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Hutchinson este lider al sistemelor de
antivibrație, al managementului fluidelor și al soluțiilor de etanșeizare.

Biblioteca școlii va fi dotată cu o serie de
cărți de științe (Raftul Științescu), iar Clubul
de științe cu kituri pentru experimente.

De anul acesta este ciclist profesionist la
echipa continentală românească MStina-Focus.

400 de seniori cristoloveni au petrecut o
seară de neuitat la Balul Seniorilor organizat de Primăria și Consiliul Local Cristian.

Hutchinson, de 11 ani
la Cristian

Educația completă a elevilor, o
prioritate pentru școala din Cristian

Cristoloveanul Emil Dima – de 17
ori campion național

Seniorii din Cristian, răsplătiți pentru o viață în beneficiul comunității

Anul II, Numărul 5
octombrie 2018
Publicație editată de
Primăria Comunei Cristian

SE DISTRIBUIE GRATUIT

Cristianul, legat de Brașov cu RAT

Începând cu 1 ianuarie, Cristianul va fi
legat de Brașov cu mijloace de transport
public operate de RATBV, în mod direct.
Organizarea serviciului de transport la
nivel metropolitan cu operatorul de transport unic RATBV va aduce următoarele
avantaje cristolovenilor: asigurarea sigu
ranței și confortului pentru pasageri;
asigurarea accesibilității; corelarea orarului cu cel din Municipiul Brașov; asi
gurarea predictibilității, a accesibilității și
respectarea orarelor; corelarea prețului
pentru călător cu serviciul prestat.

Traseul va deveni operațional din data
de 1 ianuarie 2019.
Pentru Cristian, se preconizează o linie
care va porni de la capătul Stadionul
Municipal, va traversa Cristianul și
va avea capăt de linie în comună, pe
strada Nisipiului (Cartierul Tineretului). La nivel metropolitan, se ia în calcul ca biletul pentru rutele externe să
aibă valabilitate un interval de timp și
pe cursele din interiorul municipiului
Brașov.

Pe 3 octombrie, Consiliul Local Cristian
a avizat Regulamentul privind efectuarea serviciilor de transport public de
persoane prin curse regulate pentru
unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației Metropolitane pentru
Dezvoltare Durabilă a Transportului
Public Brașov și a Caietului de sarcini
al serviciului de transport public local
de călători pentru unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației
Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov și

aprobarea proiectului Contractului de
delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, prin curse
regulate.
Transportul metropolitan se va extinde,
în timp, în toate cele 14 localități membre ale Asociației Metropolitane pentru
Dezvoltare Durabilă a Transportului
Public Brașov, respectiv Codlea, Ghimbav, Predeal, Râșnov, Bod, Cristian, Feldi
oara, Hălchiu, Hărman, Prejmer, Sânpe
tru, Tărlungeni, Vulcan.

Dezvoltarea continuă
în Comuna Cristian
Gicu Cojocaru

Primarul Comunei Cristian

Lucrări de amploare în comuna Cristian unde edilii nu s-au
oprit din proiecte și atragere de
fonduri de aproape 2 ani.
Gicu Cojocaru, primarul comunei: „Sunt mai multe contracte
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Lucrări de amploare în comuna Cristian unde edilii nu s-au oprit
din proiecte și atragere de fonduri de aproape 2 ani.
deja încheiate care vor fi demarate chiar de anul acesta dacă
vremea va permite: reabilitarea
dispensarului și extinderea acestuia, pentru noi este o ambiție
să creăm un dispensar de nivel
european în comuna Cristian. De

asemenea, avem un bloc de locuințe sociale aflat în licitație, în
scurt timp va exista și contractul,
iar din această toamnă se va intra
în faza de reabilitare a acestuia,
sala de sport este și ea în faza de
licitație, fiindcă în curtea școlii de

pe strada Lungă va fi ridicată o
sală de sport modernă, cu toate facilitățile. Un alt proiect este acela
de a înființa serviciul de evidență
a persoanelor la centrul de informare, iar de la jumătatea anului
viitor ne dorim să fie funcțional.”

