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Este început de an și, ca orice 
gospodar, și noi, edilii comunei 
Cristian, ne facem un bilanț al 
activității anului trecut, dar ne și 
gândim înainte, la viitor, la pri-
oritățile acestui an. Este necesar să 
pregătim o ședință de dezbatere 
cu cetățenii, să le prezentăm acti-
vitatea anului ce s-a încheiat, dar 
și proiectele la care ne-am gândit 
pentru anului 2018. După cum 
știți, anul 2018 va fi un an mai greu, 

prin modificările făcute de Guvern 
codului fiscal, comuna Cristian 
pierde o sumă importantă, peste 2 
milioane de euro vom încasa mai 
puțin în acest an, așa că va trebuie 
să analizăm cu atenție investițiile, 
să le prioritizăm, de asemenea, 
în continuare, să găsim surse de 
finanțare europene sau guverna-
mentale. 

După cum știți, deja avem patru 
contracte pe fonduri europene, 
avem acel proiect pe excluziune 
socială, care include econom-
ic, sănătate, social, educație. De 
asemenea, avem semnate con-
tracte prin PNDR pentru realiza-
rea unei grădinițe și chiar dacă 
nu terminăm anul acesta, trebuie 
să începem lucrările. Este o fi-
nanțare de 500.000 de euro de la 
UE, dar avem și o cofinanțare pe 
care o estimăm la 300-400 de mii 
de euro, valoarea totală a proiect-
ului fiind aproximativ 1 milion 
de euro. Avem semnat prin PNDR 
două contracte, canalizarea din 
cartierul Brazilor, Dorobeiul, 
Lunca Gării, Ghimbavului. Tot pe 
acest traseu avem contract semnat 

pentru extindere rețea de apă și 
canalizare pluvială. Sunt proiecte 
care anul acesta trebuie înde-
plinite, dar și din bugetul propriu 
vom creiona prioritățile, avem o 
viziune generală, însă așteptăm și 
sugestiile cristolovenilor în urma 
dezbaterii publice. 

În zona Gării, administrația locală 
a realizat mai multe proiecte im-
portante în anul ce s-a încheiat, 
dintre care amintesc achizițio-
narea unei clădiri cu destinație 
socială, pe care o vom reabilita, 
recompartimenta și repartiza fa-
miliilor care au depus cereri la 
primărie. De asemenea, tot aici am 
achiziționat un teren unde vom 
realiza remiza PSI și garajele socie-
tății Dorobeiul, ne putem mândri 
că am realizat canalizarea pentru 
cartierul Gării și o subtraversare 
pentru a lega această canalizare 
la rețeaua și conducta principale. 
Gara este poarta de intrare în co-
muna Cristian pe calea ferată și 
eram nemulțumiți de cum arăta și 
de modul în care apele menajere 

Camelia Enache, directoarea Școlii 
Gimnaziale Cristian: „Aceste rea-
lizări se datorează mai multor 
factori: implicării cadrelor didac-
tice ale școlii în procesul didactic 
curri cular și extracurricular prin 
crearea unor situații de învățare 
adecvate obiectivelor proiectate; 
sprijinirii elevilor de către profeso-
rii școlii în vederea obținerii unor 
rezultate la standarde comparabile 
cu cele din mediul urban; menți-

nerea de către cadrele didactice 
a standardelor și a exigențelor 
notării; susținerii școlii de către 
autoritățile publice locale în special 
prin dotările școlii cu aparatură 
IT de ultimă gene rație; susținerii 
de către autorități a programului 
Pregătire pentru viață, program în 
cadrul căruia elevii beneficiază de 
îndrumarea specializată a cadrelor 
didactice în efectuarea temelor, ac-
tivități de recuperare pentru elevii 

cu dificultăți cognitive, activități de 
dezvoltare pentru elevii capabili 
de performanță, sprijin în autocu-
noaștere și intercunoaștere prin 
activități de dezvoltare emoțio nală 
și socială, activități de educație 
informală și nonformală care să 
amelioreze comportamentul de 
adaptare școlară, activități de dez-
voltare a imaginației și creativității 
copiilor, activități de prevenire a 
eșecului și abandonului școlar, ac-

tivități de supraveghere și sprijin 
în efectuarea temelor, activități de 
socializare și petrecere a timpului 
liber în colaborare cu școala, acti-
vități de dobândire a deprinderilor 
de viață independentă și autono-
mie personală într-un cadru inte-
grat, modern și competitiv.”  
Proiecte/parteneriate care s-au 
derulat cu susținerea, sau și cu 
susținerea autorităților locale:

Anul 2017 a fost un an plin de realizări pentru Școa la din Cris-
tian. Astfel, în topul Școlilor Gimnaziale din județul Brașov și a 
Colegiilor și Liceelor care organizează învățământ gimnazial, 

Școala Gimnazială Cristian este pe locul 41 din 124, urcând cu 
23 de locuri față de anul precedent, iar numărul de elevi care 
frecventează Școala Cristian este în continuă creștere.

2017, un an plin  
și bun pentru Cristian

Școala din Cristian a urcat cu 23 de locuri în 
topul școlilor brașovene 

Pagina 3
Cristianul beneficiază de un proiect 
european de 4 milioane de euro.
Programul  Integrat de Măsuri pentru Com-
baterea Excluziunii Sociale în comunitatea 
margina lizată din Comuna Cristian, Brașov 
a fost lansat în noiembrie și va fi imple-
mentat în următorii 3 ani.

Pagina 4
Duvenbeck își dorește mai mulți 
angajați cristoloveni.
Duvenbeck are în acest moment 960 de an-
gajați în România, 260 de capete tractor și 
630 de semiremorci, și, deși are mai multe 
filiale, tot ce înseamnă taxe auto rămân la 
bugetul local al Cristianului. 

Pagina 5
Dorobeiul și-a atins obiectivele pe 
2017 și încheie anul pe profit.
„A fost un an în care, prin activitatea des-
fășurată de societatea noastră am reușit să 
creăm profit, din care o parte a acoperit 
pierderea anilor trecuți, iar cealaltă parte 
a reprezentat profitul pe anul 2017”.

Gicu Cojocaru
Primarul Comunei Cristian

Camelia Enache
Director Școala Gimnazială Cristian

Continuare în pagina 2

Continuare în pagina 5

Pagina 8
Fasching-ul și Roaina sperie iarna
Măști înfricoșătoare, tălăngi și pocnete 
din bice, întreceri călare, scenete, parade 
(mascații, lolele, care alegorice), clătite și 
gogoși aburinde – sunt armele cu care sașii 
din Transilvania luptau odinioară împotri-
va iernii aprige și a spiritelor rele. 
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bălteau în zonă. De asemenea, în 
partea de jos din cartierul Gării 
am repoziționat conducta de ca-
nalizare, care era realizată defec-
tuos, nu asigura curgerea apei me-
najere și tot aici avem un proiect 
de îngropare a cablurilor până pe 
strada Lungă, contractul pentru 
lucrări este semnat, urmând ca în 
primăvară să începem lucrările. 
Sunt lucrări importante, care vor 
schimba multe lucruri în bine în 
acest cartier, vom face inclusiv o 
extindere de gaze. E o zonă care a 
fost și rămâne în atenția noastră și 
ne propunem să îmbunătățim cali-
tatea vieții celor care locuiesc aici. 

În zona Eroilor, în anul care a 
trecut, am realizat o barieră au-
tomată la trecerea la nivel cu calea 
ferată. Cristolovenii știu că aici, în 
urmă cu 4-5 ani, a avut loc un acci-
dent mortal, un tânăr din comună 
și-a pierdut viața. Este o zonă în 
care nu e prea mare vizibilitate 
la traversare, deci foarte pericu-
loasă, așa că ne-am simțit obligați 
să oferim mai multă siguranță 

cetățenilor, investind în barierele 
sistematizate, atât aici, cât și în 
cartierul Brazilor. Tot aici, am 
realizat niște extinderi de rețele 
de canalizare, și pe strada Tudor 
Vladimirescu, care era drum pri-
vat, am efectuat lucrări, aici nu 
se putea intra decât dinspre co-
mună. În urma discuțiilor avute cu 
cetățenii, cu proprietarii din zonă, 
i-am convins să cedeze dreptul de 
proprietate către domeniul public, 
așa că am putut deschide accesul 
și în cealaltă parte, am realizat ca-
nalizarea și anul acesta vom intro-
duce iluminatul public. 

Pe strada Morii, în 2017, am rea-
lizat mai multe investiții, cea mai 
importantă fiind amenajarea 
unui parc pentru copii și tineri, 
o lucrare interesantă, frumoasă 
și care creează o imagine pozi-
tivă comunei noastre. Era nevoie 
de acest parc, copiii din Cristian 
me ritau un astfel de loc. Tot aici, 
în apro piere, am achiziționat și 
terenul pe care cristolovenii îl cu-
nosc cu denumirea la Maier, care 

era o zonă împădurită, o zonă cu 
mi zerii și gunoaie, am igienizat-o, 
iar aici dorim să amenajăm o zonă 
de agrement pentru cristoloveni. 
Tot în această zonă vom îngropa 
cablurile, în parc deja au fost în-
gropate, urmează străzile Morii, 
Mărășești, Ghimbavului, vrem ca 
în următorii ani în toată comuna să 
fie îngropate cablurile, să punem 
în valoare frumusețea acestei lo-
calități cu care ne mândrim. Toto-
dată, aș reaminti că Ghimbășelul 
a fost igienizat în totalitate, cred 
că niciodată nu a arătat mai curat 
și plăcut ochiului. În jurul apei, în 
zona Mărășești, am amenajat și 
îngropat pubele pentru colec tarea 
gunoiului selectivă, practic există 
trei puncte unde există astfel de 
pubele moderne, lângă Primărie, 
strada Gării și Mărășești. 

