ 80.000 de euro, însă 
renovarea și includerea piscinei 
interioare au dus investiția la cifra 
de 500.000 euro. Conacul Ambi-
ent a necesitat o investiție de 1,1 
mili oane euro, în timp ce pentru 
Resort Ambient s-au investit 1,5 
milioane de euro.

Pe 16 iunie, resortul va sărbăto-
ri un an de la deschidere. Clădi-
rea în care se află complexul și 
care datează din 1800, a fost re-
condiționată și i s-a adăugat un 
corp de clădire, în timp ce șura 
veche a fost transformată într-un 
restaurant apreciat. 

În total, complexul din Cristian 
pune la dispoziție 30 camere în 
regim de hotel. Vila, o locație care 
se închiriază cu totul, are și ea 6 
camere și o capacitate de 12 per-
soane. 

„Profilul turistului care vine de 
obicei la noi”, spune Mihai Be-
ganu, directorul hotelului, „este 
acela al turistului cu posibilități 
peste medie, care fuge de agitația 
orașului, iarna vine la schi, vara să 
se recreeze la munte, într-o zonă 
liniștită, care îi oferă multe posibil-
ități de relaxare și distracție. Cei 
mai mulți turiști care ne trec pragul 
sunt din București și din Con-
stanța. Vin multe familii cu copii, 
piscinele sunt cele care cântăresc 
foarte mult în decizia de a ne 

alege, la fel și terenurile de sport 
sau locurile de joacă pentru copii. 
Iarna, un plus este faptul că ad-
ministrația locală amenajează 
un patinoar în centrul comunei, 
turiștii apreciază mult acest lu-
cru. Importante sunt și traseele de 
mountain-bike din zonă, iar unii 
dintre turiști au avut o frumoasă 
surpriză când au constatat că vara 
avem în Cristian un festival de 
cultură și au posibilitatea să vadă 
spectacole și să participe la con-
certe de înaltă clasă. Ce apreciază 
cei mai mulți este că vin într-un 
loc liniștit, accesibil, o comună cu-
rată, foarte bine întreținută, euro-
peană. Noi le punem la dispoziție, 
cu ajutorul partenerilor noștri, 
la o serie largă de activități speci-

fice zonei montane și nu numai: 
echitație, ATV, tir c arcul, tiroliană, 
bungee-jumping, hiking, tururi cu 
bicicleta.”

Restaurantul amenajat în fosta 
șură are o capacitate de 200 de lo-
curi, și poate găzdui evenimente 
private, dar și corporate. Este ame-
najat rustic, în vechiul stil boieresc, 
la fel ca toate locațiile Ambient. 

„Am amenajat totul cu multă grijă. 
Camerele sunt diferite între ele, 
însă în fiecare găsești ceva valoros. 
Poți sta într-o cameră și să ai un bi-
rou de 200 de ani.  Există în spații 
multe antichități, majoritatea 
săsești, germane, care creează o 
atmosferă vintage, potrivită cu o 
comună săsească cum este Cris-

tianul”, povestește Mihai Beganu, 
directorul hotelului. 

Și complexul turistic Ambient 
este în căutare perpetuă de anga-
jați. Penuria de personal calificat  
HORECA este resimțită peste tot. 

„Am dori să avem mai mulți anga-
jați din Cristian. În acest moment, 
căutăm personal de curățenie, 
cameriste, spălătorese, personal 
de vase, bucătari, ospătari și am 
fi bucuroși să angajăm mai mulți 
localnici. Oferim condiții bune și îi 
așteptăm pe toți cei care caută un 
loc de muncă bun și aproape de 
casă să ni se adreseze”, mai spune 
directorul hotelului, Mihai Beganu. 

Ambient: investiție de 3,1 milioane 
de euro în complexul hotelier din 
comuna Cristian
Compania brașoveană Euro Tour a investit 3,1 milioane de euro în complexul 
hotelier din comuna Cristian, compus dintr-o vilă, un conac și un resort.

Având în vedere numeroasele întreruperi de curent electric pe raza lo-
calității, din cauza condițiilor nefavorabile, conducerea Primăriei Cris-
tian vă informează că, de fiecare dată, se implică în mod direct punând 
la dispoziție echipelor de intervenție Electrica tot ceea ce este necesar, 
ținând legătura cu ele și cetățenii pentru o informare mai bună. Însă, 
Primăria Cristian nu poate interveni direct, depanarea tehnică se face 

exclusiv prin societățile cu care avem contract. De asemenea, serviciul 
de transport energie electrică aparține în mod direct de statul român, 
iar atunci când sunt probleme, ele se răsfrâng și asupra utilizato-
rilor din Cristian. Vă rugăm ca și în cazurile de întreruperi sau defecți-
uni ale utilităților publice să apelați numărul de urgență ISU Cristian:  
0800 500 055. 