Lucrări derulate:
- Clădirea primăriei anvelopată
și hidroizolată, reabilitare clădirea de lângă primărie unde se
mută serviciile registru agricol
și urbanism
- Extinderi de rețele electrice pe
strada Vulcanului și extindere
rețele de canalizare
- Proiecte pe fonduri europene
în derulare: grădiniță nouă,
contract încheiat pentru proiectare, se scoate la licitație și exe
cuția
- Două proiecte pe apă, caContinuare în pagina 3
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Activități pentru cei
mici în cadrul PIMCES

Școala din Cristian,
în continuă
creștere

Povestea scrisului, pe înțelesul
celor mici

Aventurile lui Oac-Oac, pe scena
mare din Cristian

Elevii de la Cristian, meșteri în
lut

Copiii din Cristian au fost așteptați în
clădiri și clase igienizate și modernizate.

Elevii Școlii Gimnaziale din Cristian au participat, în vacanță, la
un atelier interactiv despre istoria
scrisului și despre modul în care
apare o tipăritură, fie ea carte, revistă, ziar sau un alt tip de publicație. Astfel, elevii grupului țintă
din cadrul PIMCES au putut observa elementele ce țin de istoria
scrisului, prezentate de experții
Asociației Sibiul Azi și voluntari ai
Asociației Museion.

Zeci de elevi ai Școlii din Cristian, de la cei mai mici, la cei
mai mari, unii însoțiți de părinți
sau bunici, au participat, în timpul vacanței, la o piesă de tea
tru, desfășurată în Sala mare de
spectacole din Cristian, în cadrul
proiectului PIMCES. Artiștii au
fost aduși de experții Asociației
Sibiul Azi aproape de copii, astfel
că în afară de a fi spectatori, cei
mici au fost, la rândul lor artiști.
Forma de implicare interactivă a
elevilor în piesa de teatru a fost
o modalitate de a sparge barierele de comunicare, prin oferi-

Asociația Sibiul Azi a organizat un
atelier de modelare în lut, la care
au participat elevi din comunitatea Cristian, în cadrul proiectului
PIMCES. Copiii au învățat despre felul în care lutul ia forma pe care și-o
doresc prin modelare, de la voluntari și experții Asociației Sibiul Azi.

Copiii au experimentat tehnici de
scris, începând de la tăblița de lut
sau scrisul pe papirus și pergament. Ei au aflat, astfel, care au
fost „strămoșii” calculatorului,
tabletei sau ai telefonului smart.

Atelierul organizat nu a fost doar
o activitate distractivă, ci și o
formă de dezvoltare și rezolvare
a problemelor de integrare și socializare. În urma celor învățate
în cadrul atelierului, copiii și-au
descoperit abilități noi și s-au integrat în grup fără probleme, fiind

Activități din cadrul PIMCES
Acțiunea a avut o parte teoretică,
dar și una practică, acestora explicându-li-se modul în care se
scria în vechime, pentru a putea
experimenta ei înșiși scrisul pe
papirus. Au descoperit hieroglifele și chiar au putut realiza diferite
desene pe bucăți de papirus, folo
sind culori și materiale de desenat,
cu semnificații deosebite.

Deschiderea școlii
rea unei modalități de a reacționa activ, nu pasiv la o activitate
realizată pentru un grup mare.
Muzica a jucat un rol impor
tant, pentru că cei mici – așa cum
erau obișnuiți de la atelierele de
art-terapie desfășurate în timpul
anului școlar – au putut să cânte
împreună cu actorii și să trăiască
emoțiile intens.

puși să lucreze împreună, să dea
soluții, să inventeze obiecte noi.
Astfel, elevii Școlii din Cristian au
putut modela obiecte cu elemente
decorative preluate din folclor, s-a
discutat despre tradițiile românești
și ale unor minorități prezente
în comunitate, despre imagine și
formă în general și modul în care
se o idee se poate materializa.