Zona de intrare în Cristian dinspre 
Vulcan este zona în care locali-
tatea s-a dezvoltat cel mai mult și 
unde Comuna Cristian a finanțat 
și susținut multiple investiții. S-a 
construit mult în această zonă, 

sunt mulți contribuabili, plătitori 
de taxe și impozite la comuna no-
astră, este zona unde și în acest 
an vom investi fiindcă dorim să 
finalizăm un proiect al nostru 
pentru tineri. Aici am achizițio-
nat o bucată de teren, dorim să o 
parcelăm, vor reieși aproximativ 
80 de parcele de teren, sperăm 
ca până în toamnă să elaborăm 
PUZ-ul, să aducem utilitățile, să 
stabilim niște reguli urbanistice, 
care trebuie respectate de benefi-
ciari. Apoi parcelele vor fi repar-
tizate tinerilor căsătoriți care vor 
să își construiască o casă. Tot în 
această zonă, în 2017, s-au realizat 
extinderi de rețele de curent elec-
tric, rețele de gaz, canalizare și apă 
potabilă, deci lucrări importante 
care au sprijinit dezvoltarea zonei 
și au asigurat confort celor care 
construiesc aici. Am și pietruit dru-
murile, partea de asfaltare o vom 
realiza numai după ce asigurăm 
zona cu toate utilitățile, ca să nu 
fie nevoie să spargem asfaltul și 
să revenim asupra lucrărilor deja 
terminate. De asemenea, am rezol-
vat și cu iluminatul public, în sen-
sul că sunt patru străzi iluminate 
modern, am îngropat și ca blurile 
pe aceste străzi. Ne dorim să as-
faltăm unitar când toate aceste 
lucrări vor fi gata, iar aici să rezul-
te o zonă frumoasă și modernă a 
Cristianului. 

Centrul Cristianului este zona cea 

mai frumoasă, zona în care des-
fășurăm toate evenimentele cul-
turale, o zonă unde iarna montăm 
un patinoar care funcționează 
pentru copiii și tinerii din Cristian. 
Tot aici se află și dispensarul, pe 
care anul acesta ne propunem 
să-l reabilităm complet, să facem 
și o extindere, să creăm condiții 
medicilor de familie și pacienților. 
Tot aici se află și școala, unul din-
tre corpuri, noi investim mult în 
educație și copii, ne putem mân-
dri cu faptul că anul acesta copiii 
au beneficiat de câte o bicicletă de 
ziua lor, a copiilor, nici Moș Nico-
lae sau Crăciun nu i-au uitat, sun-
tem foarte atenți cu investițiile în 
învățământ. Și anul acesta, vom in-
vesti în locuri de joacă, mai dorim 
să realizăm și o sală de sport nouă. 
Comuna noastră are nevoie ur-
gent de o sală de sport, copiii noștri 
merită. 

Eu le mulțumesc tuturor cristolo-
venilor pentru încredere și sprijin, 
îi rog să aibă răbdare și încredere 
că tratăm cu seriozitate fiecare so-
licitare. Problemele dumneavoas-
tră sunt problemele noastre. 
Împreună vom conserva ceea ce 
este frumos și trainic și vom îm-
bunătăți ceea ce este nevoie să fie 
îmbunătățit. Vă mulțumesc și vă 
aștept la dezbaterea publică, să 
discutăm despre problemele pe 
care le aveți, să găsim soluții îm-
preună. 

CONSTRUCȚII:
► Reparații acoperiș bloc situat pe 
stradă Gării nr. 33;
► Reparații acoperiș bloc locuințe 
sociale str. Mihai Viteazu;
► Reparații la blocul situat pe str. 
Mihai Viteazu, nr. 1C, apartament 
nr. 24;
► Reparații acoperiș clădire so-
cială str. Griviței, nr. 1;
► Reparații capitale interior și ex-
terior dispensar uman și sala de 
așteptare;
► Amenajare spații curte DO-
ROBEIUL-MAGAZIE;
► Execuție lucrări de construcție 
alee pietonală;
► PT+DTAC+EXECUȚIE amena-
jare parc zona Morii-Răului;
► Achiziție și montare cișmele 
parcuri/zone verzi;
► Reparații Baza Sportivă ampla-
sată pe str. Ghe. Doja;
► Reparațiile la instalațiile sani-
tare și termice de la Baza Sportivă 
amplasată pe str. Ghe. Doja;
► Reparații covor asfaltic prin 
plombare;
► Reparații capitale fațada și co-
pertină anexe P. stânga stradă 
Lungă nr. 96;
► Reparații parc din zona Unității 
Militare – cartierul Tineretului;
► PT și execuție cămine apometre 

apă potabilă com. Cristian
► Pietruire străzi com. Cristian;
► Reparații curente străzi com. 
Cristian;
► Execuție subtraversare linia CF 
206 Bartolomeu – Zărnești la km 
13+248 cu o conducta de canaliza-
re menajeră;
► Reparații curente borduri + tro-
tuare și refacere rigole, ridicare 
capace la cote com. Cristian –  str. 
Andrei Șaguna + curte str. Lungă, 
nr. 96;
► Reparații curente igienizare 
magazie str. Lungă nr. 96 – Repa-
rații interioare magazie str. Lungă 
96;
► Cămin de tragere pentru fibră 
optică parc str. Morii;
► Sigurantare remiză PSI;
► Refacere marcaje străzi;
► Achiziție semne, oglinzi, limita-
toare;
► Achiziție și montare stații mijloc 
de transport;
► Reparații curente străzi –  Car-
tierul Brazilor, deal Măgurice, str. 
Răului nr. 30;

FINANȚĂRI:
► Rugby Club Cristian
► Activități artistice culturale 
Dati na Cristianului
► Pedalez în siguranță

► Pescuit
► Festivalul de muzică clasică în 
Biserica Evanghelică Cristian
► Rojam 2017 – Împreună creăm 
o lume mai bună
► Fotbal
► Finanțarea pentru acțiunile de 
restaurare și conservare a lăcașu-
rilor de cult pentru Schitul Efrem 
cel Nou
► Finanțarea pentru acțiunile de 
restaurare și conservare a lăcașu-
rilor de cult pentru Parohia orto-
doxă Română Cristian II – Biserica 
parohială cu hramul Pogorârea 
Duhului Sfânt
► C’Art Fest
► Finanțarea pentru acțiunile de 
restaurare și conservare a lăcașu-
rilor de cult pentru Parohia orto-
doxă Română Cristian I - Biserica 
parohială cu hramul Adormirea 
Maicii Domnului
► Biserica Evanghelică Cristian
► Biserica după Evanghelie

EVENIMENTE:
► Organizare eveniment social 
luna mai cu ocazia primirii de aju-
toare sociale din Germania pentru 
locuitorii nevoiași ai localității;
► Balul Mestecenilor 2017 în data 
de 03.06.2017 și 10.06.2017;
► Organizare 8 martie – Ziua fe-
meii;

► Organizare festival – Roaina în 
data de 25-26.02.2017;
► Concert de Crăciun – Seară de 
Colinde;
► Organizare eveniment săr-
bători de iarnă - Aprinderea lu-
minilor festive 2017, inaugurarea 
patinoarului și spectacolul pentru 
copii cu Gașca Zurli;
► Organizare eveniment 1 De-
cembrie – Ziua României;
► Organizare eveniment repre-
zentativ comunitate săsească din 
Cristian și Germania – întâlnirea 
sașilor 2017;
► Zilele Cristianului;
► Drumul pâinii;
► Balul pompierilor;
► Balul pensionarilor;
► Organizare inaugurare parc 
pentru copii str. Morii.

APĂ/CANALIZARE:
 ► Colector Com. Cristian
► Execuție extindere canalizare 
men. DN73B de la km 3 com. Cris-
tian;
► Execuție extindere rețea cana-
lizare men. str. perpen. pe DJ112 
C.L. partea dreapta com. Cristian;
► Execuție extindere rețea apă 
DN73B de la km 3 com. Cristian;
► PT și execuție rețea apă potabilă 
str. Vulcanului nr. 20

► PT și execuție rețea apă potabilă 
str. Vulcanului nr. 43-43A;
► PT și execuție extindere canali-
zare men. str. T. Vladimirescu CAD 
103644 – PRELUNGIRE;
► PT și execuție extindere rețea 
apă str. T. Vladimirescu CAD 
103644 – PRELUNGIRE;
► Stație dedurizare clorinare fil-
trare bazin apă Dorobeiul;
► Execuție bazin stocare/rezervă 
apă potabilă com. Cristian;
► P.T. și Execuție Hidranți Apă 
com. Cristian;
► Grup de pompare Înv. Pavel 
Gheorghe;
► Lucrări apă și canal organizare 
eveniment RoJam 2017;
► Automatizare și supraveghere 
puțurile 1, 2, și 5 și schimbarea tu-
burilor de la puțul nr. 5 și antene 
GPS.

ELECTRICE:
► Execuție pozare Il. Public str. Ni-
sipului - str. Pr. Virgil pop;
► Achiziționarea și montarea 
lămpilor cu led pe străzile din Cris-
tian
► Achiziție luminițe div. Iluminat 
public de sărbători com. Cristian 
2017-2018;
► Lucrări alimentare cu energie 
electrică organizare eveniment 
RoJam 2017.

