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C.C.S.I. este amenajat și dotat în scopul furnizării serviciilor către comunitate. Acesta funcționează la primul etaj al clădirii
„Pomul Verde” din comuna Cristian

„A fost deschis în februarie 2018, în urma
unei investiții totale (hală, amenajări, ma
gazin) de două milioane de euro”, spune
Cosmin Morariu, director general COS 2000.

Despre situația lui am stat de vorbă cu unul
dintre cei mai înflăcărați susținători ai reabilitării și scoaterii lui din uitare, consi
lierul local Cristian Țăranu.

Primăria Comunei Cristian finanțează
clubul, îi premiază pe cei care merită,
este aproape de copii, din toate punctele
de vedere.

Centrul Comunitar de Servicii
Integrate, complet funcțional

COS 2000 a deschis un magazin
nou la Cristian

Căminul Cultural Românesc ar
putea fi reabilitat

CS Inter Cristian, fotbal pentru
cristoloveni
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iulie 2018
Publicație editată de
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SE DISTRIBUIE GRATUIT

Investiții importante,
în derulare la Cristian

Gicu Cojocaru

Primarul Comunei Cristian

Modernizare și reabilitare dispensar
Comuna Cristian derulează mai multe investiții importante, aflate în diferite stadii
de implementare. Am stat de vorbă cu primarul localității, Gicu Cojocaru, pentru a
afla care sunt acestea.
Gicu Cojocaru: „S-au semnat contracte
pentru proiectele dea extindere a rețelei
electrice de iluminat stradal – zona Vulcanului și pentru îngroparea cablurilor
pentru strada Lungă, lucrarea urmând a
se desfășura pe mai multe tronsoane, începând de la ieșirea spre Râșnov.

Sală de sport, Școala Gimnazială nr. 2, Cristian
Pentru celelalte lucrări, procedurile de
achiziție și licitație sunt în desfășurare.
Pentru dispensarul uman au fost depuse
două oferte - suntem în faza de evaluare.
Procedura de achiziție a fost demarată
și pentru sala de sport din curtea școlii –
corp B (strada Lungă), dar și pentru blocul
social de la gară.
În ceea ce privește investițiile cu finanțare
externă, cele pentru care am obținut fonduri, atât pentru extinderea rețelei de
apă, cât și pentru canal (zona Lunca Gării
– Dorobeiul) documentația a fost apro-

bată de către Agenția Națională pentru
Achiziții Publice, achizițiile fiind în faza
de clarificări. În ceea ce privește achiziția
proiectării pentru grădiniță ne aflăm în
faza de așteptare a documentelor DUAE
(Document Unic de Achiziție European).
De asemenea, din luna august-septembrie
ne dorim să punem la dispoziția cristolovenilor pubele pentru colectarea selectivă.
Achiziția pubelelor este în curs de desfășurare, procedura fiind deja validată de Agenția
Națională pentru Achiziții Publice.

Primăria are în lucru foarte multe lucrări
care țin de patrimoniu sau de reglementarea juridică a terenurilor și aici putem
aminti: stabilirea limitei de proprietate
cu Râșnovul, realizarea accesului la Baza
Sportivă, reglementarea situației din parcelă 54 sau 49 sau lucrări pe avizarea PUG
(Plan Urbanistic General).
De asemenea, compartimentele de specialitate lucrează la elaborarea unei strategii
de dezvoltare pentru perioada 2017-2022.”

Un an foarte bogat în rezultate și
proiecte la Școala Gimnazială Cristian
S-a mai încheiat un an școlar și la
Cristian, iar elevii au intrat deja în
vacanță să se bucure de meritata
odihnă după două semestre de învățat. Am stat de vorbă cu directoa
rea școlii, Camelia Maria Enache și
consilierul școlar Florentina Coman
despre cum a decurs acest an la
Școala Gimnazială din Cristian.

Anul II, Nr. 4, iulie 2018

Cum a fost anul școlar 2017-2018?
Care au fost cele mai importante
rezultate și proiecte?
Camelia Enache: „Dacă privim
în urmă, pe toată durata celor
zece luni de activitate cu elevii,
putem spune că a fost un an
greu, frumos și altfel decât toți

ceilalți ani. De ce spun asta? A
fost un an foarte bogat în rezultate. La toate nivelurile de
învățământ avem elevi de excelență și foarte buni, ca în orice
școală. Amintesc doar că doi dintre elevii de gimnaziu s-au calificat la olimpiada națională de
matematică: este vorba despre

eleva Iulia Lozneanu din clasa a
VIII-a și elevul Pizlo Ștefan din
clasa a VI-a. Apoi, avem doi elevi de gimnaziu care au obținut
media anuală zece: eleva Iulia
Lozneanu din clasa a VIII-a și
eleva Manole Ștefania din clasa
a V-a. Elevii noștri au participat
la concursuri și programe edu-

caționale unde au obținut rezultate bune și foarte bune. Amintesc aici că la Concursul național
COMPER (matematică, Limbă și
comunicare), avem elevi care au
obținut locurile I, II, III și mențiuni, și sunt mulți. Concursurile
sportive de asemenea au fost
ocazii în care elevii noștri au
reprezentat cu mândrie Școala
Gimnazială Cristian: au obținut
locul III la Olimpiada Națională
a Sportului Școlar – FOTBAL și
locul III la Pentatlon olimpic.
Continuare în pagina 2
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Centrul Comunitar de Servicii
Integrate, complet funcțional
Sesiuni de informare și consiliere profesională pentru facilitarea accesului și participării persoanelor marginalizate pe piață muncii.
În martie, Centrul Comunitar
de Servicii Integrate a devenit
funcțional. Centrul Comunitar
de Servicii Integrate (CCSI) este
o structura fără personalitate
juridică înființată în subordinea Autorității publice locale
a comunei Cristian (beneficiarul

