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Deși primit de către comunitatea locală
la început cu oarecare reticență, PIMCES
Cristian începe să câștige teren în
comunitate

Fotoreportaj – de 1 Decembrie, am sărbătorit împreună, în Parcul Eroilor, 100 de
ani de România.

cu ocazia Centenarului României, mesaj
care a plecat spre Alba-Iulia pe bicicletă.
Sol a fost campionul la ciclism Emil Dima.

Joi, 20 decembrie, ora 19:00, la Sala Mare.
Un spectacol creat special pentru sărbătorile de iarnă, de Alex Curta și Florin
Coșuleț.

PIMCES schimbă vieți

Centenarul sărbătorit la Cristian
așa cum se cuvine

Mesajul Cristolovean a ajuns la
Alba Iulia, de 1 Decembrie

„Țesătorul de vise”

Anul II, Numărul 6
decembrie 2018
Publicație editată de
Primăria Comunei Cristian

SE DISTRIBUIE GRATUIT

RATBV S.A. va asigura transportul pe
relația Brașov – Cristian

De la 1 ianuarie 2019, RATBV S.A.
va asigura serviciul de transport
public de călători pe relația Brașov – Cristian și retur, comuna
Cristian fiind prima localitate pe
care se va desfășura transport
metropolitan în județul Brașov.
Pentru aceasta, va fi înființată linia de transport ce va purta numărul 110, autobuzele urmând
a circula între capetele de linie
Stadionul Municipal Brașov și

cartierul Tineretului Cristian.
Traseul are o lungime de 23,5 km
și 15 stații
Linia de transport cu numărul
110 va fi deservită, cel puțin într-o primă fază a acestei etape
de dezvoltare a transportului
metropolitan, de autobuze marca Mercedes Benz, model Citaro,
cu 99 de locuri, dintre care 34
pe scaune, dotate cu instalații

de climatizare și rampe de acces
pentru persoanele cu dizabilități, precum și cu mijloace de informare audio și video. Traseul
de circulație are o lungime totală de 23,5 de kilometri, capetele
de linie stabilite fiind la Stadionul Municipal Brașov și, respectiv, strada Nisipului din cartierul
Tineretului Cristian.
Pentru a răspunde nevoilor de

mobilitate ale tuturor locuitorilor comunei Cristian, pe traseul
liniei 110 vor fi efectuate opriri
în 15 stații. Astfel, pe sensul de
deplasare spre Cristian, sunt
amenajate următoarele stații:
capăt de linie Stadionul Municipal, Service, Cărămidăriei, Ioan
Clopoțel (lângă Losan, pe strada
Ioan Clopoțel), Facultativă MTI
(lângă Duvenbeck, pe Șoseaua
Cristianului), Școală (pe Strada

Sărbători fericite și la mulți
ani, dragi cristoloveni!
Gicu Cojocaru

Primarul Comunei Cristian

Aș dori să-mi încep mesajul de
sărbători către dumneavoastră cu cele mai calde și sincere
mulțumiri pentru felul în care
ne-ați susținut, am colaborat și
ne-ați înțeles de-a lungul acestui
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Ca un bun creștin cu iubire de Dumnezeu, vă doresc să primiți Nașterea
Domnului cu liniște și bucurie în suflete, alături de cei dragi.

an greu din punct de vedere administrativ, despre care am certitudinea că se va concretiza în
prima parte a anului viitor prin
demararea unor proiecte foarte
importante care vor intra în exe
cuție. Mulțumirile mele merg și
către toate instituțiile cu care am

colaborat în acest an, fără de care
această muncă administrativă
nu ar fi fost posibilă. Totodată,
aștept ca anumite proiecte de
interes național să intre în linie
dreaptă, și mă refer aici la DN73,
autostrada București-Brașov, ae
roportul de la Ghimbav – pentru

ca în jurul acestora să putem
crea proiectele de interes local
pe care le avem în vedere, ele
fiind coloana vertebrală a viitoarei dezvoltări a zonei.
La final de an, ca orice gospodar, mă uit întâi în urmă și trag