2017, un an plin și bun
pentru Cristian (continuare)

Alte lucrări, proiecte, investiții și finanțări realizate în 2017 

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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Programul  Integrat de Măsuri pen-
tru Combaterea Excluziunii Sociale 
în comunitatea margina lizată din 
Comuna Cristian, Brașov a fost lan-
sat în noiembrie la Cristian și va fi 
implementat în următorii 3 ani. 
Abordarea sărăciei și excluziunii 
sociale se bazează pe conceptul de 
furnizare de servicii integrate și pe 
asigurarea armonizării și coerenței 
dintre diferitele programe și inter-
venții, atât la nivel de individ, cât și 
la nivelul comunității.
Grupul țintă include 560 de per-
soane, adulți și minori, care au 
domiciliul/ locuiesc în 150 de gos-
podării din comunitatea margin-
alizată din comuna Cristian și care 
se află în risc de sărăcie și excluzi-
une socială.  Gicu Cojocaru, primar 
Cristian: „A fost nu doar o promis-
iune, ci și o ambiție personală ca 
localitatea noastră să beneficieze 
cât mai rapid de fondurile euro-
pene nerambursabile. Încă de la 
începutul mandatului, am început 
demersurile necesare întocmirii și 
depunerii documentațiilor pentru 
mai multe proiecte pe bani europe-
ni. Mi-am dorit ca la bugetul local să 
creăm și alte surse de finanțare în 
afara impozitelor și taxelor locale 
care atârnă de multe ori greu pe 
umerii cristolovenilor. Am reușit în 
mai puțin de un an de la depunere, 
să semnăm un proiect foarte im-
portant pentru Cristian, în valoare 
de 4 milioane de euro. Este un 
proiect care va susține mai multe 
domenii de activitate, printre care 

învățământ, sănătate, social, admi-
nistrativ.” 
Beneficiarii se vor bucura în 
urma proiectului PIMCES de ur-
mătoarele: acces și participare 
la educația timpurie pentru an-
tepreșcolari și preșcolari ca urmare 
a acordării serviciilor și sprijinului 
material și financiar, șansa de a 
dobândi educație primară/gim-
nazială de cali tate prin condiții de 
educație mai bune (programe de 
tip școală după școală – ore de re-

cuperare, meditații, servirea mesei) 
și frecvența bună la cursuri și activ-
ități extrașcolare (tabere, excursii), 
pachete de rechizite de 2 ori/an 
timp de 3 ani; pachete hrană copii 
de sărbători – de 2 ori/an, (Paște, 

Crăciun) timp de 3 ani, pachete 
suplimente nutritive/vitamine 
– ajutor pentru ante-preșcolari, 
preșcolari, școlari – timp de 3 ani, 
sprijin financiar acordat în valoare 
de 1.800 lei/copil în decursul unui 
an, cu condiția ca acel copil să fie 
menținut în sistemul de educație 
pe toată perioada anului școlar, să 
participe la activitățile Centrului 
de zi și părinții să participe activ la 
sesiunile de informare, consiliere și 
educație parentală, pentru o parte 

dintre minori, condiții mai bune de 
locuit acasă. 
Beneficiile de care se vor bucura 
adulții de vârstă activă în urma 
proiectului PIMCES:  290 de per-

soane vor participa la activități 
pentru accesul pe piața muncii și 
vor dobândi o calificare care le va 
spori șansele pe piața muncii și un 
loc de muncă mai bun; cursuri de 
calificare în domenii precum: lu-
crător în comerț, ajutor chelner/
ospătar, ajutor bucătar, confecțion-
er-asamblor articole din textile 
(metalice), agent de pază, lucrător 
instalator pentru construcții, pava-
tor, agent de curățenie, îngrijitoare 

copii, îngrijitor bătrâni la domiciliu,  
tinichigiu în construcții, tinichigiu/
vopsitor auto, șoferi autocamion și 
tir etc., minim 87 de persoane vor fi 
angajate, 35 de persoane vor primi 
subvenții (110.000 lei) pentru a de-

schide noi afaceri; 200 de adulți vor 
obține competențe și abilități an-
treprenoriale și 100 de adulți com-
petențe TIC ce le vor permite să își 
înființeze propria afacere sau acti-
vitate independentă. Ca urmare, 
adulții vor avea oportunități mai 
bune de a munci și de a obține ast-
fel venituri stabile pentru ei și fami-
liile lor. Alte beneficii: igienizarea 
a 80 de locuințe, reabilitare/mod-
ernizare a 46 de case, aproximativ 
10.000 lei/casă; o sănătate mai bună 
prin servicii medicale/sociale (anal-
ize medicale) de calitate; cei care se 
vor implica în activități comunitare 
vor deveni membri activi ai comu-
nității și vor beneficia de toate mă-
surile de sprijin.
Totodată, persoanele în vârstă și 
cele cu dizabilități se vor bucura 
de condiții de sănătate și de viață 
mai decente: servicii de îngrijire 
la domiciliu; ajutor pentru realiza-
rea activităților de bază ale vieții 
zilnice; asistență la domiciliu a pa-
cientului cronic și a vârstnicului, 
complementar asistenței medicale.
Până în acest moment, 158 de per-
soane au fost înscrise, au început 
activitățile în școală cu copiii și 
testările pentru consilierea profe-
sională și cursurile de conversie 
profesională. 
Proiectul este în valoare de 4 mili-
oane de euro (fonduri nerambur-
sabile), iar contribuția comunei 
este minimă, în valoare de 2 la sută. 

O delegație formată din membri 
ai administrației locale și consilieri 
locali a vizitat, în ianuarie, Mara-
monovca din Republica Moldova, 
localitate înfrățită cu Cristianul. În 
octombrie, Cristianul a trimis către 
confrații moldoveni o mașină de 
pompieri complet echipată, iar 
specialiștii din Cristian i-au instru-
it pe cei din Maramonovca pentru 
a o folosi. Astfel, cu ajutorul dat 
de cristoloveni, Maramonovca a 
devenit primul sat cu serviciu vo-
luntar de urgență din Republica 
Moldova. 
Maramonovca este un sat din 
raionul Drochia, majoritatea pop-
ulației este de origine etnică ucrai-
neană, stabilită aici după ocupar-
ea Basarabiei în 1812. Originari 
din nordul Maramureșului istoric 

(de la care vine și numele) au cre-
at o așezare de mari dimensiuni, 
temporar numită Moara Nouă în 
perioada interbelică. Cândva, satul 
număra peste 6.000 de suflete, însă 
azi numai 2.600 de oameni mai 
locuiesc aici, iar jumătate dintre 
case sunt părăsite. Bugetul locali-
tății este unul extrem de restrâns, 
aproximativ 70.000 de euro anual. 
Narcis Țintea, viceprimar com. 
Cristian: „Am ajuns în Moldova la 
invitația edililor din Maramonovca 
și am fost foarte impresionat de 
hărnicia oamenilor de aici. Deși 
bugetul și posibilitățile lor sunt 
mici, se descurcă extraordinar cu 
banii puțini pe care îi au. Am fost 
impresionat de sistemul de edu-
cație implementat în grădinița 
din localitate, care este de fapt o 

creșă-grădiniță, cu program de 
dimineața devreme până seara, la 
ora 7, cu cantină proprie, la 87 de 
copii au 24 de angajați, o curățenie 
impecabilă, nu doar acolo, ci peste 
tot în localitate. De asemenea, alt 
lucru care mi s-a părut admirabil 
a fost acela că nu am văzut nici 
măcar un petec de pământ nelu-
crat, agricultura fiind, de altfel, și 
ocupația lor principală. Am văzut 
o rânduială extraordinară, livezi, 
vii, culturi de grâu, porumb, soia, 
mazăre, nuci, meri. Sunt și dome-
nii unde se descurcă mai greu, de 
exemplu stau rău la capitolul ilu-
minat public, așa că am decis să 
le trimitem lor toate lămpile rezu-
ltate din modernizarea iluminatu-
lui public în Cristian, le vom alege 
pe cele în perfectă stare de funcțio-
nare și le vom dona primăriei, 
pentru a-i ajuta. De asemenea, 
nu au cărți în limba română în 
biblioteca școlii și a localității, iar 
pentru asta vom organiza o strân-
gere de materiale didactice, de 

cărți de literatură, pe care apoi să 
le donăm, de asemenea, primăriei 
din Maramonovca. De aceea, dacă 
aveți acasă cărți pe care doriți să le 
donați, vă rugăm să le aduceți la 
primărie, vom organiza un trans-
port către satul înfrățit imediat ce 
vom avea toate materialele. Nu ar 
strica să strângem și articole de îm-

brăcăminte bune, pe care oamenii 
din Cristian nu le mai poartă, din 
păcate posibilitățile lor sunt mai 
mici decât ale noastre și le-ar fi de 
mare ajutor. De asemenea, ne gân-
dim să extindem colabo rarea cu ei 
pe educație, să facem niște schim-
buri de experiență între elevi, de 
exemplu.”

Cristianul beneficiază de un proiect 
european de 4 milioane de euro

Ajutor și solidaritate 
pentru Maramonovca

PIMCES a fost lansat în 2017 și se va derula vreme de 3 ani

Având în vedere numeroasele întreruperi de curent electric pe raza localității, 
din cauza condițiilor nefavorabile, conducerea Primăriei Cristian 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 utiliza-
torilor din Cristian. Vă rugăm ca și în cazurile de întreruperi sau defecțiuni ale 
utilităților publice să apelați numărul de urgență ISU Cristian: 0800 500 055. 

Important! 
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Este al cincilea transportator din 
Europa, are 30 de filiale în Euro-
pa, dintre care cinci în România, 
iar sediul central în țara noastră 
se află la Cristian. Duvenbeck este 
unul dintre marii contribuabili 
la bugetul localității, cu o afacere 
aflată în continuă creștere. Am 
stat de vorbă cu directorul de 

transport și unul dintre inițiatorii 
proiectului Duvenbeck România, 
Viorel Cîțu, care iubește atât de 
mult Cristianul încât și-a făcut casă 
și s-a mutat aici. 