Important! 



5Anul II, Nr. 3, aprilie 2018

facebook.com/gazetapentrucristian

Organizația de pompieri din comună Cris-
tian a luat ființă între anii 1890-1900 ca for-
mație organizată. Ca materiale de incendiu 
existau găleți, topoare, furci, căngi, care se 
găseau la cetățeni, iar sursele de apă erau 
asigurate de râul Ghimbășel, care trece prin 
mijlocul comunei și cele trei canale de apă 
din străzile 7 Noiembrie, Laterală și Repub-
licii. După anul 1890 administrația comunei 
ia mășuri pentru înființarea unui corp orga-
nizat de pompieri compus din 35-40 cetățeni, 
între 18-40 ani, totodată se dotează corpul de 
pompieri și cu materiale corespunzătoare, și 
se înființează un sediu. Corpul de pompieri 
avea un comandant dintre cei mai activi și 
destoinici pompieri, pe lângă comandant 
există un ajutor și șefi de echipa, iar în echi-
pa erau servanții și ajutoarele iar în caz de 
incendii mai mari întreagă masă adultă a 
populației era obligatoriu mobilizată a lua 
parte la localizarea incendiilor. După pri-
mul război mondial, organizațiile de pomp-
ieri capătă o importanță tot mai mare. Acest 
fapt face ca și formația de pompieri a comu-
nei Cristian să se organizeze mai bine, să fie 
dotată cu materiale mai performanțe și cu 
oameni mai bine instruiți, având sprijinul 
pompierilor militari. Sediul formației de 
pompieri devine mai spațios, iar materialele 
mai bine păstrate, pompele fiind în timpul 
iernii ținute în încăperi încălzite.

În toți acești ani (1890-2018) pompierii vo-
luntari din Cristian au activat fără între-
rupere. Pentru alarmă se folosesc și astăzi, 
precum odinioară, bătăile clopotelor de 
la ambele biserici din Cristian. Instruirea 
formației se face o dată pe lună adică pri-
ma duminică a lunii respective, între orele 
08.00-12.00, atât teoretic cât și practic.

Astăzi, formația Serviciului Voluntar pentru 
Situații de Urgență este dotată cu trei mași-
ni de pompieri:  un Renault cu o capacitate 
de 4000 l apă și 300 l de spumă, acesta fiind 
dotat în conformitate cu ultimele standarde 
2016,  o mașină de stingere marca Mercedes 
cu un bazin de 2500 l apă, și aceasta având în 
dotare toate materialele necesare unei inter-
venții, o mașină Iveco care în componența 
sa beneficiază de o mare gamă de materiale 
și accesorii, echipamente destinate luptei 
împotriva incendiilor și altor calamități na-
turale.

Ioan Pintilie, șef formație : „suntem o echipă 
solidă, cu oameni cu multă experiență 
în spate, de peste 30-35 de ani, am putea 
menționa pe fostul șef de formație, domnul 
Gheorghe Barbu, cu activitate de peste 48 
de ani și vechime de 34 de ani ca șef de for-
mație, pe Ion Babeș, cu 35 de ani experiență, 
Gheorghe Strătilă, 31 de ani, Florin Babeș, 32 
de ani vechime, toți aceștia din urmă fiind 
încă activi. 

Din anul 2016, formația civilă de pompieri 

a intrat într-o nouă etapă de modernizare, 
odată cu achiziția unei mașini de pompieri 
noi, la care s-a adăugat acea donație venită 
din partea unor oameni cu spirit pompieris-
tic din Elveția: o mașină de stingere marca 
Mercedes și un Iveco dotat cu cele necesare 
intervențiilor de altă natură decât incendiile”.

Nu în ultimul rând, în cadrul formației au 
avut loc noi recrutări de voluntari, pentru 
ca echipa să poată avea continuitate, aceș-
tia dând dovadă de seriozitate și atașament. 
Sub noua comandă a șefului de formație, și 
el cu o vechime de peste 21 de ani în cadrul 
formației, la finalul anului 2017 au avut loc 
cursurile de servant pompier, unde toți cei 
care au participat au absolvit cu bine sau 
foarte bine, devenind astfel mai respons-
abili în ceea ce privește următoarele in-
tervenții. De asemenea, formația civilă de 
pompieri beneficiază de un site propriu, 
unde atât cetățenii, cât și alte persoane pot 
urmări activitatea noastră, dar și alte infor-
mații despre echipă și modul de organizare 
a acesteia.