Rezultate foarte bune pentru elevii din Cristian. Potrivit mediei de absolvire, Școala Gimnazială Cristian
a ajuns pe locul 20 din 127 de instituții, la nivelul județului Brașov.
Potrivit mediei de admitere, Școala Gimnazială Cristian se află pe locul 30.
„Am încheiat anul școlar 2017-2018 cu rezultate foarte bune la nivel de școală. Acest lucru se regăsește și
în creșterea numărului de copii înscriși în anul acesta
școlar. Avem 405 copii în acest moment. Pentru noi,
atâta vreme cât numărul copiilor este în creștere
înseamnă că părinții sunt mulțumiți de activitățile
didactice desfășurate în școala noastră”, spune directoarea școlii din Cristian, Camelia Enache.
Anul acesta, când primul clopoțel a sunat și pentru
copiii din Cristian, aceștia au fost așteptați în clădiri și
clase igienizate și modernizate. Intrarea în grădiniță
și aleea sunt noi, subsolul clădirii corpului B a fost
amenajat, iar centrala schimbată. Toți copiii de clasa
zero și întâi au primit primul ghiozdan, iar cei de la
grădiniță vor primi și ei rechizite.

Activități din cadrul PIMCES
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Programul de tip școală după școală continuă și anul
acesta, iar grădinița are două grupe de program prelungit, începând din acest an școlar.
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Cristianul în continuă dezvoltare (continuare din pagina 1)

Corpul B al școlii beneficiază de o centrală nouă
nal, Lunca Gării-Dorobeiul, finanțate PNDL, procedurile sunt
realizate, contractele încheiate,
în funcție de vreme se pot începe lucrările anul acesta
- Proiectul social în valoare 4,2
milioane de euro pe fonduri europene este demarat, au loc activități pe învățământ și social
- Unuia dintre blocurile de locuințe sociale i-a fost refăcut acoperișul, i-a fost realizată extinderea rețelei de gaz, fiindcă nu
exista gaz în zonă, dar și de apă;
la o a doua clădire socială din
zona Brazilor a fost refăcut acoperișul, fiindcă ploua în casele
oamenilor, iar ei nu aveau bani
să refacă.
Gicu Cojocaru: „O mai bună
vizibilitate, dar și aspectul comu-

nei îmbunătățit, vom obține pe
strada Lungă, unde vor începe
lucrări de îngropare a cablurilor,
iluminat public modern, refacerea trotuarelor, canalizarea apei
pluviale, amenajare urbanistică.
Strada Lungă este axa și coloana vertebrală a Cristianului,
trebuie să fie frumoasă și să ne
mândrim cu ea. 3700 de pubele
au fost achiziționate pentru
colectarea selectivă a deșeurilor,
conform normelor impuse de
Uniunea Europeană, acestea au
fost repartizate cetățenilor pentru a fi ajutați să colecteze selectiv. De asemenea, Cristianul are
din acest an o stație modernă de
filtrare, dedurizare și clorinare
a apei potabile, complet auto
matizată, care a ridicat calitatea
de potabilitate a apei din loca

Iluminat modern pe strada Vulcanului

Grădinița beneficiază de o alee nouă, pietruită
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Stația modernă de filtrare
litate.”
Investițiile în învățământ sunt
foarte importante pentru edili:
și anul acesta clasele au fost
reabilitate, clădirile și clasele
igienizate și modernizate. Intrarea în grădiniță și aleea au
fost refăcute, subsolul clădirii
corpului B a fost amenajat, iar
centrala schimbată. Toți copiii
de clasa zero și întâi au primit
primul ghiozdan, iar cei de la
grădiniță au primit rechizite.
Programul de tip școală după
școală continuă, iar grădinița
are două grupe de program
prelungit, începând de anul
acesta. Potrivit mediei de absolvire, Școala Gimnazială Cristian a ajuns pe locul 20 din 127
de instituții, la nivelul județului