dependență (vârstnici, persoane cu dizabilități, persoane
cu boli cronice), dar și servicii
de asistență medicală comunitară pentru familiile din grupul
țintă, în cadrul cărora sunt desfășurate acțiunile de informare,
educare, conștientizare din do-

gravidei, depistarea cazurilor
de TBC, acțiuni de depistare a
bolilor cronice, alte programe
naționale etc - asistență la domiciliu a gravidei, nou-născutului
și mamei, a pacientului cronic
și a vârstnicului, complementar
asistenței medicale primare, se-

ele acestuia (ignorarea nevoilor
reale ale familie, violenţe etc). Se
vor derula sesiuni în grup, motivaţionale, de tipul „alcoolicii
anonomi”, iar sala CCSI va fi dotată̆ astfel cu mobilier specific de
întruniri, flexibil, pentru aranjarea în diverse configuraţii, în

vocațională și testare a competențelor, abilităților și intereselor individului, prin intermediul
testelor psiho – vocaționale, consiliere vocațională în vederea
alegerii unei meserii, calificare
în domeniul meseriei alese, specializare în antreprenoriat și

meniul promovării sănătății, în
legătură cu un stil de viață sănătos, atitudine față de sănătate
și de serviciile medicale, planificare familială și sănătatea reproducerii, nutriție, asigurarea
unui mediu sănătos, identificare
de riscuri pentru sănătate și respectiv de persoane și grupuri
vulnerabile din punct de vedere
medical, identificarea activă a
problemelor medico-sociale ale
membrilor acestei comunități
marginalizate - focare de boli
transmisibile, parazitoze, intoxicații, probleme de igienă a
apei, consiliere medicală și socială, în limita competențelor
profesionale, implementarea de
acțiuni de sănătate și intervenții
adaptate nevoilor comunității:
accesul membrilor comunității
la servicii de asistență medicală
primară: imunizări, examenul
de bilanț al copilului cu vârstă
între 0 - 7 ani, supravegherea

cundare și terțiare, servicii pentru prevenirea separării copilului de familia sa.

funcţie de tipul activităților.

competențe digitale, mediere pe
piață muncii, identificarea unui
loc de muncă și sesiuni de consiliere în vederea acordării suportului necesar pentru menținerea
locului de muncă. Până acum, 91
de persoane au beneficiat deja
de consiliere, în primele luni ale
anului 2018.

Activități din cadrul PIMCES
proiectului PIMCES Cristian).
Este amenajat și dotat prin
proiect, în scopul furnizării serviciilor către comunitate. CCSI
funcționează la primul etaj al
clădirii „Pomul Verde” din comuna Cristian
În cadrul CCSI sunt deja furnizate familiilor provenind din
comunitatățile
marginalizate,
familii aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, servicii sociale și socio-medicale
nerezidențiale.
Centrul funcționează ca centru de zi, în cadrul căruia sunt
desfășurate activități educative, recreative și de dezvoltare
a abilităților pentru copiii din
grupul tintă, dar și informare,
consiliere (socială, psihologică,
juridică) și educație parentală.
Centrul oferă și servicii de îngrijire la domiciliu pentru
persoane aflate în situație de
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În cadrul proiectului se urmărește ca beneficiarii să̆ fie direcţionaţi în primul rând că̆tre
înscrierea la un medic de familie, pentru a fi luaţi în evidenţa
acestuia şi CNAS; de asemenea,
aceşția sunt îndrumați pentru
obţinerea Cardului de sănătate
şi obţinerea calităţii de asigurat
în sistemul public de asigurări
de sănătate, pentru a beneficia
de serviciile publice gratuite/
subvenţionate.
Tot la centrul de la Pomul verde,
în cadrul PIMCES, sunt oferite și
servicii sociale precum asistență
pentru remedierea problemelor
datorate alcoolismului şi altor
adicţii. În urmă analizei preliminare a reieşit că o problema
din comunitatea marginalizată
este dată de alcoolism şi efect-

Sesiuni de informare și consiliere
profesională pentru facilitarea accesului și participării persoanelor marginalizate pe piață
muncii
Începând cu sfârșitul lunii martie în cadrul Centrului Comunitar de Servicii Integrate se
desfășoară periodic sesiunile
de informare și consiliere profesională adresate persoanelor
care domiciliază în cadrul comunității marginalizate din comună Cristian, Brașov.
Până la finalul proiectului se
preconizează participarea unui
număr de 290 de persoane afla
te în risc de sărăcie și excluziune
la aceste activități. Acestea vor
beneficia de măsuri integrate de
facilitare a accesului și menținere pe piață muncii, beneficiind de următoarele măsuri:
consiliere vocațională, profilare

Totodată, în cadrul aceluiași
proiect, echipa PIMCES Cristian a demarat acțiunea de distribuire a pachetelor pentru Sărbătorile de Paște și a pachetelor
de îmbrăcăminte pentru copii.
Au fost distribuite în total, un
număr de 62 pachete de îmbrăcăminte diversificate pe
grupe de vârsta și 62 de pachete
cu alimente pentru Paște. De
asemenea au fost distribuite și
pachetele de rechizite pentru
copii prezenți la activitățile de
tip Școală după Școală și extracuriculare.
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Un an foarte bogat în rezultate și proiecte la Școala
Gimnazială Cristian (continuare din pagina 1)