Noua structură a formației este foarte bine 
conturată, începând cu șeful SVSU, Aura 
Ioniță, șeful de formație și coordonatorul 
Ioan Pintilie, șef serviciu pentru prevenire 
domnul Ion Babeș, șefii de grupă, Florin 
Babeș și Florin Mândru, și restul echipei 
formate din servanți pompieri, inclusiv 
șoferii, în total un număr de 29 de voluntari. 
Aceștia, lunar, au pregătire practică și teore-
tică, dovadă stând timpii de reacție, sub 10 
minute, la orice intervenție. De altfel, fiecare 
dintre membrii echipei sunt încadrați în 
câmpul muncii altundeva, iar voluntariat la 
pompieri fac din pasiune și dorința ca locali-
tatea în care trăiesc să fie mai bine protejată, 
iar în caz de nevoie, serviciile aduse de ei să 
fie de cea mai bună calitate.

Ioan Pintilie, șef formație :„Atât în trecut, cât 
și astăzi, pompierii locali se bucură de atenția 
administrației locale și a cetățenilor din Cris-
tian. În ceea ce privește administrația locală, 
aceasta depune toate eforturile ca Remiza 
PSI să fie gata într-un timp cât mai scurt și 
mulțumim Primăriei și Consiliului Local 
pentru importanța pe care o dau serviciului 
nostru. Odată cu înfrățirea dintre localitatea 
noastră și localitatea Maramonovca din Re-
publica Moldova, și pompierii voluntari au 
participat la instruirea și dotarea echipei din 
Moldova, unde ne-am deplasat cu echipa-
mente și cu mașina de pompieri donată de 
administrația locală. Totodată, voluntarii din 
Cristian s-au mobilizat în a colecta diferite 
obiecte, care vor fi donate atât colegilor 
noștri, cât și localnicilor din Maramonovca. 
În viitorul apropiat, așteptăm vizita unei 
echipe similare din localitatea Vârșeț, Bulgar-
ia, pentru a întări legăturile dintre cele două 
formații de pompieri voluntari. 

Fac un apel către tinerii din localitate care 
au dorința și voința necesare pentru a face 
parte din echipa de pompieri voluntari, 
cărora le transmit că îi așteptăm cu ușile 
deschise mereu și că meseria de pompier 

îi înnobilează. Nu este cea mai ușoară din-
tre meserii, însă, după ce ai participat la o 
stingere de incendiu sau salvarea de vieți 
omenești sau bunuri materiale, simți o sa-
tisfacție inegalabilă.”

Pompierii Voluntari din Cristian, 
tradiție de peste 125 de ani

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

SC Dorobeiul:  0268.257.571 
Electrica:           0268.305.999
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U.M. 01915 Cristian, prezență 
statornică pe meleaguri cristolovene

Rugăm insistent pe cei care locuiesc în proximitatea 
Ghimbășelului și continuă să arunce gunoaie să nu 
mai facă acest lucru. Vă atenționăm că cei prinși vor fi 

sancționați conform hotărârilor de Consiliu Local. Vă re-
amintim că se cheltuiesc sume enorme pentru curățarea 
albiei,  iar cantitatea de gunoi strâns este apreciabilă. 

Important! 

Prezență statornică în viața comunității locale, U.M. 01915 Cristian a luat ființă în anul 1986 sub numele   Depozit 262 Carburanți – 
Lubrifianți Cristian, în subordinea Forțelor Aeriene Române.  Ȋn timp, unitatea a trecut printr-o serie de modificări de structură și 
dotare ca urmare a proceselor de reorganizare și restructurare.

Actul de naștere al Depozitului 920 
Carburanți – Lubrifianți Cristian 
( U.M. 01915 ) a fost semnat, însă, 
în 2010, când, prin Ordinul min-
istrului apărării naționale și prin 
Dispoziția Statului Major General 
se reînființează această structură 
militară pe aceeași locație ca și De-
pozitul 262 Carburanți – Lubrifianți 
Cristian, în subordinea Bazei 91 Lo-
gistică a Forțelor Aeriene Române.

Un pas deosebit de important 
în dezvoltarea și modernizarea 
unității l-a reprezentat preluarea, în 
2016, a Depozitului OMV PETROM,  
refăcându-se, astfel, după 30 de ani, 
infrastructura inițială a Depozitului 
de Carburanți  Cristian.

Colonel Mihai Daniel, comandant 
al unității: “am sărbătorit împre-
ună, an de an, Ziua Națională. Îm-
preună am adus, an de an, un pios 
omagiu bravilor eroi ai neamului 
românesc. Am stat  alături, umăr la 
umăr, salutând drapelul național, 
la toate evenimentele marcante ale 
comunei, motivați mereu de mân-
dria de a exista în aceeași vatră de 
spiritualitate românească și de a 
împărtăși cu dumneavoastră, cris-
tolovenii, valori comune – încrede-
rea  în forțele proprii, onestitatea, 
demnitatea, disciplina, solidari-
tatea. Vorbim cu mândrie despre a 
doua noastră familie. A fi militar nu 
este numai o profesie, este un mod 
de viață în care se împletesc spiritul 
riguros, temperamentul dinamic, 
voința, angajarea efectivă și afec-
tivă, într-un mediu al disciplinei, al 
valorilor și normelor militare.