Subsolul corpului B al școlii a fost refăcut
Brașov. Potrivit mediei de admitere, Școala Gimnazială Cristian se află pe locul 30.
Gicu Cojocaru: „În urma întâlnirii cu reprezentanți CNAIR,
DRDP Brașov, IPJ Brașov și cu
companiile din zonă am stabilit
demararea unui studiu de trafic
pe care îl va efectua Primaria
Cristian, studiu din care să rezul
te soluțiile tehnice pentru amplasarea unui sens giratoriu sau
chiar două pe drumul național
la intrarea în Cristian dinspre
Brașov, în zona industrială, vom
analiza propunerile și în urma
studiului vom lua o decizie.
În continuare, ne dorim să reabilităm și asfaltăm drumurile
publice din comună, dar multe
dintre proiectele de importanță

Lucrări ample la blocul social

majoră sunt blocate din cauza
problemelor juridice care țin de
proprietatea terenului. Trebuie
ca toți cetățenii să înțeleagă
cât de important este să cedeze
patrimoniului public terenul
pe care se află drumurile de
interes public, fiindcă primăria
nu poate derula lucrări acolo
unde există încă terenuri care
nu sunt în patrimoniul local.
Cele mai multe probleme le
întâmpinăm pe Aleea Doctorilor
și Tudor Vladimirescu – Prelungire Câmpului. Fac un apel din
nou la cetățeni să ne ajute cu
rezolvarea acestei probleme, să
cedeze terenurile aflate în zonă
de interes public, astfel încât să
putem trece cât mai repede la
treabă!”

Clasele școlii au fost reabilitate

Strada Lungă va fi amenajată complet
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Hutchinson, de 11 ani la Cristian
Pentru susținerea creșterilor prevăzute, Hutchinson Brașov are nevoie de mai bine de 200 de operatori
dar și de personal tehnic specializat, tehnicieni, ingineri, pasionați ai automobilisticii sau aeronauticii.

Sediul Hutchinson România – Comuna Cristian, Județul Brașov
Cine este Hutchinson?
În anii 1850, inginerul american Hiram Hutchinson se întâlnește, la Paris, cu compatriotul
său Charles Goodyear și obține
exclusivitatea asupra brevetului
pentru utilizarea cauciucului în
fabricarea de încălțăminte.
Astfel ia naștere în 1853 o socie
tate franceză cu nume american
HUTCHINSON.
Dezvoltarea este continuă, înregistrând în 2017 o cifră de
afaceri de 4.115 miliarde EUR în
cele 24 de țări în care este pre
zent împreună cu cei 43.000 de
salariați. De mai bine de 25 de
ani Hutchinson face parte din
grupul Total.

Hutchinson produce și comercializează o varietate largă de
produse obținute prin transformarea cauciucului. Aceste produse sunt destinate, în principal,
industriei automotive și aeronautice.
Hutchinson este lider al sistemelor de antivibrație, al managementului fluidelor și al soluțiilor
de etanșeizare.
Obiectivul principal: garantarea
confortului și securității utilizatorilor.
De ce la Cristian?
În anii 2000 Hutchinson a demarat o analiză în vederea
implantării sale în România

cu scopul dublu de a ameliora
competitivitatea, dar și pentru
apropierea de producătorii de
automobile.

într-o locație în apropiere, creată și amenajată special pentru
producția unor produse specifice domeniului aeronautic.

Alegerea s-a finalizat în județul
Brașov, la Cristian, datorită
prezenței uzinelor Dacia, dar
mai ales datorită competențelor
industriale și universitare care
pot fi regăsite în zonă.

Acum suntem, în România, mai
mult de 1200 de salariați și am
realizat o cifra de afaceri care
a depășit 100 milioane EUR în
2017.