„Avem deja 10 ani de cînd sun-
tem aici, pe teritoriul Cristianului”, 
spune, mândru, Viorel Cîțu. „Atun-

ci, împreună cu Vasile Dinga, sas 
crescut la Brașov, am înființat fil-
iala românească. Am ales Cristia-
nul pentru că lucrul cu Primăria 
Brașov s-a dovedit a fi dificil și nu 
ne pare rău. Dacă acolo să scoatem 
un certificat de urbanism ar fi du-
rat enorm, cu Primăria Cristian lu-
crul merge rapid și bine, iar acesta 
deja este un avantaj uriaș. Iar aici, 
mereu avem o ușă des chisă, ceea 
ce contează mult pentru noi. Ne 
mândrim că suntem unul dintre 
contribuabilii mari și că taxele 
plătite de noi chiar contează pen-
tru bugetul local. Și suntem foar-
te mulțumiți de colaborarea cu 
edilii. Anul trecut, de exemplu, 
o importantă facilitate acordată 
de primărie a fost asfaltarea dru-
mului, ne-a ajutat foarte mult in-
vestiția făcută de comună și vreau 
să le mulțumesc și pe această cale 
edililor pentru acest lucru. 

Duvenbeck are în acest moment 
960 de angajați în România, 260 
de capete tractor și 630 de semire-
morci, și, deși avem mai multe 
filiale, tot ce înseamnă taxe auto 
rămâne la bugetul local al Cris-
tianului. Aici, la Cristian, avem un 
prim modul al depozitului logistic, 
cu o suprafață de 4.000 m.p., cel 
de-al doilea modul va fi gata în 
două luni, iar anul acesta dorim 
să începem și construcția celui 

de-al treilea, ba chiar ne gândim 
și la cel de-al patrulea. Vorbim de 
o investiție de peste 10 milioane 
de euro”, spune Viorel Cîțu. „Noi 
nu facem doar depozitare, ci și lo-
gistică, practic 90% din activitate 
se bazează pe automotive, avem 
parteneri direcți Deimler, Audi, 
BMW, Volkswagen și lucrăm cu 
Ina Schaeffler și Autoliv. 

Încă de la început am dorit să 
fim implicați în comunitate, am 
făcut încă din primii ani un parc, 
venim în sprijinul primăriei și ne 
implicăm în activitatea lor, ajutăm 
cu tot ce putem, mai ales când vine 
vorba de educația copiilor.”

„În ceea ce privește mâna de lu-
cru”, mărturisește directorul 
Duvenbeck, „avem și angajați 
din Cristian, dar din păcate mai 
puțini decât ne-am dori, însă co-
laborăm cu primăria pentru a 
atrage cât mai mulți cristoloveni, 
avem cursuri de formare pentru 
șoferi profesioniști și stivuitoriști, 
iar pe lângă cursuri, îi învățăm și 
cum să conducă economic noile 
gene rații de camioane, cum să 
amareze marfa și le dăm inclusiv 
atestatele. Cursurile sunt gratuite, 
la finalizarea lor vreme de doi ani 
absolvenții au contract cu firma 
noastră, pentru salarii deloc mici, 
comparabile cu cele din Occident. 
Noi suntem în permanentă cău-

tare a forței de muncă, în special 
șoferi pe care îi formăm noi, gratu-
it, așa că îi așteptăm pe cristoloveni 
să vină să ne caute, să le oferim un 
loc de muncă stabil și satisfăcător. 
Considerăm că acesta este un mod 
activ de a fi, de asemenea, impli-
cați în comunitate. 

În țară, Duvenbeck mai are filiale 
la Bistrița, Arad, Pitești, Ploiești 
și București, însă sediul central 
rămâne la Cristian, aceasta este 
dorința mea și a domnului Dinga. 
E centrul țării, dar suntem și legați 
afectiv, noi fiind brașoveni. În ulti-
mii 4 ani creșterea firmei a fost  de 
30% pe an, o creștere accelerată. 
Investiția principală este în oameni, 
ținem mult la calitatea muncii, 
care este dată de calitatea și pro-
fesionalismul celor care muncesc, 
iar în acest moment ne putem lău-
da cu o echipă foarte bine pusă la 
punct și profesionistă,  începând 
din operațional până la tehnic”, 
spune Viorel Cîțu. 

În urmă cu trei ani, Viorel Cîțu s-a 
mutat la Cristian, și-a făcut o casă 
într-un cartier nou. „Am vrut să 
fiu cu totul cristolovean, este o co-
mună frumoasă, bogată, îmi place 
cum s-a dezvoltat, iar de anul aces-
ta avem și lumină pe stradă, așa că 
suntem tare bucuroși, avem toate 
condițiile” spune directorul Du-
venbeck.  

Proiectul „Înființare grădiniță 
Comuna Cristian, județul Brașov, 
intersecția dintre strada Gheor
ghe Doja și strada Înv. Gherasim 
Popa”, finanțare prin PNDR (Pro-
gramul Național pentru Dezvol-
tare Rurală)

Din an în an, tot mai mulți copii 
sunt înscriși la grădinița din co-
mună. Factorii care au condus la 
acest fenomen sunt pe de o parte 
creșterea natalității, dar și reorien-
tarea către grădinița din localitate 
datorită creșterii standardelor 
acesteia. Grădinița a fost reabilitată, 
iar de anul trecut a fost introdus și 
programul prelungit, în ca drul 
căruia copiii beneficiază și de o 
masă caldă. Astfel, în lumina noilor 
cerințe pentru locuri mai multe, 
a apărut nevoia și ideea înființării 
unei noi grădinițe. 

În patrimoniul comunei exista o 
singură bucată de teren care putea 
fi folosită în acest scop, iar aceasta 
a fost mărită în urma demersurilor 
juridice până la 2.000 m.p., pentru a 
îndeplini toate standardele impuse 
de lege. Zona în care este amplasat 
terenul și va fi construită noua gră-
diniță este Gheorghe Doja, o zonă 
care s-a dezvoltat mult în ultima 
perioadă și a devenit o nouă zonă 
centrală a localității. 

Primăria Cristian a depus un 
proiect cu finanțare prin Agenția 
pentru Finanțarea Investițiilor Ru-
rale, proiect declarat eligibil, iar la 
finalul anului a fost semnat con-
tractul de finanțare de 1.007.100 de 
euro, dintre care 500.000 reprezintă 
finanțarea europeană, iar restul 
cofi nanțare Primăria Cristian. 

Gicu Cojocaru, primarul Cristianu-

lui: „în prezent, proiectul se află în  
faza procedurii de achiziție a firmei 
care va face proiectarea.  Estimăm 
că lucrările vor începe în acest an, 
având în vedere că deja UE a alo-
cat avansul necesar începerii lu-
crărilor. În 2 ani, grădinița va fi gata 
și suntem foarte bucuroși că vom 
putea realiza pentru copiii din Cris-
tian și părinții lor un proiect atât de 
important, pentru noi educația și 
tinerii sunt o prioritate.”

Proiecte de infrastructură, fi-
nanțate în proporție de sută la 
sută de Ministerul Dezvoltării, 
prin PNDL (Programul Național 
de Dezvoltare Locală)

Proiectele vizează rețeaua canaliză-
rii Dorobei, Lunca Gării, precum 
și o porțiune de canalizare pluvi-
ală Dorobeiul DN73 și extindere 
rețea cu alimentare apă potabilă, 

pe traseul Dorobeiul-Lunca Gării- 
aleea Eroilor. Valoarea proiectelor 
este de 2.860.000 de euro.

Gicu Cojocaru:  „Vorbim despre o 
zonă în dezvoltare a Cristianului, 
cartierele Brazilor, Lunca Gării, 
unde în prezent se lucrează la un 
plan urbanistic zonal, iar locu-
itorii de acolo nu sunt conectați 
la canalizare, iar rețeaua de apă 

este învechită și trebuie înlocuită. 
Proiectul este deja realizat, iar 
după aprobarea bugetului local vor 
începe demersurile de selectare a 
unei societăți în vederea începerii 
lucrărilor”.

Lucrările încep anul acesta și se vor 
termina în 2019, în funcție de felul 
în care se va realiza finanțarea prin 
minister. 

Duvenbeck își dorește mai mulți 
angajați cristoloveni

O grădiniță nouă și mai multe proiecte de infrastructură 
pe fonduri europene vor fi derulate în acest an

Firma pune la dispoziție cursuri gratuite și contract pe doi ani la terminarea acestora 

Pe lângă PIMCES, Primăria are în derulare alte proiecte finanțate din fonduri europene și guvernamentale, 
proiecte esențiale pentru comuna Cristian. 