De ce fiecare dintre noi a ales cari-

era militară când se deschid atâtea 
drumuri, atâtea posibilități, când 
orice tânăr poate alege?

În primul rând, armata îți oferă o 
educație gratuită, o bună pregătire 
profesională, un loc de muncă sta-
bil, posibilitatea de afirmare și de 
dezvoltare a carierei după reguli 
bine stabilite, un venit sigur, peste 
medie, la care se adaugă măsuri de 
protecție socială.

Ȋn al doilea rând, a activa în arma-
ta română nu înseamnă doar a-ți 
defini personalitatea, a te maturiza, 
a fi mereu activ, ci și a lucra într-un 
mediu dinamic, organizat și com-
petitiv, posibilitatea de a călători, 
de a vizita locuri noi, de a cunoaște 
oameni interesanți și de a lega pri-
etenii durabile. 

Această experiență de viață cu greu 
poate fi acumulată într-un alt do-
meniu, iar sentimentul că ai reali-
zat ceva foarte important în viață, 
că faci parte dintr-un corp de pro-
fesioniști, că ai devenit un membru 
demn și respectat al comunității în 
care trăiești, că ți-ai făcut datoria 
față de patrie este înălțător.

Profesia militară nu înseamnă, 
însă, doar manevre militare, exer-
ciții și antrenamente. Dincolo de 
aceste activități, Depozitul 920 Car-
buranți – Lubrifianți Cristian ( U.M. 
01915 ) are misiunea de a asigura 
suportul logistic necesar desfășură-
rii acțiunilor militare ale Forțelor 
Aeriene Române pe timp de pace, 
în situații de criză și de război, în 
scopul apărării spațiului aerian 
național.

Aprovizionarea cu carburanți și lu-
brifianți reprezintă concretizarea 
misiunii ce ne-a fost încredințată, 
iar rolul Depozitul 920 Carburanți 
– Lubrifianți Cristian este de a efec-
tua întregul complex de activități, 
măsuri tehnice și organizatorice, 
de planificare, recepție, depozitare, 
distribuție și transport a produsel-
or petroliere necesare Forțelor Ae-
riene Române”. 

Una dintre principalele preocupări 
ale echipei manageriale ale U.M. 
01915 Cristian – condusă de colonel 
Mihai Daniel, comandant al unității 
– o constituie implementarea unui 
sistem de management optim și efi-
cient de gestionare și administrare 
a produselor petroliere specifice 
aviației în mod responsabil față de 
angajați, față de comunitatea locală 

și față de mediul înconjurător.

Permanenta preocupare pen-
tru asigurarea, respectarea și 
îmbunătățirea măsurilor de sig-
uranță și securitate a muncii, 
protecția mediului, prevenirea și 
stingerea incendiilor se reflectă 
în atenția care a fost acordată 
sistemelor automate de protecția 
pentru supra-alimentare, de de-
tecție a scurgerilor și a fisurilor, 
de colectare a apei uzate, de pro-
tecție și stingere a incendiilor 
prevăzute cu dispozitive de alar-
mare și avertizare. Întreținerea în 
parametri optimi de funcționare 
a rezervoarelor, a terminalelor 
de încărcare/descărcare, a siste-
melor de conducte care fac legă-
tura între rezervoare și terminale, 
a echipamentelor de pompare se 

face prin efortul susținut al înt-
regului personal al unității, care 
se implică cu același devotament 
și profesionalism și în activitățile 
cu specific militar, dar și în cele 
administrative.

„În pofida greutăților de tot felul, 
niciunul dintre noi nu este dispus 
să facă un pas înapoi. Rămânem 
pe poziții, gata oricând să facem 
față provocărilor, să răspundem 
,,prezent” solicitărilor și nevoilor 
comunității, continuând tradiția 
parteneriatului cu Primăria Cris-
tian, cu Școala Generală Cristian, 
cu formația de pompieri volun-
tari Cristian, aceeași prezență 
statornică pe meleaguri cristolo-
vene”, mărturisește colonel Mihai 
Daniel, comandantul unității. 

Col Mihai Daniel, comandantul unității 01951 Cristian
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Iulia Lozneanu este elevă în cla-
sa a 8-a. Este o fată care zâmbește 
mereu, cu o minte foarte ascuțită 
și ordonată. E pasionată de mate-
matică de când era mică. 