Direcțiile de dezvoltare mai
importante. Planuri de viitor.
Încă de la demararea activității
în România, în 2007, Hutchinson
nu a încetat să se dezvolte; în
2012 a fost inaugurată o a doua
hală de producție destinată industriei automotive; în 2013 a
fost demarată o nouă activitate

În fiecare zi, Hutchinson continuă dezvoltarea să împreună
cu și datorită noilor proiecte
(noua Dacia Duster, noul Renault
Clio, noile mașini electrice pen
tru PSA și multe altele).
Hutchinson are un potențial
formidabil de dezvoltare în
România. Forța să motrice este
dată de angajații săi, femeile și

bărbații cu care lucrăm. Etica,
respectul, integritatea, solida
ritatea și responsabilitatea sunt
valorile cărora le datorăm succesul nostru. Este motivul pentru
care a atrage în întreprinderea
noastră, a forma și a dezvolta
inovatorii de mâine, indiferent de
meseria lor, este prioritatea noas
tră. Pentru susținerea creșterilor
prevăzute, Hutchinson Brașov
are nevoie de mai bine de 200 de
operatori dar și de personal tehnic specializat, tehnicieni, ingi
neri, pasionați ai automobilisticii
sau aeronauticii, spune Arnaud
MENSION-RIGAU,
directorul
general al Hutchinson România.

Toți cei interesați de locuri de muncă la Hutchinson sau la orice altă companie de pe raza Comunei Cristian pot depune CV-uri de angajare la registratura Primăriei Cristian.

4

Anul II, Nr. 5, octombrie 2018

facebook.com/gazetacristian

Educația completă a elevilor, o
prioritate pentru școala din Cristian

Deschiderea școlii
Profesori întotdeauna pregătiți
pentru noile generații
Acesta este numele proiectului
Erasmus+, de care profesorii Școlii
Gimnaziale Cristian vor beneficia
în anul școlar curent. Deoarece
învățământul este într-o continuă
schimbare, cadrele didactice
încearcă în permanență să țină
pasul cu noile mijloace moderne
de
predare-învățare-evaluare
pentru a atrage un număr cât
mai mare de elevi și pentru a îmbunătăți rezultatele școlare.
S-a identificat necesitatea reali
zării unui proiect de mobilitate
prin participarea profesorilor la
cursuri structurate pentru a putea oferi soluții imediate o dată cu
încheierea acestora .
Obiectivele proiectului sunt:
1. Diversificarea ofertei educațio-

nale cu un nou opțional în anul
școlar 2019-2020, cu implementare la cel puțin 3 clase.
2. Diversificarea strategiilor didactice prin aplicarea unor noi
metode de predare-învățare-eva
luare prin utilizarea TIC pentru
40% dintre profesori în următorii
2 ani (software educațional gratuit, editare imagini și sunet, crea
rea de povestiri digitale).
3. Creșterea numărului de aplicații ale metodelor nonformale în
cadrul formal pentru 35% dintre
profesori în următorii 2 ani (jocuri outdoor și indoor).
Patru cadre didactice vor parti
cipa cursul ICT for teaching in Ireland, care vizează îmbunătățirea
competențelor digitale, strategii
didactice novative, crearea de softuri educaționale. Alte patru ca
dre didactice vor participa la cur-

sul Enrich your teaching process
with indoor and outdoor games,
care vizează îmbunătățirea competențelor de comunicare și
relaționare cu elevii, înțelegerea
tipurilor de învățare (formală,
informală, nonformală) cu aplica
rea deosebită a activităților nonformale în cadrul formal.

Proiectul este finanțat de Fundația
Comunitară Brașov prin Fondul
Științescu și realizat în parteneriat de către școală și Asociația
Learning by teaching. Până acum
au fost realizate două întâlniri cu
elevii, una pe 18 iulie, în cadrul
școlii de vară și a doua pe 9 octombrie cu elevii de gimnaziu.

În urmă participării cadrelor
didactice la formarea prin cursuri structurate, acestea își vor
perfecționa competențele profesionale, aplicându-le în procesul
educativ zilnic, crescând astfel
serviciile oferite de instituție.

Scopul întâlnirilor a fost acela
de a realiza împreună cu elevii
și profesorii activități integrate
de științe abordând teme variate. S-a discutat despre formarea
munților de încrețire, formarea
rocilor metamorfice și alimentație sănătoasă. S-au citit cărți,
s-au realizat experimente și jocuri matematice pentru fixarea
cunoștințelor. Au fost alese aceste
teme pentru a marca Ziua alimentației sănătoase care se serbează
la începutul lunii octombrie și
pentru a discuta despre formarea

Știință pentru toți copiii din
Cristian
Proiectul CrisSTEM știința pentru
toți la Cristian are ca principal
scop promovarea activităților
integrate centrate pe cunoaștere
pentru toți școlarii din Cristian.