Descriere
În ceea ce privește activitățile extrașcolare, am avut multe proiecte
și programe, care au avut ca scop
dezvoltarea personală a elevilor
și pregătirea lor pentru viață:
Din vecini devenim Prieteni –
75 de ani de la Stalingrad –proiect
internațional, ai cărui beneficiari
sunt elevii premianți din clasele
a VII-a și a VIII-a. Câteva dintre
obiectivele acestui proiect sunt:
identificarea impactului pe care
l-a avut în istorie cel de-al doilea război mondial; identificarea
responsabilităților individuale/
conștiința colectivă, identificarea mecanismelor de dinamica
grupului și a presiunii de grup;
sensibilizarea tinerei generaţii
cu privire la dezastrul provocat
de lipsa de toleranţă în istorie;
identificarea drepturilor fundamentale ale omului: dreptul la
viaţă, la proprietate, dreptul la
libertate şi libertatea conştiinţei.
Am vizitat țări ca Ucraina, Rusia,
Georgia, Turcia: a fost o activitate
deosebit de frumoasă, pe durata
a 14 zile.
Ferestre deschise către Europa – proiect internațional care
are ca obiectiv dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Au

Descriere
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fost două vizite de studiu în acest
an școlar, una în Italia și cea de-a
doua în Malta.

activități diverse de pregătire a
temelor, servirea mesei, activități
de relaxare.

Prietenii inimii –
proiect la
nivel național, în colaborare cu
Asociația New Heart Râșnov,
care are ca obiectiv cultivarea la
elevi a unui stil de viață sănătos
și dezvoltarea gustului pentru
aventură, călătorii, sport, adică
altceva decât lumea virtuală cu
care s-au obișnuit elevii noștri.

PIMCES – program de măsuri
pentru reducerea excluziunii
sociale – proiect care se derulează la nivelul comunității, cu
finanțare europeană.

Eu mi-s copil de la țară – proiect
la nivel național, care are ca
obiectiv cultivarea la elevi a
unui sentiment de mândrie, de
recunoștință față de resursele pe
care le au într-o localitate rurală
și ceea ce pot face cu acestea.
Fascinația anotimpurilor –
proiect la nivel local, care are
ca obiectiv principal diminuarea agresivității prin petrecerea
unui timp în afara școlii, a casei,
a lumii virtuale și vizitarea unor
zone frumoase, fascinante: este
vorba despre excursii la Vama
Buzăului, Bran, Râșnov.
Pregătire pentru viață – este
un proiect local, cu finanțare,
în cadrul căruia elevii petrec în
școală timpul de după cursuri, cu

Și ultimul proiect, Iubesc
România – proiect la nivel
național le-a oferit elevilor noștri
de toate nivelurile, ocazia de a-și
cunoaște țara, de a vizita locuri
noi și interesante și de a petrece
timul liber în perioada 30 mai
1 iunie. A fost o reușită pentru
cadrele didactice, pentru că nu
este ușor să pleci cu atât de mulți
copii pentru atât de multe ore/
zile. În astfel de activități, munca
profesorului este de 24 de ore din
24, adică este epuizantă. Dar frumoasă, repet!
Preșcolarii au vizitat Grădina
Zoologică din Brașov și au petrecut o zi în capitala județului lor.
Elevii de ciclul primar au vizitat
Salina Praid și au petrecut într-un mod frumos Ziua Copilului
iar elevii de gimnaziu au ajuns la
Constanța, unde au vizitat Portul Militar, Delfinariul, Acvariul,
Planetariul și Microrezervația

Constanța. Au fost trei zile pline
în timpul cărora elevii au învățat
să-și prețuiască țara și locurile
celebre, au învățat să se accepte
unul pe celălalt și s-au distrat,
pentru că, până la urmă, aceasta
le definește copilăria.
Au mai fost activități, multe activități, pot spune că avem cadre didactice caracterizate de un înalt
simț al responsabilității, al conștiinței. Fiecare profesor-învățător,
fiecare profesor-diriginte sau
educator are modul său propriu
de a-și educa elevii și acest lucru
se observă în multele activități
extrașcolare pe care le-au desfășurat.”
Care sunt așteptările profesorilor
și elevilor după acest an? Știm că
școala a urcat mult în topul școlilor din județ.
Florentina Coman: „A fost un an
greu: profesorii au investit foarte
mult în acest an școlar: timp, energie, competențe specifice disciplinei lor, emoții. Am petrecut
foarte mult timp în școală, neglijând uneori propriile familii. În
munca noastră nu avem jumătăți
de măsură: ne dorim ca acești
copii să plece cu fruntea sus din
acest loc al copilăriei lor.

Rezultatele imediate se văd in
admiterea națională liceu: promovabilitate 96%. Pe termen
lung? Cine știe, cu siguranță că
undeva, în viitor, comuna Cristian se va mândri cu acești copii
de astăzi: ne dorim să devină
buni, puternici și să-și iubească
țara. Țara aceasta care pentru ei
azi înseamnă școala, profesorii,
Consiliul Local care susține toate
aceste activități.
Așteptări? Respectul elevilor, al
părinților, al mass-media. Ne-am
dori să se știe și ceea ce este bun
în învățământul românesc, și nu
doar incidentele neplăcute pe
care le aflăm atât de des. Și, da,
ne-am mai dori ceva: rezultate
financiare pe măsura muncii
depuse.
Ce putem spune despre elevi?
Așteptările elevilor sunt... copilărești uneori: fără emoții, fără
teme, fără teste, fără uniformă...
Doar atunci când ajung la liceu se
reîntorc către noi cu recunoștință
și spun: da, în școala din Cristian
eram ca într-o mare familie.”