Lungă din Cristian, lângă Biserică), Centru, Unitatea Militară
și capătul de linie Tineretului
(strada Nisipului). La întoarcere, autobuzele vor pleca din capătul de linie Tineretului și vor
opri în stațiile: Unitatea Militară,
Centru, Eroilor, Ioan Clopoțel,
Hornbach, Cărămidăriei și Stadionul Municipal Brașov.
Continuare în pagina 2

linie, pentru ca apoi să pot privi
înainte cu nădejdea că vom reuși să finalizăm tot ceea ce ne
propunem. 2018 a fost un an
plin și dificil din punct de vedere administrativ. Din multitudinea proiectelor propuse și
realizate, amintesc acum doar
câteva: clădirea primăriei anvelopată și hidroizolată, reabili
tare 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
Continuare în pagina 8
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RATBV va asigura transportul pe relația Brașov – Cristian (continuare din pagina 1)
De menționat faptul că stațiile pentru transportul metropolitan vor fi semnalizate, iar
bordurile vor fi vopsite cu galben și negru,
pentru a nu putea fi confundate. În respectivele stații este interzisă oprirea sau staționarea altor mijloace de transport călători.
Cardurile de călătorie se vor achiziționa din
două puncte de vânzare
Titlurile de călătorie (cardurile de transport) se vor putea achiziționa din două
puncte de vânzare, unul situat în capătul
de linie Stadionul Municipal, iar celălalt în
Cristian, pe strada Lungă nr. 94. În această perioadă, RATBV instalează în centrul
comunei o cabină de vânzare/încărcare a
cardurilor de călătorie. Pe cardurile de călătorie se vor putea încărca atât călătorii și
abonamente pentru Cristian, cât și abonamente sau „portofele electronice” pentru
Brașov, opțiune ce permite încărcarea unei
anumite sume de bani. Intervalul de valabilitate de la validare este de 50 de minute, fiind permisă continuarea călătoriei în acest
interval de timp pe raza municipiului Brașov. Această facilitate este permisă exclusiv
pe sensul de deplasare Cristian – Brașov.
Pentru traseul 110, Brașov – Cristian, nu
vor exista bilete de hârtie și nu se va putea plăti călătoria la șofer. Achitarea prețului călătoriei se va face exclusiv prin intermediul cardurilor de călătorie, a căror
validare este obligatorie la fiecare urcare
într-un mijloc de transport în comun, indiferent dacă este în Brașov sau Cristian. Este
obligatorie validarea cardului de călătorie
chiar dacă este încărcat cu un abonament,
acest lucru permițând RATBV S.A., printre
altele, conturarea clară a numărului de pasageri din autobuze, în scopul alocării unui
număr suficient de autobuze.
Plata călătoriilor se poate face și cu telefonul
mobil, prin aplicația 24 pay
RATBV S.A. a introdus recent o nouă modalitate de plată a călătoriilor, prin intermediul unei aplicații gratuite ce se poate
descărca pe telefoanele mobile inteligente
(smartphone), respectiv aplicația „24 pay”.
Aceasta este disponibilă pentru sistemele
Android și iOS și va permite achiziția mai
multor tipuri de titluri de călătorie prin
intermediul telefoanelor. De menționat că
RATBV S.A. a amplasat în toate mijloacele
de transport în comun și în toate stațiile de
pe raza municipiului Brașov și a comunei
Cristian coduri QR unice care permit utilizarea acestei aplicații.
În ceea ce priveşte „pașii” catre trebuie
urmați pentru utilizarea acestui sistem: se