5Anul II, Nr. 2, ianuarie 2018

facebook.com/gazetapentrucristian

Cum  a fost 2017 pentru soci-
etatea Dorobeiul, ce proiecte noi, 
ce realizări ați avut?
Consider că anul 2017 a fost un an 
bun pentru societatea Dorobeiul 
SRL Cristian. A fost un an în care 
prin activitatea desfășurată de soci-
etatea noastră am reușit să creăm 
profit, din care o parte a acoperit 
pierderea anilor trecuți, iar cealaltă 
parte a reprezentat profitul pe anul 
2017.
La începutul anului 2017 s-a apro-
bat prin Hotărârea CL nr. 20/2017 
modificarea tarifelor pentru ser-
viciile de apă potabilă și ape uzate 
(canalizare) precum și salubritate. 
La baza modificării de tarife au stat 

fișele de fundamentare întocmite 
de Dorobeiul SRL, pe baza costu-
rilor reale realizate în anul 2016. 
Tot prin hotărârea menționată mai 
sus, CL Cristian a venit în sprijinul 
locuitorilor comunei prin sub-
venții, astfel tarifele pentru apă po-
tabilă și ape uzate (canalizare) sunt 
subvenționate în procent de 50%, 
iar taxa de salubritate în procent de 
67,50%.
În anul 2017, cu ajutorul Primăriei 
Comunei Cristian și a Consiliului 
Local, Dorobeiul SRL a realizat o se-
rie de proiecte/investiții după cum 
urmează:
Amenajarea spațiilor din curtea 
sediului Dorobeiul, Str. Lungă nr. 
96: execuția unei magazii moderne 
dotată cu toate utilitățile necesare, 

reparații la șură, asfaltarea curții și 
supravegherea video a incintei.
Lucrări de automatizare și supra-
veghere foraje 1, 3 și 5, lucrare care 
a adus o reducere de aproximativ 
8.000 mc/lună a pierderilor de apă 
din sistem.
Reparații și igienizare camerăcap-
tare izvor situată în Râșnov, str. 
Teilor, în vederea reintegrării în 
sistemul de alimentare cu apă a Lo-
calității Cristian.
Suplimentarea numărului de hi-
dranți supraterani necesari pentru 
intervenții în caz de incendiu.
Executarea unui cămin de apome-
tru pe conducta de plecare din 
rezervorul de 500 mc, în vederea 
măsurării debitului de apă ce intră 
în rețeaua de distribuție a Cristianului.
Executarea a cinci stații de pom-
pare pe rețeaua de canalizare care 
au redus la minimum lucrările de 
vidanjare.
Executarea de extinderi de rețele 
de apă și canalizare pe următoarele 
zone: str. Vulcanului – Bârsei, Vul-
canului 43 - 43 A, Vulcanului 20.
Executarea de branșamente de apă 
și racorduri de canalizare pentru 
locuințele nou construite.
Demararea unui program pilot de 
colectare selectivă a deșeurilor, pe 
unele străzi din localitate, respectiv 
Str. Voluntari, Str. 1 Mai, Str. Ghe. 
Lazăr.
Acestea sunt doar o parte dintre 

realizările societății Dorobeiul SRL 
pe anul 2017. Primăria Comunei 
Cristian a fost alături noi în imple-
mentarea proiectelor executate, 
asigurând cu promptitudine fi-
nanțarea acestora.

Care sunt obiectivele principale 
pentru 2018, la ce trebuie să se 
aștepte oamenii din Cristian?
Obiectivele principale pentru anul 
2018 sunt următoarele:
Finalizarea în cel mai scurt timp 
a unei stații moderne de filtrare, 
dedurizare și clorinare a apei po-
tabile, complet automatizată, am-
plasată înainte de intrarea în rezer-
vorul de 500 mc, necesară pentru 
ridicarea calității de potabilitate a 
apei.

Mărirea cantității de apă potabilă și 
a capacității de înmagazinare apă 
prin punerea în funcțiune a celor 
patru rezervoare de 125 mc/buc.
Prelungirea conductei de aduc-
țiune PEHD ɸ 160 din capătul stră-
zii Virgil Pop până la amplasamen-
tul forajului F1; prin prelungirea 
acestei conducte de aducțiune, can-
titatea de apă pompată din forajul 
F5 - Râșnov va trece prin stația de 
tratare și va fi acumulată în rezer-
vorul de 500 mc amplasat în zona 
Dorobeiul.
Înlocuirea conductelor de oțel cu 
grad ridicat de uzură din sistemul 
de alimentare cu apă a localității 
în vederea eliminării pierderilor 
de apă.
Depistarea consumatorilor de apă 
potabilă branșați clandestin la 
rețeaua de distribuție a apei.
Montarea de cămine de apometru 
la limita de proprietate pe dome-
niul public la utilizatorii care plătesc 
consumul de apă în sistem paușal.
Dezvoltarea programului de colec-
tare selectivă a deșeurilor prin ex-
tinderea sistemului de colectare pe 
mai multe străzi din comună.
Dotarea cu echipamente și utila-
je, mijloace de transport minim 
necesare pentru a putea executa 
lucrările conform unor standarde 
de calitate și în termenele stabilite.
Acestea sunt o parte dintre obiec-

tivele propuse spre a fi rezolvate 
în anul 2018. În continuare vom 
lua măsurile necesare pentru îm-
bunătățirea activității societății 
Dorobeiul SRL Cristian, astfel încât 
activitatea pe care o desfășurăm să 
fie conform cerințelor comunității 
și în același timp să creeze profit.
Fac un apel la toți locuitorii Co-
munei Cristian să înțeleagă că so-
cietatea Dorobeiul, împreună cu 
Primăria Comunei, fac tot posibilul 
ca serviciile de furnizare a apei, ca-
nalizarea și salubritatea să fie mai 
performante respectând toate stan-
dardele de calitate și să ne ajute în 
acest scop participând la realizarea 
lor, mai ales prin colectarea selec-
tivă a deșeurilor.

Pregătire pentru viață – în par-
teneriat cu Primăria și Consiliul lo-
cal Cristian – obiective: dezvoltarea 
și diversificarea serviciilor alterna-
tive de educație prin oferta Pro-
gramului ,,Pregătire pentru viață’’ 
pentru elevii claselor preg. - VIII,  
după  orele  de  curs, în vederea pe-
trecerii în siguranță, util și plăcut, a 
timpului liber.
Fascinația anotimpurilor – în 
parteneriat cu Primăria și Consiliul 
Local Cristian, derulat la: Cazanele 
Dunării, Sarmizegetusa, Castelul 
Huniazilor, Rezervația de zim-
bri și Cascada Urlătoarea, Vama 
Buzăului, Cetatea Râșnov, Bran – 
obiective: transmiterea către elevii 
școlii a unor conținuturi legate de 
istorie, geografie, biologie, chimie; 
dezvoltarea capacității generale de 
învățare nonformală prin vizite, 
excursii, drumeții etc.
Cupa 1 Iunie – în parteneriat cu 
Primăria și Consiliul Local Cris-
tian – obiective: dezvoltarea ap-
titudinilor sportive, cultivarea 
răbdării, înțelegerea competiției, 
însușirea normelor pescuitului 
sportiv și nu în ultimul rând sociali-
zarea și divertismentul; 
Educație prin mișcare – în par-
teneriat cu Primăria Cristian, Con-
siliul Local Cristian – obiective: 
primirea unei biciclete de către 
fiecare copil în vederea dezvoltării 
armonioase a organismului prin 
mișcare;
Eu mis copil de la țară – în par-
teneriat cu comuna Cristian și co-
muna Buhalnița, jud. Iași – obiec-
tive: exemple de bune practici, 
identificarea resurselor si avanta-
jelor în mediul rural, dezvoltarea 
unor relații de colaborare între 
membrii consiliilor locale ale celor 
două localități;
Cum e viața de ostaș – în par-
teneriat cu U.M. 01915 Cristian - 
obiective: identificarea specificului 
carierei militare, dezvoltarea unei 
atitudini de respect față de armata 
țării și față de țară, dezvoltarea ap-
titudinilor de supraviețuire în caz 
de calamitate, împărtășirea cu alții 
a sentimentului național;
Ai grijă de sănătatea ta – în par-
teneriat cu Cabinet stomatologic 
„Alexandra Floroiu” – obiective: 
identificarea particularităților igie-
nei dentare;
În așteptarea lui Moș Nicolae – 
în parteneriat cu Primăria și Con-
siliul Local Cristian – obiective: 
dezvoltarea simțului artistic și cu-
noașterea tradițiilor populare oca-
zionate de sărbătorile de iarnă;
Dezvoltarea inimii – proiect deru-
lat de Grădinița Cristian în partene-
riat cu un medic pediatru – obiec-
tive: dobândirea de cunoștințe 
despre anatomia și fiziologia cor-
pului uman;
Parteneriate cu Bisericile Or
todoxe din Cristian „Adormirea 
Maicii Domnului” și „Pogorârea 
Sfântului Duh” – obiective: petre-
cerea sărbătorilor religioase îm-
preună;

Parteneriat cu asociația „Sfânta 
Maria” Cristian – obiective: orga-
nizarea și desfășurarea de acțiuni 
educative;
Trecutul Holocaustului în conști-
ința românească – în partene-
riat cu Biserica Evanghelică CA 
Cristian – obiective: identificarea 
consecințelor lipsei de toleranță 
în istorie, cultură, artă, civilizație; 
dorința actuală de protejare a 
bunurilor culturale și naturale 
oferindu-le patrimoniului comun 
al umanității;
Parteneriat cu Poliția Cristian și 
Poliția Națională – obiective: ana-
liza și prevenirea criminalității;
Parteneriat cu Poliția Cristian 
– obiective: prevenirea absenteis-
mului și a violenței în școală;
Celebrarea Zilei Naționale a 
Educației, Zilei Naționale fără 
Tutun, Zilei Naționale a Hranei, 
Zilei Naționale a Toleranței
Aripi: Istoria aviației. Aviația 
Română în timpul primului 
război mondial – în parteneriat 
cu Muzeul „Casa Mureșenilor” 
– obiective: atragerea publicului 
tânăr către valori culturale ab-
stracte prin intermediul unor ex-
poziții, expuneri de diapozitive și 
sesiuni de comunicare;
Serbarea de Crăciun – în partene-
riat cu Primăria și Consiliul Local 
Cristian – obiective: prezentarea 
abilităților artistice în cadrul ser-
bării de Crăciun și primirea de ca-
douri de către fiecare copil;
Oferind devii mai bun: Activi-
tăți caritabile – în parteneriat cu 
Primăria și Consiliul Local Cris-
tian – obiective: dezvoltarea spiri-
tului de solidaritate cu cei aflați în 
situații de deprivare și margina-
lizare prin donarea de către copii 
de legume, fructe și alte alimente 
Căminului de bătrâni Tohan; dez-
voltarea abilităților practice prin 
confecționarea unor bunuri care 
au fost valorificate în cadrul Târgu-
lui de Crăciun în scopul ajutorării 
unei comunități marginalizate;
Prietenii inimii - în parteneriat 
cu Asociația „New Heart” Râșnov 
– obiectiv: diminuarea efectului 
pe termen lung a influenței lumii 
virtuale asupra copiilor și efectul 
negativ al societății actuale asupra 
copiilor; 
Parteneriat cu Palatul copiilor 
Brașov care are ca obiective orga-
nizarea unor evenimente, acti vități 
cu caracter educativ, con cursuri de 
profil la care pot participa elevi și 
cadre didactice.
Camelia Enache, directoare: „Pen-
tru acest an școlar ne-am propus 
să continuăm proiectele începute, 
să avem o colaborare la fel de fruc-
tuoasă cu autoritățile locale care și-au 
arătat sprijinul necontenit față de 
solicitările venite din partea școlii 
și să avem rezultate școlare la nivel 
de învățământ preșcolar, primar 
și gimnazial, care să satisfacă ce-
rințele elevilor, părinților și ale co-
munității.”