Descriere
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COS 2000 a deschis un magazin
nou la Cristian
Prețurile sunt cu 20-30 mai mici decât în alte magazine de tip cash&carry

COS 2000 este unul dintre investitorii mari aflați pe teritoriul
Cristianului, cu o contribuție substanțială la bugetul local. Se află
din 2011 pe teritoriul Cristianului,
prima hală situându-se pe strada Stejarilor, în vecinătatea Ina
Schaeffler. De-a lungul timpului,
firma și-a dezvoltat activitatea de
import export și distribuție a produselor de uz personal și casnic pe
teritoriul țării.
„De la an la an am crescut și ca
număr de angajați, aveam 40 în
2013, acum avem peste 70. Am
semnat niște contracte cu parteneri puternici din vestul Europei, dar nu numai, de la care
achiziționăm produse de foarte
bună calitate, la prețuri chiar și

la jumătate față de ce se găsește
pe piața din România, iar datorită
acestor parteneriate am dezvoltat
și distribuția în țară, am ajuns să
distribuim produse atât micilor
comercianți cât și marilor lanțuri
comerciale. A fost deci nevoie de
o nouă hală de depozitare și pentru logistica distribuției. Pe lângă
asta, am dorit să oferim clienților
din județul Brașov, dar mai ales
cristolovenilor, chiar aici, lângă ei,
produsele acestea la preț de importator. Așa că am deschis anul acesta un magazin de tip cash&carry.
Magazinul funcționează pe bază
de legitimație, care se obține pe
loc, în baza unui act de identitate,
pentru persoane fizice, și pe baza
documentelor firmei și ștampilei

pentru cele juridice. A fost deschis
în februarie 2018, în urma unei
investiții totale (hală, amenajări,
magazin) de două milioane de
euro”, spune Cosmin Morariu, director general COS 2000.
„Avantajul nostru este că avem o
sortimentație de produse care nu
poate fi găsită la mulți alți competitori, peste 3000 de produse. Prețurile sunt în medie cu 20-30 la sută
mai mici decât în alte magazine.
Clienții care vin în magazin sunt
persoane fizice din tot județul, persoane juridice care sunt retaileri
locali, hoteluri, pensiuni, cabinet
medicale, cabinete de avocați, iar
ceea ce ne dorim este să aducem
cât mai multe firme din orașele
limitrofe. Traficul este de 800 cli-

enți pe zi în cele două magazine de
tip cash & carry pe care le deținem,
primul, mai mic ca dimensiuni, a
fost deshis pe strada Carierei 158,
în curte la Brametchim, în urmă
cu aproape 4 ani. Ce ne dorim
pentru viitorul apropiat este să
ajungem ca măcar jumătate din
familiile din Brașov să înțeleagă
avantajul de a veni la noi în magazin. De asemenea, ne gândim să
ne extindem și în alte puncte din
țară în viitor și chiar să deschidem
niște magazine mai mici în județul
Brașov”, povestește Cosmin Morariu.
Ca și celelalte firme mari aflate pe
teritoriul Cristianului, și COS 2000
caută mână de lucru.

„Ne-am dori mai mulți cristoloveni angajați, suntem mereu în căutare de oameni, chiar acum avem
joburi disponibile ca ajutor de
gestionar și lucru part-time pentru lucrător comercial. Îi așteptăm
să depună CV oriunde la magazin,
la recepție clienți. Avem o relație
foarte bună cu administrația din
Cristian, am găsit la primărie o
echipă de oameni dispuși să ajute
un investitor, cu sfaturi și rapiditate în a rezolva problemele, cu
care am lucrat foarte bine, de
aceea suntem bucuroși că putem
să le oferim oamenilor din Cristian
posibilitatea de a face economii
prin magazinul nostru”, afirmă
Cosmin Morariu.

Toți cei interesați de locuri de muncă la COS 2000 sau orice altă companie de pe raza Comunei Cristian pot depune CV-uri de angajare la registratura Primăriei Cristian.
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Cristianul continuă procesul de
colectare selectivă a gunoiului
Programul de colectare selectivă a deșeurilor sortate a început încă
de anul trecut în cadrul unui proiect pilot prin punctele fixe ampla-

Savu Bozocea

Director Dorobeiul

„Începând cu data de 15.05.2018
în depozitul ecologic zonal Brașov
sunt acceptate pentru eliminare
finală deșeuri municipale tratate
înainte de depozitare. Prin tratare se înțelege inclusiv sortarea
deșeurilor municipale. Programul
de sortare selectivă a deșeurilor la
nivel de comună a început în data
de 14.05.2018 prin distribuirea de
saci de plastic colorați în culorile
convenționale: galben - pentru

deșeurile de plastic, albastru –
pentru deșeurile din hârtie și carton, verde – pentru deșeuri din
sticlă, roșu - pentru deșeuri din
metal. Această distribuire de saci
din plastic preconizăm că se va finaliza la nivel de comună în data
de 30.06.2018, această distribuire
fiind condiționată de procurarea acestor saci de către Primăria
Cristian, necesarul săptămânal
fiind de 6904 bucăți.”
Sacii pentru colectarea selectivă a
deșeurilor sunt puși la dispoziția
persoanelor fizice și juridice gratuit celor care au încheiate contracte de salubritate cu societatea
Dorobeiul SRL Cristian.
Savu Bozocea, director Dorobeiul: „În același timp cu distribuția
sacilor, s-au predat cetățenilor instrucțiunile pentru colectarea separată a deșeurilor și programul
traseelor săptămânale de ridicare
a deșeurilor reciclabile. Fiecare

sate pe teritoriul comunei Cristian și pe câteva străzi din partea de
jos a comunei.

familie (gospodărie) primește la
început patru bucăți de saci colorați în culorile convenționale ale
deșeurilor selective. În momentul
umplerii lor cu deșeuri selectate
se vor scoate în stradă și se vor
ridica conform programului cu
traseele săptămânale de ridicare
a deșeurilor reciclabile. Pentru
fiecare sac ridicat se va primi în
loc un sac corespunzător. Proiectul se află la început, colectarea
în saci de plastic fiind o măsură
provizorie dorindu-se în final
procurarea de pubele de plastic.
Astfel, se dorește în prima fază
responsabilizarea locuitorilor și
a celor care colectează deșeurile
selective și stabilirea cantităților
probabile/aproximative a deșeurilor ce pot fi colectate de pe
raza localității. Pentru colectarea
deșeurilor vegetale societatea Dorobeiul Cristian pune la dispoziție
contracost saci inscripționați pentru deșeuri vegetale în valoare de