descarcă aplicația pe telefon; se înrolează
(atașează) un card bancar în aplicație, VISA
sau Mastercard; la deschiderea aplicației
pe telefon se selectează secțiunea „Transport public”, iar apoi „cumpără bilet” și se
scanează codul QR din stație sau mijlocul
de transport în comun; se selectează apoi
una dintre opțiunile titlurilor de călătorie a
căror cumpărare se dorește, se efectuează
cumpărarea și se primește mesajul de confirmare a efectuării tranzacției. În cazul
controlului efectuat de angajații RATBV
S.A., călătorii vor prezenta codul QR primit
pe telefon, cod care este unic. Aplicaţia se
poate descărca gratuit de pe www.24pay.
ro sau Google Play/Appstore. De menționat
că de pe cardul bancar al utilizatorilor se
retrage doar tariful biletului, fără nici un
alt adaos sau comision.
Procedura de eliberare a cardurilor
Accesul în autobuzele liniei 110, Brașov –
Cristian se face în baza cardului de transport (nu există bilete de hârtie pentru acest
traseu, iar șoferul nu vinde bilete).
Cardul de transport se validează obligatoriu la urcarea în mijlocul de transport, indiferent de tipul titlului de călătorie (abonament, gratuitate, portofel electronic, pachete de călătorii etc.) Eliberarea cardului
de transport nominal (personalizat) se face
la punctul de vânzare RATBV în baza documentului de identitate.
Trebuie menționat faptul că toate documentele necesare eliberării cardurilor de
transport / facilităților de călătorie se scanează în sistemul de taxare al RATBV.
Procedura de eliberare a cardurilor se
va face în perioada imediat următoare,
fiecare beneficiar primind toate informațiile necesare de la birourile RAT special amenajate.
Durata unei călătorii între cele două capete
de linie va fi de 30 de minute
Potrivit evaluărilor realizate, durata unei
călătorii înte cele două capete de linie va fi
30 de minute, pe fiecare sens de deplasare,
astfel că frecvența trecerilor prin stații va fi
de 30 sau 60 de minute, funcție de momentul efectuării cursei (ore de vârf sau în afara orelor de vârf).
În zilele lucrătoare, în intervalele orare
5.20 – 8.00 și 12.00 – 19.00, autobuzele vor
circula la fiecare 30 de minute, iar în restul
timpului va circula o mașină pe oră. Sâmbăta și duminica frecvența de circulație va
fi de 60 de minute, pe tot parcursul zilei. În
toate stațiile de pe traseu, dar și pe site-ul

societății RATBV S.A., în secțiunea „Trasee
și orare” vor fi postate afișe cu graficele de
circulație, după modelul alăturat. Costul
unei călătorii va fi de 2,5 lei
Prețul unei călătorii pe ruta Cristian – Brașov sau retur va fi de 2,5 lei, cu mențiunea că, odată ajunși în Brașov, călătorii își
pot continua călătoria cu alte mijloace de
transport ale RATBV S.A., până la epuizarea
perioadei de 50 de minute de valabilitate.
Pentru continuarea călătoriei după cele 50
de minute este necesară repetarea validării
cardului. Potrivit Planului Tarifar, prețul
unui abonament lunar personalizat va fi 85
de lei, iar al unuia nenominalizat va fi de
128 de lei.
Primăria Comunei Cristian va acorda o
serie întreagă de facilități pentru diverse
categorii de călători, precum, de exemplu,
încărcarea gratuită pentru pensionari și
persoanele vârstnice, indiferent de venit,
a 20 de călătorii lunar. De asemenea, la demararea acestui proiect, Primăria Cristian
va oferi carduri de transport încărcate cu
patru călătorii, respectiv cu 10 lei.
Linia 110 răspunde nevoilor de mobilitate
ale călătorilor
Traseul liniei 110, Brașov – Cristian și retur, a fost astfel încât să asigure nu doar
transportul între cele două localități, ci și