Dorobeiul și-a atins obiectivele 
pe 2017 și încheie anul pe profit

Școala din Cristian a urcat cu 
23 de locuri în topul școlilor 
brașovene (continuare)

Savu Bozocea
Director al Dorobeiul SRL

Studiul de fezabilitate pentru Remiza PSI și proiectul câtorva spații de logistică pentru SC Dorobeiul SRL

La cererea cetățenilor, proprietarii câinilor sunt rugați să îi țină în curte, să nu îi 
lase nesupravegheați pe stradă. Am primit nenumărate sesizări de la cei care 
ies ziua sau seara la plimbare și le este frică să meargă pe stradă, în multe 
cazuri fiind vorba chiar de mame însoțite de copii.

Important! 
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2017 a fost pentru cercetașii 
cristoloveni un an al marilor 
provocări, an în care și-au pro-
pus ca respectând motto-ul Rojam 
(Schimbă perspectiva)  să aibă o 
altfel de abordare în ceea ce în-
seamnă activitatea specifică. Toate 
proiectele organizate în  acest an 
au fost orientate spre promovarea 

valorilor educației non-formale și a 
rolului tot mai determinant pe care 
aceasta îl joacă în dezvoltarea per-
sonală a tinerilor. 
L-am întrebat pe Sorin Dulghe-
riu cum a fost, din perspectivă 
cercetășească, anul care tocmai 
s-a încheiat. 

„Am încercat prin proiectele noas-
tre să îi facem pe tineri să conștien-
tizeze rolul important pe care îl au 
în diversele comunități din care fac 
parte și cum pot deveni tineri im-
plicați în dezvoltarea acestora. Ziua 
mondială a cercetășiei, Festivalul 
luminii, Brașov Heroes, C’Art Fest, 
Rojam, Campul de centru local, 
Târgul de Crăciun sunt doar câte-
va din proiectele dezvoltate de noi 
în 2017. A fost un an deosebit atât 
în ceea ce înseamnă provocările la 
care am avut de răspuns cât și în 
ceea ce înseamnă impactul pe care 
proiectele noastre l-au produs , la 
momentul actual având 52 de copii 
activi în centrul local și numeroase 
propuneri de colaborare de nivel 
internațional cu organizații din 
Franța, Belgia, Marea Britanie și 
Statele Unite ale Americii.
Rojam 2.0 17 – Schimbă perspectiva 
a fost cel mai mare eveniment de 
educație non-formală desfășurat 
vreodată în România, un eveni-
ment care s-a bucurat de participa-
rea a peste 2.000 de tineri (cu vârste 
între 11 și 24 de ani ) din 21 de țări. 
Programul educațional s-a bazat pe 
integrarea științei și a noilor teh-
nologii în viața de zi cu zi, pe identi-
ficarea de soluții pentru dezvoltar-
ea durabilă a comunităților locale, 
precum și pe încurajarea și pro-
movarea diversității în socie tatea 
românească. Dezvoltat pe 10 arii: 
Târgul de educație non-formală, 
Satul dezvoltării durabile, Promo-
varea diversității, Viitorul începe 
azi, Munții noștri, Aventura urbană 
– Brașov, Auto-cunoaștere, Tehnici 
cercetășești, Schimb de bune prac-
tici între centrele locale, Credințe 
și religii, proiectul a însumat peste 
800 de activități propuse pentru 

cele 10 zile. A fost greu, a fost foarte 
greu însă rezultatele au fost peste 
așteptări, Rojam obținând pe lângă 
recunoașterea națională Proiectul 
Anului pe educație acordat de MST 
și o recunoaștere internațională 
prin acordarea de către organizația 
Messengers of Peace  a titlului de cel 
mai bun proiect de voluntariat pe 
2017. Mesajele de mulțumire și invi-
tațiile sosite pe adresa Organizației 
Naționale Cercetașii României sunt 
cele mai bune dovezi că Rojam a 
fost o reușită din toate punctele de 
vedere. Acest succes ne onorează, 
însă ne și obligă totodată. E impor-
tant să continuăm acest drum, să 
continuăm să oferim oportunități 
tinerilor cristoloveni și să facem din 
Cristian un centru de referință în 
educația non-formală din România 
și nu numai. Nimic din toate aces-
tea n-ar fi fost posibile fără sprijinul 
partenerilor noștri, iar un merit de-
osebit îl au Primăria și Consiliul Lo-
cal al comunei Cristian. Autoritățile 
locale au înțeles de la început im-
portanța organizării unui astfel de 
eveniment în comuna noastră și au 
făcut toate demersurile necesare 
în a asigura toate condițiile impuse 
de un astfel de eveniment. Pe lângă 
sprijinul financiar direct acordat 
(30.000 euro), sprijinul material în 
ceea ce înseamnă dezvoltarea in-
frastructurii și asigurarea logisticii 
a fost unul foarte de greu de cuan-
tificat. Tocmai de aceea dorim pe 
această cale să le mulțumim și să 
ne exprimăm recunoștința pen-
tru implicarea deosebită în reușita 
acestui eveniment.
Ce v-ați propus pentru anul 
2018?
„2018 înseamnă continuarea 
drumului început, înseamnă noi 

provocări și noi ambiții.
Ne propunem să trimitem o patrulă 
(6 cercetași + 1 lider) la Jamboreea 
Mondială din SUA eveniment ce va 
strânge la start peste 60.000 de cer-
cetași din 215 țări, acesta fiind de 
departe cel mai mare eveniment 
de educație non-formală din lume.
Ne mai propunem să organizăm 
Explorer Belt, un proiect britanic 
în care tinerii cercetași cristoloveni 
vor descoperi „Drumul Sfântului 
Jacob” (o parte) într-o aventură or-
ganizată de ei înșiși, 7 zile, circa 100 
km, grupuri de 2-3 persoane cu 12 
euro de persoană/zi.
Continuăm tradiția și încercăm să 
dăm o mai mare importanță eve-
nimentelor dedicate comunității: 
Festivalul Luminii și Târgul de 
Crăciun.
Dorim să extindem centrul local și 
să căpătăm autonomie administra-
tivă prin obținerea personalității 
juridice și achiziționarea unui mi-
crobuz propriu.
Am demarat discuțiile cu cercetașii 
francezi din Dinam în vederea or-
ganizării unui proiect comun cu 
campuri în ambele țări în perioada 
iulie-august 2018.”
De ce s-ar alătura copiii din Cris-
tian cercetașilor?
„Pentru că le oferim șansa de a fi 
eroi în propria lor poveste, pentru 
că își pot crea propria lor aventură 
alături de alți 50 de milioane de 
prieteni din toate colțurile lumii, 
pentru că în cercetășie totul este 
posibil, pentru că se descoperă și 
se dezvoltă jucându-se și nu în ul-
timul rând pentru că e distractiv, 
antrenant și amuzant.”

2018 va fi un an important pentru tinerii care 
vor să înceapă o nouă viață într-o casă nouă. 
Primăria Cristian vine în ajutorul lor, în con-
formitate cu Legea 15: a achiziționat 4 hectare 
de teren în zona Vulcanului, teren care va fi 
parcelat și acordat tinerilor din Cristian. 

Narcis Țintea, viceprimar: „Avem în acest 
moment aproximativ 400 de cereri depuse la 
Primărie de către tineri care doresc teren în 
baza Legii 15. Cele 4 hectare vor fi împărțite în 
aproximativ 75-80 de parcele, care vor fi acor-
date la finalul anului conform regulamentu-
lui special elaborat în acest sens. Practic, anul 
acesta vom parcela, vom realiza planul ur-

banistic și vom rezolva cu aducerea uti lităților 
în zonă. La baza selectării beneficiarilor va sta 
regulamentul pe care aceștia va trebui să îl 
respecte, astfel încât să eliminăm posibilitatea 
ca terenurile să fie o sursă de afaceri pentru 
beneficiari. Una dintre aceste reguli este să 
demonstreze că au posibilitatea ca în decurs 
de trei ani să finalizeze construcția, în caz 
contrar pierzând din oficiu calitatea de ben-
eficiar. De asemenea, ne dorim să elaborăm 
trei proiecte de case, dintre care beneficiarii 
să poate alege tipul cel mai potrivit pentru 
nevoile lor, astfel încât să ne asigurăm că noul 
cartier va avea o arhitectură în concordanță 
cu zona, că se vor respecta regulile legate 
de poziționarea imobilului, dar și culorile și 
materialele să fie în simbioză, astfel încât să 
creăm o armonie arhitecturală”. 