Cristianul, în continuă dezvoltare
Cercetările statistice pentru
unitățile administrativ-teritoriale au arătat cum este Cristianul
dezvoltat din diferite puncte de
vedere.
Datele arată că, din totalul de
5007 locuitori 2204 fac parte din
populația activă cu vârste între
25 și 49 de ani. La nivelul local-

ității, dacă în 2010 erau 3812
salariați înregistrați, în 2015
numărul acestora a ajuns la
6127 de persoane. În 2010 erau
110 șomeri înregistrați, iar în
2016 doar 22.
În 2010, numărul de salariați
era de 3812 persoane, în 2015
crescuse la 6127. Și populația a

suferit modificări în acești ani.
De exemplu, numărul femeilor a
crescut de la 2237 la 2654, iar cel
al bărbaților de la 2136 la 2497.
Iată și evoluția pe vârste, între
2010 și 2015: numărul copiilor
între 0 și 14 ani a crescut de la
576 la 783, cel al tinerilor între
15 și 24 de ani scăzuse de la 523

Numere de telefon:
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5 lei/bucată. Tariful perceput pentru fiecare sac include colectarea,
transportul și depozitarea deșeurilor vegetale. Deșeurile vegetale
nu intră în categoria deșeurilor
menajere. Ridicarea deșeurilor
vegetale se face în fiecare zi de
marți a săptămânii.”
Acest proiect început pe raza localității Cristian trebuie să ducă
la scăderea cantității de deșeuri
menajere colectate și transportate la depozitul ecologic zonal
Brașov. În același timp trebuie
să crească gradul de recuperare
a deșeurilor ceea ce va duce la
atingerea țintei de selectare și recuperare a deșeurilor pe anul în
curs și conformarea autorităților
locale cu obiectivele de mediu
stabilite de lege. Procedura de
procurare a pubelelor de plastic
de 240 litri, în prima etapă pubele
de culoare albastră și galbenă,
se află în așteptare validare de
către ANAP a invitațiilor de par-

la 463, cel al persoanelor tinere
și active între 25 de ani și 49 a
crescut de la 1776 la 2204, cel al
persoanelor cu vârste între 65 și
79 a crescut de la 518 la 577, iar
al vârstnicilor peste 79 de ani a
crescut și el de la 158 la 188 de
persoane în anul 2015.
În ceea ce privește numărul de
salariați raportat la numărul
populației, Cristianul are mai
mulți salariați decât Făgărașul,

ISU Cristian:
0800.500.055
Primăria Cristian: 0268.257.376

ticipare la procedură. Finalizarea
achiziției trebuie să aibă loc până
în 15.08.2018.
Savu Bozocea, director Dorobeiul: „Facem un apel la locuitorii
comunei Cristian să înțeleagă că
acest proiect de colectare selectivă a deșeurilor este la început,
să sprijine la demararea lui prin
selectarea corectă a deșeurilor,
dar și prin propuneri pentru îmbunătățirea lui. Trebuie spus că la
punctele fixe de colectare întâmpinăm greutăți mari. În spațiile de
colectare selectivă a deșeurilor
găsim tot felul de tipuri de gunoi
menajer ceea ce duce la încă o
sortare de deșeurilor colectate.
Așteptăm din parte locuitorilor
comunei Cristian implicare în
acest proiect pilot de colectare selectivă a deșeurilor și propunerii
pentru îmbunătățirea lui.”

unde populația numără 39.963
de membri și de trei ori mai
mulți decât Râșnovul, care
numără 17.698 de membri. În
Făgăraș există doar 6013 de angajați, iar la Râșnov sunt 2165.
Toate aceste date certifică faptul
că localitatea Cristian este într-o
continuă dezvoltare.
https://salt.uefiscdi-direct.ro

SC Dorobeiul: 0268.257.571
Electrica:
0268.305.999
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Căminul cultural românesc ar putea fi
reabilitat
La intrare în Cristian, pe partea stângă, fostul Cămin Cultural Românesc zace
uitat, în ruină. Despre situația lui am stat de vorbă cu unul dintre cei mai

înflăcărați susținători ai reabilitării și scoaterii lui din uitare, consilierul local
Cristian Țăranu.

Descriere
„Căminul cultural a fost construit în anii 30, de către comunitatea românească din Cristian, pentru a avea un loc unde
să se manifeste cultural. A fost
folosit pentru nunți, botezuri
și manifestări artistice, până
după al doilea război Mondial.
După 1947, comuniștii i-au dat
destinația de cinematograf și
având scenă și locuri pe scaune,
a mai fost folosit și pentru activități artistice. Unele spații care
erau considerate anexe, au fost
date drept spații de locuit unor
oameni din sat.
După revoluție, după 1989,
Căminul fiind întabulat de către
Parohia Ortodoxă Cristian, a
făcut obiectul închirierii unor
agenți economici, activitate
care a dus, în timp, la deteriorarea acestuia.
De menționat este că a fost făcut cu truda întregii comunități,
meseriași, cărăuși și oameni din
localitate care au făcut manual
betonul, în curtea căminului.
Aș vrea să cinstesc amintirea