Carpaților Meridionali aflați în
imediată vecinătate.
Activitățile acestui proiect și
etapele care urmează în proiect
sunt: câte o activitate cu elevii de
gimnaziu de la Clubul de științe
în noiembrie, decembrie și ianu
arie; o activitate pentru copiii din
ciclul primar realizată de profesori și elevii de la clubul de științe
participarea la Festivalul Științescu
în Brașov 22-23 noiembrie; o
întâlnire cu profesorii) și o prima
întâlnire cu elevii selectați pen
tru Clubul de științe (25-30 copii);
o activitate pentru comunitate; o
vizită la o fabrică cu elevii în luna
noiembrie.
Totodată, există în plan mai multe
dotări: biblioteca școlii va fi dotată
cu o serie de cărți de științe (Raftul
Științescu), iar Clubul de științe cu
kituri pentru experimente.

1500 de lei pentru nou-născuți și tinerii căsătoriți
Tinerii căsătoriți și nou-născuții
primesc tichete cadou în valoare
de 1500 de lei fiecare, conform
unor hotărâri ale Consiliului
Local Cristian. Aceste hotărâri

vin în sprijinul tinerelor familii,
pentru a le ajuta să pornească în
viață, atât atunci când se căsătoresc, dar și când aduc copii pe
lume. În cazul stimulentului pen-

tru constituirea familiilor, tinerii
căsătoriți trebuie să se încadreze
în următoarele condiții: cel puțin
unul dintre soți să se afle la prima căsătorie, cel puțin unul din-

Numere de telefon:
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tre soți să aibă domiciliul sau
reședința în comuna Cristian,
cel puțin unul dintre soți să aibă
18 ani. În cazul nou-născutului,
părinții trebuie să demonstreze

ISU Cristian:
0800.500.055
Primăria Cristian: 0268.257.376

că au reședința sau domiciliul
în comuna Cristian. Toate actele
și formularele trebuie depuse la
primărie.

SC Dorobeiul: 0268.257.571
Electrica:
0268.305.999
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Let’s do it, Cristian!
15 septembrie a fost Zi de Curățenie Națio
nală în România. Cristolovenii și-au pus
și ei mănușile, au luat saci și au parti
cipat la „Let’s Do It, România!”, cea mai
mare mobilizare de voluntari din țară,
cu scopul de a strânge deșeurile din are
alele naturale. Încă de la primele ore ale

dimineții, mii de voluntari au venit la
punctele de înregistrare, iar acțiunea s-a
încheiat în jurul orei 15:00, când parte
nerii de la salubritate au început colectarea sacilor în vederea valorificării resurselor.
La Cristian, peste 200 de persoane au

răspuns apelului primăriei la acțiunea
națională de curățenie „Let’s Do It,
România!” Elevi și cadre didactice ale
școlii din Cristian, SC Dorobeiul, Grupa
de Pompieri Voluntari, reprezentanți ai
asociațiilor și voluntari de pe raza localității au strâns împreună peste cinci

remorci de gunoi. Nici edilii nu s-au sfiit
să pună mâna pe gunoaie și să ajute la
curățarea comunei.
La nivel de țară, se estimează că peste
330.000 de voluntari au curățat aproape
470.000 de saci cu deșeuri pe cuprinsul
României.