La inițiativa primarului Gicu Cojoca-
ru, Primăria Cristian a solicitat CNAIR 
mutarea bretelei de coborâre de pe au-
tostrada București-Brașov, tronsonul 
Cristian-Râșnov, din zona rezidențială 
în zona industrială, lucru care a fost 
agreat inițial în urma întâlnirilor avute 
la București, iar mai apoi pe teren, la 
Cristian. Construirea bretelei în vari-
anta propusă la început de CNAIR ar fi 
dus la demolarea completă sau parțială 
a unor case, dar și la descărcarea trafi-
cului de pe autostradă direct în locali-
tate. În varianta propusă de Primărie, 

în încercarea de a salva casele local-
nicilor și o încărcare de trafic pe care 
infrastructura actuală nu o suportă, 
breteaua urma să fie construită în 
zona industrială a localității, scoțând 
în întregime traficul greu din locali-
tate. La finalul lui 2017, într-o șe dință 
de îndată a Consiliului Local Cristian, a 
fost respinsă varianta inițială a CNAIR, 
urmând ca în perioada următoare să 
se continue discuțiile pentru aproba-
rea și avizarea proiectului în varianta 
propusă de Primăria Cristian.

Oferim tinerilor șansa de a fi eroi în 
propria lor poveste

Teren pentru
tinerii cristoloveni

Primăria încearcă mutarea bretelei 
pentru autostrada București-Brașov 

Interviu cu Sorin Dulgheriu, șeful cercetașilor cristoloveni 

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! 
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Iată câteva dintre sfaturile pe 
care vi le dau polițiștii dacă 
sunteți în situația de a construi o 
casă:
► Nu depozitați materiale de con-
strucții, unelte sau alte obiecte ten-
tante pentru infractori, în spații care 
nu prezintă siguranță, mai ales dacă 
acestea se află în zone izolate
► Angajați o persoană care să asi-
gure paza proprietății, mai ales pe 
timpul nopții
►Asigurați iluminatul în zona casei, 

pe timpul nopții
► Pe timpul nopții sau în perioada 
când lucrările sunt întrerupte, nu 
lăsați uneltele și sculele neasigurate, 
la îndemâna hoților

Dacă aveți o casă de vacanță, de 
asemenea, asigurațivă că ați luat 
toate măsurile:
► Montați încuietori sigure, grilaje 
la ușile și ferestrele caselor
► Stabiliți cu vecinii sau cu o per-
soană de încredere un sistem de su-
praveghere a casei

► Nu lăsați bunuri de valoare în in-
teriorul sau în curtea casei
► Montați un sistem de supra-
veghere și înregistrare video a casei
► Instalați pe zona exterioară un 
sistem de iluminare cu senzori
► Asigurați-vă că sistemele montate 
funcționează permanent

Atenție la cum conduceți pe 
perioada iernii!
Odată cu apariția fenomenelor 
carac teristice anotimpului rece 

crește riscul de producere a acci-
dentelor rutiere. Timpul nefavora-
bil – vântul, ploaia, ceața, poleiul etc. 
– ne obligă la adoptarea conduitei 
preventive, la o prudență mai mare, 
la atenție sporită având în vedere că 
pe suprafața carosabilă umedă sau 
acoperită cu zăpadă, gheață sau po-
lei, spațiul de oprire al autovehiculu-
lui se dublează. 

Pentru prevenirea implicării în 
accidente rutiere, poliția reco-
mandă:

► Înainte de plecarea la drum, infor-
mați-vă temeinic despre condițiile 
meteo și starea drumurilor
► Adaptați viteza permanent la 
condițiile de drum (carosabil umed, 
acoperit cu polei, zăpadă, gheață)
► Acordați prioritate pietonilor an-
gajați în traversarea regulamentară 
a străzii
► Evitați acționarea bruscă a me-
canismelor de direcție și frânare, 
folosiți cu precădere frâna de motor
► Asigurați-vă că instalațiile de 
climatizare ale vehiculului sunt în 
stare de funcționare
► Păstrați distanța dintre autove-
hicule și circulați cu viteză redusă
► Pe porțiunile de drum acoperite 
cu polei, zăpadă sau gheață este 
periculoasă virarea concomitent cu 
frânarea întrucât vehiculul poate 
derapa și se poate pierde controlul 
acestuia
► Conduceți prudent pe poduri, sub 
poduri, în tunele și pasaje rutiere, nu 
uitați de capcanele pe care le puteți 
întâlni pe aceste porțiuni de drum
► Nu plecați la drum dacă autove-
hiculul nu este echipat cu anvelope 
de iarnă
► Recomandăm să luați cu 
dumnea voastră și un set de 
lanțuri derapante, săculeți cu ni-
sip și o lopată, pentru a evita să 
rămâneți înzăpeziți
► Asigurați-vă că sunteți pregătiți 
pentru a face față oricăror condiții 
de drum și vreme, având în vedere 
că de la o oră la alta acestea pot fi 
schimbătoare.

Primăria Cristian acordă începând 
de anul trecut tichete sociale „Re-
spect”, în cuantum de 100 de  lei/
persoană. Tichetele vor fi acordate 
în următoarele condiții: persoane 
cu domiciliul în comuna Cristian, 
care se regăsesc în una din situațiile: 

► pensionarii sistemului public de 
pensii cu venit net, provenit dintr-o 
singură pensie sau din pensii cumu-
late, mai mic sau egal cu 800 de lei.

► persoanele vârstnice care au 
vârsta legală standard de pensio-
nare, dar care nu au niciun venit. 

► persoane cu handicap grav și ac-
centuat;

► persoane titulare de venit minim 
garantat;

► reprezentantul legal al familiei 
care beneficiază de alocație pentru 
susținerea familiei.

Acte necesare petru acordarea ti-
chetelor sociale „Respect”:

 - cerere tip 

- act de identitate beneficiar/repre-
zentant legal/membru de familie/
persoană legal împuternicită 

- cupon de pensie din luna anteri-
oară depunerii cererii sau, după caz, 
adeverință eliberată de ANAF pri-
vind veniturile realizate

- certificat valabil de încadrare in 
gradul de handicap;

- dispoziția primarului de acordare 
a beneficiilor sociale: ajutor social și 
alocație pentru susținerea familiei. 

Tichetele sociale se acordă la solici-
tarea scrisă, prin completarea cere-
rii tip al cărui model va fi disponibil 
la Compartimentul de Asistență 
Socială Cristian. Cererea, însoțită de 
actele prevăzute mai sus se înregis-
trează la Compartimentul Asistență 
Socială Cristian în registrul de core-
spondență. 

Finalul de an a fost unul foarte plin pentru copiii 
din localitate, dar nu doar pentru ei. Primăria s-a 
îngrijit ca ei să aibă parte de sărbători frumoase, 
luminate, pline cu cadouri felurite. 

Astfel, aproximativ 700 de pachete de Crăciun au 
fost împărțite copiilor de la școala din Cristian, dar 
și celorlalți copii din localitate. Tot pentru cei mici, 
în  decembrie a fost inaugurat patinoarul din cen-
trul localității, care va funcționa până la jumătatea 
lui februarie sau chiar mai mult, dacă vremea o va 
permite. În fiecare seară și weekend, acesta se um-
ple de copii bucuroși să aibă unde patina oricând, 

intrarea fiind gratuită. Odată cu inaugurarea pati-
noarului, a fost aprins și iluminatul public din loca-
litate, care a adus în Cristian o feerie a luminilor la 
fiecare înserare. Anul acesta, edilii au încercat să 
extindă iluminatul de sărbători în cât mai multe lo-
curi din comună, astfel că s-a ajuns inclusiv în car-
tierele noi cu ornamentele luminoase. Un spectacol 
de colinde pentru cristolovenii de toate vârstele, 
dar și un spectacol cu renumita Gașcă Zurli pentru 
copii, unde Sala Mare s-a dovedit a fi neîncăpătoare, 
s-au numărat printre cadourile finalului de an. 

Polițiștii vă atrag atenția! 

Tichetele „Respect”, 
disponibile 

Un final de an plin de bucurie și 
cadouri, mai ales pentru cei mici 

Cristianul este una dintre comunele în care se constru-
iește masiv, așa că una dintre campaniile de prevenire des-
fășurate de polițiști se adresează celor care își construiesc 

case în comuna noastră. Polițiștii le recomandă celor care 
ridică o casă să se asigure că au luat toate măsurile pentru 
a nu le da posibilitatea hoților să îi păgubească. 

Rugăm cetățenii, ca pe toată perioada iernii,  să elibereze caro
sabilul, săși introducă mașinile în curte pentru a înlesni pro-
cesul de deszăpezire. Este foarte greu de curățat carosabilul în 
condițiile în care străzile sunt blocate de mașini. De asemenea, îi 

rugăm să acționeze conform horătârilor de consilul local și să își 
curețe trotuarele din fața caselor și magazinelor.
De asemenea, îi asigurăm că Primăria Cristian face tot ce îi stă în 
putință pentru ca drumurile să fie în condiții optime de circulație.

Important! 
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Faschingul/Fastnacht/Foosnicht este o săr-
bătoare cu multe variante și obiceiuri, de 
la sat la oraș, în funcție de comunitate și 
de zona etnografică. În comunitățile din 
Transilvania, Lolele la sași sau Fărșangul  la 
maghiari, se țineau în perioada dintre Bo-
botează (Epiphanis) și Miercurea Cenușii 
(Aschenmittwoch), înainte de lăsata secu-
lui, marcând simbolic pregătirea pentru 
începerea noului an agrar. Este perioada 
când vecinătățile își aleg noii conducători, 
când are loc ziua împăcării și se face darea 
de seamă pentru anul trecut. Totul pentru 
ca primăvara să prindă comunitatea așeza-
tă în bună ordine, gata de a reîncepe munca 
la câmp. Odată cu Miercurea Cenușii începe 
perioada postului Sfintelor Paști. Cuvântul 
Fasching vine de la germ. Fastschank, în 
traducere ultima băută, ultima petrecere 
înainte de lăsata secului.