Important!
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lor prin a-i aminti aici pe cei
care au lucrat, pe tâmplarii
Ioan Muntean, Ștefan Muntean,
Marzel Georg, Panga Dumitru,
Căproiu Partenie, pe dulgherul
Neculicioiu Eremie, pe zidarii:
Staicu Gheorghe, Ilea Victor,
Pascu Voicu, Man Nicolae, Staicu Emil. Totul a fost făcut din
resursele locale, cu oameni din
localitate, toate materialele de
construcție: cărămida a fost
făcută pe livadă, din lutul adus
din dealurile din jur, balastul
necesar betoanelor și tencuielilor a fost extras din albia râului
de către oamenii din sat, lemnul a venit din pădure și a fost
fasonat la gaterul care era pe
vremea aia în zona Fierăstrău,
care de atunci se numește așa.
Iar toate acestea au fost cărate
cu atelaje trase de cai și boi
conduse de Sârbu Laurente,
Coșuleț Gheorghe, Dobrescu
Voicu, Stinghe Dumitru, Albert
Damian, Nan Stelian, Marcu
Oprea, Savu Pitic, Nazarin Ion,
Hogea Ion, Găină Ion și Găină
Dumitru, Oltean Constantin,

Neculicioiu Gheorghe, sper să
nu fi omis pe nimeni. Comsider
că trebuie să purtăm un mare
respect celor de atunci care, benevol, au creat cu mâinile lor
acest cămin în stil brâncovenesc
care a fost de mare folos comunității. Tot atunci, s-a ridicat și
casa parohială din apropierea
căminului”, povestește cu nostalgie Cristian Țăranu.
„Din cauza închirierii succesive agenților economici care
nu au avut pic de milă față de
această construcție, căminul
a ajuns azi în stare avansată
de degradare. S-au făcut intervenții și la structura de rezistență, pentru a fi reabilitat,
comuna Cristian prin reprezentanții ei și la apelul disperat al
cetățenilor comunei își dorește
reabilitarea lui, consolidarea,
refacerea lui totală, în vederea
avizării lui. Pentru acest lucru,
Parohia Ortodoxă, care nu are
resurse financiare pentru a face
aceste lucruri de una singură,
trebuie să doneze sau să gă-

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

sească altă formă de punere a
posesiei a comunei. Discuțiile în
acest sens au început de acum
doi ani, dar practic totul stă pe
loc, chiar dacă părintele Dobre
a promis că lasă orice orgoliu
pentru rezolvarea acestei situații. Primăria Cristian a dat
sume importante de bani pentru construcția bisericilor și își
dorește să reabiliteze și să pună
în funcțiune și căminul. Există
două alternative: atragerea de
fonduri europene sau fonduri
proprii. Din păcate, aceste lucruri nu se pot realiza până nu
vom intra în posesia căminului
cultural. Promisiunea noastră
față de parohie este că va fi folosit strict pentru scopul în care
a fost creat. Avem inclusiv acordul scris al ÎnaltPreaSfințitului
Laurențiu Streza în acest sens,
însă discuțiile cu parohia din
localitate sunt blocate, deocamdată.
Noi am epuizat toate mijloacele, am vrut să depunem cerere
de finanțare în vederea reabil-

itării lui pe fonduri europene,
situație în care se impunea o
relație juridică între biserică și
primărie în vederea realizării
documentației. Aceste lucruri nu s-au putut întâmpla datorită tergiversării discuțiilor
cu parohia, astfel încât practic
anul acesta am pierdut acest
tren, din păcate. Ne dorim foarte mult să rezolvăm situația,
să redăm acestei clădiri frumusețea și utilitatea de odinioară, să fie din nou pusă în slujba
comunității.
Alte clădiri cu care ne este
rușine și le avem în vedere sunt
blocul de nefamilișți, fabrica de
macaroane, fostul restaurant
de la gară și unitatea militară.
Și pe ele le avem în vizor pentru
a rezolva situațiile juridice. Și
acestea aparțin altor entități juridice și facem demersuri pentru a intra în posesia lor, pentru reabilitarea lor”, mai spune
Cristian Țăranu.

sancționați conform hotărârilor de Consiliu Local. Vă reamintim că se cheltuiesc sume enorme pentru curățarea
albiei, iar cantitatea de gunoi strâns este apreciabilă.
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CS Inter Cristian, fotbal pentru
cristoloveni
Clubul CS Inter Cristian este un club cu vechime. Practic,
este o continuare a vechiului club cristolovean Răsăritul,
înființat în anii 70. Sute de fii ai Cristianului, pe multe
generații, au jucat fotbal sub culorile clubului.
Astăzi, CS Inter Cristian are trei
secțiuni: copii, juniori și seniori și numără 68 de membri. Cel
mai mic membru are doar 7 ani,
iar cel mai în vârstă 39. Antrenor
este Dobran Ionuț. Programul de
antrenamente este de două ori
pe săptămână, iar sâmbăta se
joacă meciuri, mai ales în timpul
campionatului. Clubul joacă în
campionatul județean, în liga a
patra.
„În acest campionat am terminat
pe locul 5, nu am avut un obiectiv anume, fiindcă noi insistăm
pe creșterea copiilor și juniorilor din localitate, ne dorim cât
mai mulți cristoloveni să facă
mișcare și să fie înscriși în clubul
nostru. Încurajăm părinții să își
aducă copiii la mișcare, pentru o mai bună bază de selecție.

Obiectivul nostru este ca, în
timp, să avem doar cristoloveni
în acest club. Proporția în acest
moment este de 75% cristoloveni, iar restul, din alte localități”
spune Ștefan Dăneț, președintele clubului.
„Primăria finanțează clubul, îi
premiază pe cei care merită,
este aproape de copii, din toate
punctele de vedere. Sportul
ajută la dezvoltarea fizică și psihică a copilului, îi disciplinează,
e foarte important să fie încurajați să practice mișcarea în mod
regulat, astfel că noi vom susține
cu tot ce putem mișcarea și viața
sănătoasă în continuare. Educația copiilor, prin toate mijloacele, este prioritatea noastră”,
a declarant Gicu Cojocaru, primarul Cristianului.