Memorialul Marcel Danci, la a patra ediție
S-au împlinit 4 ani de când fostul căpitan al echipei
de fotbal din Cristian, Marcel Danci, a trecut la cele
veșnice. Memorialul care îi poartă numele a ajuns
și el la a patra ediție, iar Primăria Cristian a invitat
10 echipe de copii la turneul organizat în acest an.
150 de copii au participat la turneul care s-a desfășurat timp de două zile și s-a încheiat sâmbătă, cu
un meci de old-boys.
„Este a patra ediție a Memorialului Marcel Danci,
care a fost un fotbalist cunoscut în comuna noastră și căpitan de echipă. Este un proiect inițiat de
când eram consilier local și mă bucur că sunt atâția
copii care au dat curs invitației noastre și participă
la această acțiune”, a spus Gicu Cojocaru, primarul
comunei Cristian.
„Meciurile se desfășoară în două grupe și am

Important!
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împărțit echipele echilibrat, ca să putem desemna
la final cel mai bun portar, golgheterul și cel mai
bun jucător al turneului. Participă formații din Cristian, Râșnov, Codlea, Prejmer, Zărnești, Ghimbav,
adversari și, totodată, prieteni tradiționali ai echipei din Cristian”, a explicat Emil Staicu, vicepreșe
dintele clubului CS Inter Cristian.
„Sunt onorată că s-a organizat acest turneu și, dacă
soțul meu ar mai fi trăit, cu siguranță că în aceste două
zile ar fi fost pe teren de dimineața până seara, deoa
rece fotbalul și clubul de aici erau ca a doua lui familie”, a declarat Mariana Danci, soția fostului căpitan.
După turneul de copii, sâmbătă, 13 octombrie, de la
10:30, foștii colegi de echipă ai lui Marcel Danci au
jucat un meci de old-boys, în memoria colegului și
prietenului lor.

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

hotărârilor de Consiliu Local. De asemenea vă reamintim
că se cheltuiesc sume enorme pentru curățarea albiei,
iar cantitatea de gunoi strânsă este apreciabilă.
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Cristoloveanul Emil Dima – de 17 ori
campion național

Emil Dima are 21 de ani. În
doar 21 de ani, este deja de 17
ori campion național la șosea,
Mountain-bike și pistă. S-a născut și trăiește în Cristian. De anul
acesta este ciclist profesionist la
echipa continentală românească
MStina-Focus.
Ești ciclist de mai bine de 10 ani.
Ce înseamnă ciclismul pentru
tine? Ai lua-o de la capăt dacă ai
avea posibilitatea de a alege din
nou sau ai face altceva?

Fac ciclism de la o vârsta foarte
mică, pot spune ca sportul acesta face parte deja din viața mea.
Chiar dacă a început în primii
ani ca o joacă, la vârsta de 14 ani
m-am hotărât că asta e ceea ce
îmi doresc să fac și de atunci mă
dedic 100% sportului. Fiind un
sport de anduranță, care se întinde la competiții pe durata de
3-6 ore, o mare parte din zi mi-o
petrec la antrenament și trebuie
să fiu atent atât la odihnă, cât
și la ce mănânc pentru a avea

rezultate cât mai bune. Și da,
cu siguranță, aș face tot ciclism
dacă ar fi să o iau de la început!
Cum a fost anul acesta pentru
tine?
Anul acesta a fost cel mai bun
din toate punctele de vedere
pentru mine, chiar dacă în alți
ani câștigam mai multe curse,
anul acesta am făcut rezultate la
curse internaționale foarte importante, unde m-am luptat cu

cei mai buni cicliști ai Europei.
Asta se datorează și echipei mele
(MStina-Focus) care mi-a oferit
toate condițiile și pot spune că
în momentul de față evoluez în
una dintre cele mai bune echipe
din Europa.
Cine te susține pe acest drum pe
care l-ai ales?
În primii ani, mă susțineau în totalitate părinții, dar acum în cea
mai mare parte mă susține echipa, mulțumită sponsorilor noștri
(MStina Focus, Primăria Cristian, CJ Brașov, Eximbank, Duvenbeck si mulți alții). Le mulțumesc tuturor pentru suport, iar
edililor Cristianului că au înțeles
că e importantă susținerea lor.
Câtă pregătire presupune performanța ta?
Mă pregătesc foarte mult pe
tot parcursul anului, în special
primăvara. Am pe lună cam 3-4
zile de pauză, în rest în fiecare
zi fac în jur de 4-5 ore de antrenament, poate chiar mai mult în
unele zile, cea mai mare parte
din timp o petrec pe bicicletă. Într-un an calendaristic fac apro
ximativ 27.000-28.000 km și 6065 de zile de concurs.