„Pur și simplu îmi place să înțeleg 
exercițiile, îmi place geometria în 
spațiu. De altfel, asta îmi și doresc: 
să fiu arhitect, fiindcă are mare 

legătură cu geometria în spațiu. 
Mi-am dat seama că sunt bună 
la mate din primii ani de școală, 
româna nu-mi place, însă îmi 
plac și mi-au plăcut mereu cifrele. 
Nu fac meditații, lucrez singură 
acasă și la școală, îi datorez mult 
doamnei profesoare. Până acum, 
munceam la mate câteva ore pe 
săptămână, însă îmi voi intensifi-
ca programul pentru olimpiadă. 
Arhitect vreau să devin pentru 
că îmi plac proiectele, îmi place 
și desenul, calculele, așa că mi se 
pare cel mai potrivit pentru mine”, 
mărturisește Iulia. 

Anul acesta, Iulia are examen de 
capacitate și admiterea la liceu. 
Ar vrea să meargă la Colegiul de 
Informatică Grigore Moisil și nu 
are deloc emoții în ceea ce privește 
admiterea: a avut cea mai mare 
notă la simularea la matematică 
din școală.

Ștefan Pizlo, și el olimpic la 
matematică, este în clasa a 6-a. 
Ștefan a venit la școala din Cris-

tian din Danemarca în clasa a 5-a, 
la final de semestru. Mai urmase 
aici clasa întâi, după care a plecat 
cu părinții în Danemarca. Profe-
sorii spun că a recuperat materia 
extraordinar, cu note de 9 și 10 la 
toate testele și evaluările și apoi s-a 
descurcat foarte bine. Anul acesta, 
profesoara sa de matematică l-a 

înscris la olimpiadă pentru că are 
foarte mult talent la matematică, 
o vedere în spațiu foarte bună și, 
cu ceva mai multă muncă individ-
uală, crede ea, rezultatele ar fi cu 
adevărat spectaculoase. 

„Mi-am dat seama că îmi place 
matematica când m-am mutat cu 
școala aici, deși acolo făceam mai 
multă matematică, mai multe 
exerciții, chiar cunosc noțiuni pe 
care aici încă nu le-am făcut încă. 
Îmi place mult să desenez. Fac în 
plus și acasă, mama ține tare la 
lucrul la matematică, lucrez sub 
îndrumarea doamnei de mate-
matică. Mie mi-ar plăcea o com-
binație între cele două sisteme de 
învățământ, cel din Danemarca și 
cel din România, aici nu e deloc 
practică, acolo nu e foarte multă 
teorie, în Danemarca aveam ate-
liere inclusiv de gătit, puteam să-
mi aleg materiile, erau și lucruri 
foarte interesante, pentru mine 
educația ideală ar fi jumi-juma”, 
susține Ștefan. 

Cel mai probabil, la vară se va în-
toarce în Danemarca, împreună cu 
părinții săi. Se visează arhitect într-o 
bună zi, căci și în cazul lui, matemat-
ica se combină cu talentul la desen.  

Rezultatele excelente ale elevilor 
se datorează și profesoarei de 
matematică, Maria Tănase, o pro-
fesoară pasionată, care ține mult 

la munca sa. A venit în 2015 la 
școala din Cristian, a preluat atunci 
actuala clasă a 8-a. 

„Mă bucur să văd rezultate în 
urma muncii mele, încerc să le 
explic pe înțelesul lor, cu atât 
mai mult cu cât acești copii nu 
fac meditații. Am predat 7 ani la 
Șaguna, am avut rezultate și aco-
lo, dar e important de știu că și 
aici, la Cristian, se face carte ex-
act ca în Brașov, munca e nu doar 
a dascălului ci și a copilului și 
familiei, iar școala de aici nu e cu 
nimic mai prejos decât o școală 
din Brașov. Acolo unde copilul 
muncește și e susținut de familie, 
se văd și rezultatele”, mărtur-
isește profesoara de matematică 
Maria Tănase. 

Deși nu a reușit să se califice la 
națională, Daniel With este și el un 
elev cu care școala se mândrește. 
Bunicii și mama lui sunt din Cris-
tian, însă s-a mutat de mic în Nor-
vegia. De curând, însă, mama l-a 
adus pe Daniel înapoi, nemulțu-

mită de sistemul de învățământ 
norvegian. 

„Mie aici îmi place, învățământul e 
mai dur, liceele mai bune, sistemul 
de notare e mai bun, școala din 
Norvegia era mult prea ușoară, 
ne bazam numai pe creativitate și 
arte, iar eu sunt pasionat de fizică 
și științele reale. Din clasa a 4-a 
m-am întors în România, imedi-
at după am fost în Coreea vreme 
de doi ani, apoi nu am mai vrut 
să plec din România, chiar dacă 
mama a trebuit să se întoarcă în 
Norvegia, eu am rămas cu bunicii. 
La olimpiadă, ce să zic, a fost fain, 
chiar mi s-a părut ușor, poate la 
anul o să ajung și în finală”, spune 
Daniel. 