Tradiții de Fasching în Transilvania
În funcție de zonă, în Transilvania existau 
mai multe obiceiuri de carnaval. În anumite 
locuri, feciorii se luau la întrecere călare, pe 
ulițele satelor. Celui dintâi dintre ei îi reve-
nea sarcina să biciuiască și să taie capul 
unei gâște/„Gansabreiten”, ce era agățată de 
picioare sus, pe o funie. E un sacrificiu vechi 
și straniu astăzi, ale cărui semnificații s-au 
pierdut în timp. Ar putea simboliza sacrifi-
carea unei gâște sălbatice, vestitor al iernii 
lungi sau, conform unor legende locale, 
gâștele sunt pedepsite pentru că în vremea 
invaziilor tătare, acestea au trădat ascun-
zătoarea localnicilor, ceea ce a făcut să fie 

descoperiți și înfrânți de cotropitori.

Baterea gâștei este un obicei care se întâl-
nește încă de prin secolul al XIII-lea în 
spa țiul vorbitor de limbă germană, deci 
probabil că sașii l-au adus totuși cu ei în 
Transilvania. Până la începutul secolului XX, 
se folosea o gâscă vie. În alte locuri, se orga-
niza parada carelor cu păpuși și parodierea 
nunții tradiționale, cu personaje deghizate 
în rolurile nuntașilor. Cetele de mascați um-
blau din casă în casă, mâzgălind grinzile sau 
pragurile cu cenușă. În schimb erau cinstiți 
cu țuică și gogoși. Carnavalul se încheie cu 
un bal la care lua parte întreaga comunitate, 
unul din cele mai mari prilejuri de distracție 
de peste an. La Cristian, balul de Fasching va 
avea loc pe 10 februarie, iar costumația par-
ticipanților este obligatorie. 

Roaina vestește venirea primăverii
Unul dintre rolurile jocului Roainei este ur-
mătorul: vestește încheierea iernii, îndepăr-
tarea de sezonul rece și venirea primăverii, 
a sezoanelor mai calde, a renașterii naturii 
și a comunității deopotrivă.

Pe lângă costumele tradiționale necesare, 
obligatoriu este ca întregul alai participant 
să fie mascat. Aceste picturi realizate pe ti-
nerele fețe completează tabloul alungării 
iernii de către primăvară, iar în fața copiilor 
din alai trece o mică fanfară. 

Întregul eveniment trebuie să fie cât mai 
sonor, zgomotul fiind esențial în procesul 
de alungare a iernii, a spiritelor rele, dar și 
pentru a atrage belșugul, folosindu-se bice și 
tălăngi pentru a amplifica zgomotul.

În mod tradițional, Roaina se joacă în luni-
le februarie-martie, atunci când iarna deja 
nu își mai face simțită prezența cu atâta în-
verșunare – momentul perfect, prin urmare, 
pentru a sărbători trecerea de la anotimpul 
care a înghețat toate activitățile timp de mai 
multe luni la primăvară, atunci când totul 
renaște. Răul și frigul sunt alungate, rămâne 
doar dorința de muncă, de renaștere, de nou 
a cristolovenilor.

Roaina este reprezentată de două păpuși 
confecționate manual, de o dimensiune 
apro piată mărimii naturale, ce sunt legate 
pe o roată, față-n față. Roata este atașată 
apoi pe un suport lung din lemn, un fel de 
băț gros ce este tras prin localitate de către 
toți cei care participă, costumați și mascați, 
la eveniment – în mod tradițional doar cei cu 
vârste mai mici de 14 ani. Asta deoarece, tot 
în mod tradițional, jocul Roainei este unul 
specific comunității de sași, acolo unde era 
necesar să participe la festival doar copiii 
neconfirmați, adică mai mici de 14 ani. 

Grupul Zoritorilor din Cris-
tian a continuat și în acest 
an tradiția reluată în urmă 
cu 31 de ani.  Prima acțiune 
a zoritorilor a fost aceea de 
a colinda Primăria la ultima 
ședință de consiliu local din 
2017. Ceata de colindători, 
care se constituie în fie-
care an în luna decembrie 
și își începe activitatea de 
Sfântul Nicolae continuă să 
colinde, cu diverse ocazii, 
în întreaga localitate până 
la sărbătorile de început de 
ianuarie, atunci când are 
loc și Balul Zoritorilor. 
„Și în 2017, Zoritorii au 
colindat Consiliul Local. Zo-
ritorii sunt un obicei străve-
chi al comunei Cristian, 
obicei reînviat în ultimii 31 
de ani. Anul trecut am fost 
bucuroși să le oferim cos-
tume tradiționale noi, cu 
specific local, pe care văd 
că le poartă cu mândrie”, a 
declarat primarul Gicu Co-
jocaru.   
De fiecare Sfântul Nicolae 
ceata de zoritori își alege 
vătaful, care va conduce 
timp de un an. Toate sar-
cinile de peste an, de orga-
nizare a evenimentelor, de 

strângere de fonduri cad în 
sarcina vătafului.
„În data de 6 decembrie, 
Zoritorii își aleg vătaful, 
contabilul și cămărașul. 
Apoi urmează repetițiile 
la Sala Mare, iar primul 
loc în care colindăm este 
Primăria. În dimineața 
zilei de 25 mergem la bi-
serica de jos și la cea de 
sus, iar în următoarele trei 
zile colindăm tot satul. Din 
banii strânși facem un bal 
pe 7 ianuarie, cu cântece și 
dansuri tradiționale ale Zo-
ritorilor”, a explicat vătaful 
acestui an, Răzvan Jinariu, 
cum sunt rânduite obiceiu-
rile zoritorilor. 
Costumul Zoritorilor, spe-
cific local, este alcătuit din 
pălărie, vestă – care are 
ghinde în loc de nasturi și 
emblema Cristianului, ia 
tradițională, brâul din piele, 
ițarii din lână și cizmele 
specifice, tot din piele. 
Zoritorii din Cristian 
sunt un grup de bărbați 
necăsătoriți, care se alcătu-
iesc anual pentru a colinda 
Primăria, bisericile, dar și 
casele oamenilor și mai ales 
ale fetelor nemăritate. Își 

aleg vătaf – care este ales 
o singură dată în viață – și 
încep repetițiile. Duc cu ei 
o ploscă cu băutură și cins-
tesc pe cei ce primesc în 
case colindătorii, primind 
în schimb cozonac și bu-
cate tradiționale. Din banii 
strânși în această perioadă 
se organizează Balul Zori-
torilor, pe 7 ianuarie, când 
întreg satul e invitat la pe-
trecere. Acest obicei este 
unul dintre cele mai impor-
tante evenimente culturale 
ale iernii pentru comuna 
Cristian, vital pentru buna 
dispoziție și belșugul săr-
bătorilor de iarnă. Întrea-
ga comunitate păstrează 
cu sfințenie acest obicei, 
iar participarea tinerilor 
este esențială. Sunt mo-
mente cu adevărat speciale, 
magice, de sărbătoare, care 
se bucură de susținerea 
nemij locită a autorităților 
locale.

La balul acestui an, pes-
te 450 de oameni au fost 
prezenți, iar cristolovenii 
de toate vârstele au petre-
cut împreună cu zoritorii 
până la răsărit. 

După bal, până în perioada 
Paștelui, zoritorii se odih-
nesc, urmând ca în primă-
vară să reia tradițiile. De 
Rusalii, zoritorii călare pe 
cai, duc fetelor nemăritate 
mesteceni la poartă. Și de 
Rusalii au loc petrecerile 
tradiționale, mai exact Ba-
lul Mestecenilor, la care, de 
asemenea, participă comu-
nitatea. 

De Ziua Veteranilor, Primăria Cristian și Uni-
tatea Depozitul 920 C.L. au decernat diplome 
și plachete domnilor Gheorghe Rompu și 
Nicolae Albu, în semn de respect pentru 
curajul demonstrat pe câmpul de luptă în 

slujba Armatei Române. Ziua Veteranilor 
este celebrată la 11 noiembrie, dată ce mar-
chează încheierea oficială a Primului Război 
Mondial și cunoscută anterior ca „Zi a Armi-
stițiului”.

Faschingul și Roaina
sperie iarna

Zoritorii din Cristian,  
tradiție reînviată de 31 de ani

Respect pentru veterani

Măști înfricoșătoare, tălăngi și pocnete din 
bice, întreceri călare, scenete (parodierea 
nunții, înmormântarea), parade (mascații, 
lolele, care alegorice), clătite și gogoși abu-
rinde – sunt armele cu care sașii din Tran-

silvania luptau odinioară împotriva iernii 
aprige și a spiritelor rele. 
Majoritatea acestor vechi ritualuri au fost 
uitate, însă la Cristian aceste tradiții încă 
sunt vii.

Primăria Cristian vă invită la ședința de dezbatere publică a 
bugetului pe 2018, care va avea loc pe 8 februarie, ora 18.00, la 
Căminul Cultural Pomul Verde. Vor avea loc discuții pe marginea 

proiectelor de investiții pe care ni le propunem pentru 2018. De 
asemenea, dacă sunt sugestii sau probleme, vă așteptăm să le 
aduceți în discuție la ședință pentru a le putea avea în vedere. 

Important! 