Ce urmează pentru tine? Care
sunt planurile de viitor?
Îmi doresc ca în următorii ani să
cresc alături de echipa mea pentru că încă sunt tânăr și trebuie
să mai cresc pentru a putea participa în marile tururi cum ar fi:
Turul Franței sau Turul Italiei.
Iar anul care vine mă așteaptă
concursuri foarte importante,
dar trebuie să mă concentrez
și pentru calificarea la Jocurile
Olimpice de la Tokyo 2020. Pe
termen foarte scurt, luna aceasta chiar, împreună cu asociația
Savorya Cycling Team vom organiza în comuna Cristian un
proiect de interes local Pedalez
în siguranță, un proiect care îmi
este foarte drag, pentru copiii
din localitatea noastră.
Ce îți place și ce te motivează cel
mai mult la ciclism?
Cel mai mult îmi place când sunt
în cursă și asta mă motivează să
fiu cel mai bun și să dau mereu
tot ce pot. Dar îmi place și călătoria în sine, pe bicicletă vezi
multe locuri frumoase.

Pubelele pentru colectarea selectivă, disponibile pentru toți cristolovenii
S.C. Dorobeiul a început distribuirea gratuită a celor 3.700
de pubele pentru colectarea selectivă achiziționate de Primăria
Cristian. Astfel, în fiecare zi,
de luni până vineri, între 9 și
14, cetățenii care au contracte
de salubrizare cu S.C. Dorobe
iul sunt așteptați la sediu să
semneze actul adițional pentru
primirea pubelelor. Tot atunci
se va face și programarea pen
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tru ca pubele să fie aduse acasă
gratuit, în funcție de orele la
care cetățenii sunt disponibili.
Pubelele sunt puse la dispoziție
gratuit de către Primăria Cristian și sunt destinate exclusiv
celor care au încheiat sau vor
încheia contracte pentru servi
ciul de salubritate. Predarea se
va face pe baza cărții de identitate a titularului de contract.
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Seniorii din Cristian, răsplătiți pentru o
viață în beneficiul comunității

400 de seniori cristoloveni au petrecut
o seară de neuitat la Balul Seniorilor
organizat de Primăria și Consiliul Local
Cristian. Atmosfera a fost întreținută
de îndrăgiții interpreți Valeria și Traian
Ilea, iar cei vârstnici au demonstrat că
au nu doar sufletele tinere, dansând și
petrecând până după miezul nopții.
Mai mulți seniori care și-au adus
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contribuția la viața comunei au fost
răsplătiți cu diplome de excelență:
Silvia Vatră și Olimpia Rais, două doam
ne foarte prezente în viața comunității
cristolovene, domnul Ștefan Stoichiț, azi
în vârstă de 90 de ani, fost sportiv, arbitru de schi, încă activ în comunitate,
dar și soții Gheorghe și Elena Barbu,
domnul Barbu a condus vreme de 45 de
ani serviciul de pompieri voluntari, iar

doamna este bine cunoscută pentru ajutorul dat comunității.
Vasile Drăgușel, organizator: „Am făcut
tot posibilul să îi răsplătim pe oamenii
care au fost activi și prezenți în viața comunei noastre. Păstrăm o doză enormă
de respect și apreciere pentru toți seniorii localității noastre și vrem să le
mulțumim și să îi onorăm în egală mă-

sură. Acest bal are deja o tradiție de pa
tru ani și ne dorim să continuăm această
tradiție în următorii ani, indiferent de
cine se va afla la cârma localității ca și
până acum, fiindcă vârstnicii merită să
fie răsplătiți pentru o viață de muncă
și contribuție adusă comunei. De altfel,
ne-am propus chiar din seara balului ca
peste 50 de ani să ne întâlnim în aceeași
formație!”
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