Festivalul luminii, o formă de
recunoștință față de comunitate
La finalul lunii mai, Cristianul a
fost luminat de cercetași, ca în
fiecare an de Festivalul luminii.
Sorin Dulgheriu, șeful cercetașilor
cristoloveni povestește cu însuflețire despre eveniment: „Lordul
Baden Powell, părintele Mișcării
Scout, spunea în mesajul lui către
cercetași: adevărata fericire nu e
rezultatul bogăției, nu e rezultatul
succesului în carieră, și nici măcar
al satisfacerii tuturor plăcerilor.
Fericirea este atunci când sunteți
mulțumiți cu ceea ce aveți și vă
bucurați din plin de asta. Priviți
partea bună a lucrurilor în locul
celei mai puțin bune. Adevărata
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cale de a fi fericiți este prin a-i face
pe ceilalți fericiți. Încercați să lăsați
lumea un pic mai bună decât atunci când ați găsit-o! Aceste principii
stau la baza întregii activități a
cercetașilor iar Festivalul Luminii
nu este altceva decât un mod simplu și deschis de a ne exprima
respectul și recunoștința față de
comunitatea care înțelege și sprijină activitatea noastră. Festivalul
Luminii este marcă înregistrată
Cercetașii României însă el este al
nostru, al tuturor. Ne-am dorit și
credem că in mare măsură am și
reușit, ca timp de o zi să dăruim
cristolovenilor momente de bucu-

rie și relaxare, momente în care
fiecare dintre noi să se simtă parte
a unei sărbători în care lucrurile
mărunte contează. Aproape 100
de copii s-au bucurat de ore de
joc și joacă, de creație și de aventură. Cristolovenii au fost părtași
activi într-un spectacol de lumină
și culoare care a îmbrăcat centrul
Cristianului într-o haină nostalgică. Ne-am bucurat împreună de
strălucirea miilor de gulguțe care
au însuflețit parcul și piața. Trupe
fără nume și renume au reușit să
încălzească prin prestația lor artistică o atmosferă răcoroasă. Am
încercat să aducem ceva nou, am

încercat să surprindem și facem
evenimentul mai divers și mai
complet.
Luminiș a fost colțul în care colegii de la C’Art Fest ne-au delectat
cu un mini-spectacol de lumină
și muzică bună. Comunitatea săsească a deschis porțile cetății și
ne-au permis să pătrundem în
tradiționalul săsesc bucurându-ne
de secunda de istorie și de gustul
unor produse culinare săsești.
Prietenii noștri de la SVSU Cristian au dăruit copiilor momente
încărcate de emoție și adrenalină,
într-un atelier ce i-a transformat

în mici pompieri. Casa cu zâmbete
ne-a asigurat serviciul de prim
ajutor în cazul excesului de bucurie și voie bună. Miile de gulguțe
au strălucit datorită muncii multor mânuțe dedicate și delicate,
dornice să dea valoare lucrurilor
mărunte și neprețuite. Am cântat,
ne-am bucurat, am povestit și mai
presus de toate: am zâmbit, chiar
am râs de multe ori. Am descoperit că preț câteva ceasuri putem
să dăm în mintea copiilor și să ne
bucurăm de toate fleacurile ce dau
farmec vieții.
Și toate astea, fără a investi o
sumă importantă de bani dar cu
investiție mult mai substanțială
și mult mai apreciată: implicarea
fiecăruia din comunitate. Reușita
festivalului se datorează în primul
rând cristolovenilor. Fără ei, totul ar fi fost doar un proiect eșuat
în nepăsare și indiferență. Le
mulțumim tuturor și îi așteptăm
în 2019 ! Respect cristoloveni!”
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Unul pentru toți – C’Art Fest
sărbătorește Centenarul la ediția a V-a
Interviu cu Alexandru R. Crețu, inițiatorul festivalului

Festivalul C’Art Fest a ajuns la
ediția a cincea. E cunoscut deja
în toată țara, se vorbește despre
el, lumea se miră că într-o localitate mică s-a putut face așa ceva.
Asta înseamnă că am început să
ne atingem scopul și anume acela de a așeza Cristianul pe harta
culturală a țării, că oamenii aud
de Cristian prin intermediul
C’Art Fest. Ceea ce ne dorim noi
este să dezvoltam aceasta zona,
aceea a cazărilor și a turismului
în general. Și chiar să ajungem
în stadiul în care oamenii care
vin la festival să se cazeze pe la
cristoloveni pe acasă.
Cristianul este un altfel de rural, este un rural cochet, este locul acela care și-a păstrat valorile autentice și care se dezvoltă
având la baza toate acestea. Și
atunci noi nu facem decât sa punem în valoare toate aceste lucruri, fie că vorbim de clădiri de
patrimoniu, fie că vorbim de o
comunitate frumoasă și o gazdă
primitoare într-un final.
Pentru ediția de anul acesta
ne-am axat mai puțin pe partea internațională, fiind an de
Centenar. Însă putem vorbi de o
unire culturală la Cristian a mai
multor minorități, pentru ca la
1918 nu s-au unit doar români
cu români. Și atunci avem printre invitați basarabeni, unguri,
evrei, armeni sau sași. De aici
și tema festivalului de anului
acesta: „unul pentru toți”.
A crescut enorm festivalul de
acum câțiva ani. De la o idee la
un eveniment de o asemenea anvergură, cum a fost drumul?