Lui Daniel îi place atât de mult 
fizica, încât și hanoracul are im-
primate formule din fizică. Vrea 
să facă aeronautică, își dorește 
să devină mecanic aeronautic 
și pilot. În permanență con-
struiește avioane în pauze, din 
materiale ușoare. De curând, a 
făcut o prezentare pe tema Isto-
ria aviației românești. „De când 
eram mic zbor, primul zbor la 3 
luni, săptămâna trecută am îm-
plinit 500 de zboruri, am și prim-
it un card special. Când o să fiu 
mare, eu voi pilota tot felul de 
avioane”.

Creștem oameni întregi
În școala din Cristian, nu doar 
performanța școlară este încura-
jată, ci și educația copiilor pentru 
a deveni oameni întregi. Școala 
beneficiază de unul dintre cei 
mai implicați și omenoși consilieri 
școlari și psihologi: Florentina Co-
man. La ușa ei, copiii vin mereu, să 
discute problemele pe care le au, 
să ceară îndrumare sau pur și sim-
plu să primească o îmbrățișare. 
Ea îi ascultă pe toți și le vorbește 

cu blândețe și empatie. Copiii o iu-
besc pe Florentina Coman, iar ea îi 
iubește pe ei. 

„Petrec ziua întreagă aici, între ei, 
copilul meu e mare, a plecat de 
acasă, așa că îmi dedic tot timpul 
meu lor. Mulți dintre ei au părinți 
ocupați, alții chiar plecați, au nev-
oie de cineva care să îi asculte și să 
le răspundă întrebărilor, ba chiar 
să le dea o îmbrățișare atunci când 
au nevoie. Facem o mulțime de 
proiecte, terapie prin joc, drumeții, 
excursii, lucruri care să îi ajute să 
se educe și pentru viață, să devină 
adulți echilibrați emoțional”, po-
vestește Florentina Coman. 

„Avem întotdeauna proiecte:  
acum vom pleca vreme  de 4 zile 
în excursie pe traseul Turda, Cluj, 
Valea Arieșului, Felix, Târgu Jiu, 
Curtea de Argeș, proiectul se nu-
mește Prietenii Inimii,  în colabo-
rare cu New Heart, iar peste două 
săptămâni plecăm într-un proiect 
internațional, în Rusia, cu ajutorul 
Consiliului Local din Cristian. 

Avem o echipă foarte bună de pro-
fesori, aici, la școală. La începutul 
anului școlar am participat la un 
proiect pentru cadrele didactice, 
proiectul Ferestre deschise, în Ita-
lia și Malta, niște vizite de studiu, 
prin care urmărim dezvoltarea 
profesională a cadrelor didactice, 
acumularea de cunoștințe prac-

tice, europene. Încercăm să cu-
prindem în activitățile noastre atât 
elevii, cât și cadrele. Partenerul 
nostru într-o parte din aceste ac-
tivități este asociația New Heart 
din Râșnov. 

Ce vizăm noi: dezvoltarea ele-
vilor din punct de vedere social 
și moral, emoțional. Educația 
formală din școală dezvoltă doar 
partea cognitivă, dar noi vrem să-i 
creștem oameni, să le dezvoltăm și 
partea emoțională, socială, etică” 
ne-a declarat, în încheiere, Florina 
Coman. 

Veștile bune din educație se adună: Ștefan Pizlo și Iulia Lozneanu, elevi ai 
școlii din Cristian, s-au calificat la Olimpiada Națională de matematică.
După ce școala a urcat peste 30 de poziții în clasamentul județean al școlilor, 

iată că apar și primele rezultate individuale. Am stat de vorbă cu olimpicii 
școlii, cu profesoara lor, dar și cu psihologul școlii, pentru a înțelege care este 
rețeta succesului lor. 