8

C’Art Fest-ul a apărut tot din
dorința de implicare și din
dorința de a le oferi oamenilor
și altceva. C’Art Fest are în spate
o echipă fără de care nu am fi
putut ajunge aici, fie că vorbim
despre voluntari, despre parteneri sau despre organizatori.
Arta este, pe lângă educație, pe
lângă cultură, un mod de destindere, altfel de destindere. Și
atunci cum sa nu vrei sa oferi
toate acestea? Iar de aici cred
ca vine și creșterea naturală,
as spune eu, a festivalului nostru. Eu cred ca există o poftă a
oamenilor de calitate pentru
astfel de evenimente, iar acolo
unde ea nu există, avem datoria
de a o insufla.
A fost și este foarte important
sprijinul Primăriei. Cum reușiți
să strângeți banii pentru un festival atât de mare și costisitor?
Chiar dacă există o susținere
consistentă din partea Primăriei
Cristian (50% din valoare totală
a bugetului), chiar dacă aplicăm
pentru fondurile nerambursabile de la Consiliul Județean
Brașov sau de la Ministerul Culturii și chiar dacă avem alături
anumiți parteneri, pot spune că
nu este deloc ușor. Mediul cultural brașovean nu este atât de
dezvoltat precum cel din Sibiu,
Cluj sau București, însă am încredere că el se dezvoltă. Acesta
este și rolul nostru, anume acela de a dezvolta acest sector și
de a atrage tot mai multe companii care să se implice în astfel
de proiecte.
Ce ne puteți spune despre programul de anul acesta?

Programul este unul de o înaltă ținută. C’Art Fest este un
festival care se respectă, care
alege cu mare atenție invitații,
care ascultă sugestiile spectatorilor, este deci un festival care
se dezvoltă în același timp cu
comunitatea. Programul este
unul diversificat, așa cum v-am
obișnuit. Doar dacă ne gândim
că în cele 8 zile de festival vom
avea la Cristian peste 250 de
artiști și peste 40 de evenimente,
ne dăm seama de anvergura și
de complexitatea programului.
La ce să se aștepte cristolovenii
de la această ediție?
C’Art Fest își dorește să se implice tot mai mult în comunitate, ne dorim ca repercusiunile
să nu fie doar pe durata celor 8
zile de festival, ne dorim ca prin
ceea ce facem noi să aibă de
câștigat întreaga localitate și pe
tot parcursul anului. Ne dorim
ca cele 8 zile să fie punctul culminant, punctul de apogeu din
fiecare an. Și atunci anul acesta
vom inaugura la Cristian prima
bibliotecă în aer liber din județul Brașov. Aici vom organiza
seri de lectură și multe alte evenimente dedicate cărții pe tot
parcursul anului. Iar acesta este
doar un exemplu de implicare
concretă. De dorim ca pe lângă
experiențele frumoase cu care
rămâne în suflet fiecare participant, să lăsăm comunității si
anumite lucruri concrete. C’Art
Fest și-a mai asumat o misiune
și anume aceea de a se implica tot mai mult și pe latura socială și atunci vom dezvolta diverse proiecte și programe și pe
această latură.

Care este viitorul acestui festival? Ce vă doriți pentru el și pentru Cristian?
Din acest punct de vedere avem
mai multe direcții de dezvoltare. În primul rând vorbim
despre dezvoltarea localității
în care a luat naștere festivalul,
despre dezvoltarea comunității
prin educație și cultură, dar și
despre impulsionarea mediului
economic și a celui turistic. Ne
dorim, de asemenea, să creăm
la Cristian o comunitate mai
unită, oameni care să interacționeze mai mult, care să se
cunoască cu adevărat, care să
se ajute reciproc.
Încă de la început, ne-am propus să așezăm Cristianul pe
harta culturală a României, ne
dorim să facem Cristianul tot
mai cunoscut în țară și în lume,
să le arătăm turiștilor că în
acest loc de poveste se pot destinde, se pot bucura de liniște,
dar și că au multe locuri noi de
descoperit în Cristian sau în localițățile învecinate.
C’Art Fest este, de asemenea,
aproape ca o școală de vară
pentru tinerii voluntari care
ni se alătură an de an și fără
de care nu am putea organiza
acest festival. Numărul lor este
în continuă creștere, iar acest
lucru ne bucură deopotrivă
pentru că astfel ne atingem un
alt obiectiv declarat al festivalului: acela de a întoarce tinerii
către adevăratele valori, către
patrimoniul cultural și, nu în
ultimul rând, de a fi într-o continuă învățare. Pentru acești
tineri, cele 2-3 săptămâni petre-

cute alături de noi, sunt despre
responsabilizare, comunicare
eficientă și organizare, și nu
oricum ci în preajma marilor
artiști ai țării. Învățăm astfel să
trăim împreună momente de
fericire, dar și de stres sau clipe
tensionate, si cel mai important,
se leagă prietenii frumoase. Iar
astfel de oameni schimbă, își
lasă inevitabil amprenta asupra
comunității, societății.
C’Art Fest continua să fie un
eveniment sprijinit atât financiar cât și logistic de Primaria
Cristian. Dacă la început festivalul era sprijinit în totalitate
de către primărie, la momentul
actual asociația atrage și alte
surse importante de venit. Ne
dorim ca de la an la an să atragem tot mai mulți parteneri
privați, parteneri care să fie implicați nu doar financiar, ci care
să contribuie din toate punctele
de vedere la organizarea festivalului.
Știm deja foarte mulți localnici
care își stabilesc concediul în
funcție de perioada de desfășurare a festivalului, ceea ce ne
dorim pentru viitor este ca tot
mai multe persoane din țară
sau din afara ei să își dorească
să vină în concediu la Cristian.
Și deja există semnale importante în aceste sens. Vin oameni
de peste tot din țară special pentru festival.
Ne dorim ca festivalul să fie o
frumoasă emblemă a localității
noastre, o minunată carte de
vizită prin care să îi mulțumim
Cristianului pentru tot ceea ce
ne-a încredințat.
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