Doi elevi ai școlii din Cristian, la faza 
națională a Olimpiadei de Matematică

Ștefan Pizlo, prof. Maria Tănase, Iulia Lozneanu

Daniel With

Florentina Coman, psiholog
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Anul acesta, sărbătorim cu emoție 
centenarul Unirii Principatelor 
Române, când visul unei Românii 
mari a fost împlinit. Pentru a 
ono ra așa cum se cuvine un eve-
niment atât de grandios, care a 
marcat pentru totdeauna istoria 
României, la Brașov și Cristian, 
între 4 și 14 mai, vor avea loc o se-
rie de evenimente organizate de 
Mitropolia Ardealului, mai multe 
parohii din Brașov și Schitul Sf. 
Efrem cel Nou din Cristian.
La Cristian, evenimentele se vor 
desfășura în ziua de 9 mai, la 
primărie și la schitul Sf. Efrem 
cel Nou. Iată cronologia acestora: 
la ora 9.00, va fi prezent Înalt-
preasfințitul Dr. Laurențiu Streza, 
Arhiepiscopul Sibiului și Mitro-
politul Ardealului.  Începând cu 
ora 10.00, la schit vor avea loc un 
ceremonial militar de primire și 
slujba arhierească. La ora 13.00, 
cristolovenii vor putea asculta un 
concert al corului Armonia. 
Am stat de vorbă cu Părintele 
Clement pentru a afla mai multe 
despre sărbătoarea care va avea 
loc în mai. 
 „În ceea ce îi privește pe cris-
toloveni, punctul culminant al 
manifestărilor va avea loc la 
Mănăstirea Sfântul Efrem cel Nou 
(pe dată de 9 Mai), nou începutul 
așezământ monahal de pe teri-
toriul comunei lor. Va avea loc și 
o desfășurare de șapte plutoane 
militare (câte unul din fiecare plu-
ton militar al teatrelor de operații 
militare din metropolă Brașovu-
lui), lucru posibil prin adeziunea 
la eveniment a Marelui Stat Major 
al Statului Român.
De asemenea, aducem aminte că 
în arealul zonei unde s-a înființat 
noua mănăstire, acum 418 ani, 
Mihai viteazul făcea o tabăra de 
campare, în demersul de aducere 
la ideea de Unitate Națională și ce-
tatea Kronstadt-ului.
Acest eveniment care are loc în 
raza comunei Cristian, este deo-
camdată cel mai important în 
cuprinsul acestui an jubiliar, prin 
organizarea și amploarea lui. Asta 
din fericire pentru criostolove-
ni și brașoveni, dar aș zice și din 
păcate pentru țară, pentru că s-a 
parcurs o pătrime din an și încă 
nu s-a auzit și nu s-a mediatizat 
un eveniment care să coaguleze și 
să trezească inimile la modul gen-
eral, în acest minunat ideal de ser-
bare a unității centenare. Aducem 
aminte totuși de evenimentele 
de la Focșani (24 Ianuarie) și din 
Bucovina (27 Martie), care deși au 
fost manifestări deosebit de fru-
moase și destul de ample, nu au 
avut deocamdată ponderea nece-
sară unei treziri naționale.
În cadrul Anului Centenar este 
deosebit de importantă orice săr-
bătoare națională. În special cele 
care marchează unirea etapiza-
tă dintre cele trei Principate 
Române, dar și cele care puncte-
ază considerabil evoluția Statului 
Român, așa cum este sărbătoa-
rea Independenței Naționale, ce 

a avut loc pe dată de 9 Mai 1877. 
De altfel, independența națiunii 
noastre a fost condiția obligatorie 
pentru a putea desfășura marele 
eveniment al unirii din 1918.
Mesajul pe care dorim să îl trans-
mitem cu această ocazie, este să 
aducem în atenția românilor de 
pretutindeni faptul că vrem și tre-
buie să fim cu orice preț o națiune 
unită, totodată tolerantă, dornică 
de integrare în contextul euro-
pean, dar mult mai hotărâtă să 
nu își piardă identitatea, tradițiile 
și demnitatea. Căci globalizarea 
nu înseamnă diluare și deperso-
nalizare națională, ci simbioză în 
deplină armonie și păstrarea în 
mod natural a valorilor patriotice 
și respectul pentru valorile celor-
lalte națiuni.
În mod concret, vrem ca noua 
generație să descopere bucuria și 
responsabilitatea patriotismului, 
dar și cei din eșaloanele mai vechi 
de generații să își aprindă iar sen-
timentul minunat de a iubire și 
respect de țară.
În cele din urmă, vă aducem 
aminte de faptul că legăm acest 
demers și de personalitatea Mare-
lui Voievod Mihai Viteazul, primul 
unificator al nației noastre. Vor fi 
aduse aici și păstrate permanent, 
o parte din osemintele sale, desco-
perite la Mănăstirea Plaviceni din 
Teleorman. I se va construi și un 
bust, precum și un muzeu memo-
rial.
Dar și mai important, lucru ce 
punctează hotărât agiografia bi-
sericească românească, și mar-
chează istoric viața comunității 
cristolovene, aici vor fi aduse, pe 
lângă osemintele domnitorului, 
și sfintele oseminte ale întâiului 
apostol și evanghelizator al nea-
mului nostru, Sfântul Andrei, pre-
cum și ale primilor Martiri ai nea-
mului, Sfinții Astion și Epictet de 
la Halmiris, Tulcea. Aceste sfinte 
moaște pășesc pentru a doua oară 
în zona metropolitană a Brașovu-
lui (anul acesta în Cristian), în cele 
două mii de ani de existență a 
neamului nostru, după ce prima 
oară au fost aduse la Brașov tot 
prin demersul casei de Comerț 
Balcanice a Gremiului Levantin. 
Vor sta spre închinare în 
mănăstirea noastră, a cristolo-
venilor, din dată de 5 Mai (când 
este și hramul mănăstirii, Sfântul 
Efrem cel Nou), până în data de 9 
Mai. Apoi vor fi duse la Biserica 
Micșunica din cartierul Astra.
Invităm toți cristolovenii să par-
ticipe la această sărbătoare și să se 
bucure dimpreună”, spune părin-
tele Clement, unul dintre organi-
zatorii acestui mare eveniment. 

Centenarul, sărbătorit la 
Cristian pe 9 mai 

Comuna Cristian se solidarizează cu primăriile din Re-
publica Moldova și semnează Declarația de Reunire și 
Recunoaștere a Actului Unirii din 1918.
„Cu o profundă emoție și sinceră satisfacție, românii 
de dincoace de Prut au luat act de poziția confraților de 
peste Prut dintr-o serie de localități de a se uni cu Țara. 
Poziția celor peste 100 de localități din Republica Moldo-
va din Republica Moldova care au semnat „Declarația de 
unire” a fost primită cu o vie emoție de locuitorii Comu-
nei Cristian, de Primăria Comunei și de Consiliul Local. 
Cristolovenii, în 2018, nu numai că se solidarizează cu 
declarațiile conaționalilor de peste Prut, dar se și implică 
public prin reprezentanții lor, aleșii locali, în susținerea 
reunificării”, se menționează în actul semnat.
Documentul reunificator a fost votat unanim de către 
consilierii comunei.
Comuna Cristian a semnat anterior un acord de colabo-
rare cu satul Maramonovca din raionul Drochia.

Comuna Cristian a votat unanim 
Declarația de Unire cu Republica Moldova

Cristoloveanul Robert Grumeza 
trăiește o adevărată poveste de 
succes în biatlon. Este câștigător 
a 15 titluri de campion național 
și nu are de gând să se oprească 
aici.  Robert Grumeza s-a născut 
în ianuarie 2001 la Brașov, e in-
spirat de Martin Fourcade și face 
2-3 antrenamente pe zi.

“Fac schi biatlon de 6 ani, de 
la vârsta de 11 ani. Am activat 
vreme de 4 ani la Clubul școlar 
Brașovia, iar apoi m-am transfer-
at la secția de schi biatlon a Club-
ului Sportiv Școlar Dinamo Râș-
nov. În spatele celor 15 titluri de 
campion sunt foarte multe ore 
de antrenament, sacrificii, dureri 
musculare, luni întregi petrecute 
departe de familie. Este greu, 
dar dacă iubești sportul, treci cu 
ușurință peste toate, iar gustul 
victoriei te face tot mai puter-
nic. Sunt conștient că urmează 
și mai multă muncă, și mai 
multă perseverență, dedicare, 
și sunt sigur că rezultatele vor 
veni odată cu eforturile depuse. 
Sunt susținut de părinții mei și 
de domnii antrenori, îl amintesc 
pe domnul profesor Gheorghe 

Pelin, care este alături de mine. 
Toate trofeele le dedic părinților 
mei. Nu mă voi opri din muncă, 
fiindcă visul meu cel mare este 
o medalie Olimpică, așa că peste 
câțiva ani mă văd în lotul de se-
niori, luptând cu elita mondială”, 
spune Robert. 

„Am început în anul 2012! Eram 
în clasa a 5-a când la școală mea 
s-a făcut o selecție pentru o grupa 
de începători. Eu am fost pus pe 
schiuri de alpin de la vârsta de 3 
ani de către tatăl meu. M-a atras 
mult acest sport prim complexi-
tatea lui, iar la prima mea com-

petiție pe plan național am reușit 
să fiu cel mai bun din selecție. 
Atunci am simțit gustul victoriei 
și m-a motivat și m-a ambiționat 
să devin tot mai bun. M-a inspi-
rat și încurajat mult antrenorul 
care m-a descoperit Pelin Gheor-
ghe“, își amintește campionul. 

În sezonul care s-a încheiat, Rob-
ert a obținut primul loc la Cupa 
Austriei și deține 15 titluri de 
campion național. Punctul sau 
forte este deplasarea pe schiuri și 
psihicul puternic, sunt de părere 
antrenorii săi și specialiștii care îl 
văd performând.

Dedic trofeele părinților mei
La 17 ani, Robert Grumeza este deținătorul a 15 titluri  
de campion național