posibilitatea efectuării de transbordări
care să permită deplasarea spre cele mai
importante zone ale municipiului Brașov.
Astfel, pe sensul de deplasare dinspre Cristian spre Brașov, din stația Hornbach se pot
lua și autobuzele care circulă pe liniile 24 și
28, care asigură legătura directă cu centrul
orașului, respectiv Livada Poștei. În stația
Cărămidăriei se poate face transbordarea
în autobuzele 5M, 24 și 28, dar și în 16, care
asigură legătura cu Livada Poștei, însă parcurgând zona Griviței – Onix – Sanitas, precum și în autobuzele de pe linia 23, care se
deplasează prin zonele Aurel Vlaicu, Gară,
Gemenii, Saturn. Din capătul de linie Stadionul Municipal Brașov există legături
cu autobuzele: 5 (Strada Lungă – Teatru –
Hidromecanica - Astra), 5M (Avicola Măgurele), 9 (zona mall Coresi - Rulmentul),
23B (Aurel Vlaicu – Gară - Triaj), dar și cu
mijloacele de transport în comun de pe
traseele menționate anterior 5M, 16, 23,
24 și 28.
Pe sensul de deplasare spre Cristian, linia
110 se va „intersecta” în stațiile Service și
Cărămidăriei cu autobuzele de pe liniile
5M, 16, 23, 24 și 28, iar în stația Facultativă
MTI cu 5M.

PLANUL TARIFAR
la transportul public de persoane efectuat prin curse regulate de RATBV S.A. pe
traseele de transport local din Zona Metropolitană Brașov
NR.
CRT.

POZIȚIE TARIFARĂ

SUPORT

PREȚ
(lei)

1

Bilet 1 călătorie ZONA 1

2,50

2

Bilet 1 călătorie ZONA 2

3,50

3

Abonament lunar pe una linie din ZONA 1

85,00

4

Abonament lunar pe una linie din ZONA 2

119,00

Abonament lunar pe una linie din ZONA 1 - cu 50% reducere
pentru donatori de sange

42,50

Abonament lunar pe una linie din ZONA 2 - cu 50% reducere
pentru donatori de sange

59,50

7

Abonament lunar pe una linie din ZONA 1 - cu 50% reducere
pentru elevi

42,50

8

Abonament lunar pe una linie din ZONA 2 - cu 50% reducere
pentru elevi

59,50

9

Portofel electronic

min 2,50
max 150,00

10

Bilet 1 călătorie interior localitate din ZONA 2

1,00

5
6

11
12
13

card PVC
personalizat,
reîncărcabil

card PVC
nepersonalizat,
reîncărcabil

14
15
16
17

card ultralight
nepersonalizat,
nereîncărcabil

Abonament lunar nenominal pe una linie din ZONA 1
Abonament lunar nenominal pe una linie din ZONA 2

min 10,00
max 150,00
128,00
158,00

Pachet 10 călătorii pe liniile din ZONA 1

25,00

Pachet 10 călătorii pe liniile din ZONA 2

35,00

Bilet contravențional

60,00

Bilet cu suprataxă pentru nevalidare abonament

10,00

Portofel electronic

Notă: În baza biletului (electronic) / portofelului electronic / pachetelor de călătorii, validate pe traseele

din Zona 1 sau Zona 2 se poate continua călătoria și pe liniile din Municipiul Brașov în intervalul de maxim
50 minute de la validare.

• Taxă Card Nenominal: 3,50 lei
• Taxă Reemitere Card Nominal (în cazul pierderii/ furtului/deteriorării cardului) : 4,50 lei
PREȚURILE INCLUD TVA.

UAT-uri din ZONA 1: Cristian, Ghimbav, Sânpetru
UAT-uri din ZONA 2: Bod
Notă: Biletul contravențional (poz. 16) și Biletul cu suprataxă pentru nevalidare abonament (poz. 17) pot fi
eliberate și pe suport de hârtie termică.
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Activități educative și distractive pentru copiii din Cristian
Asociația „Sibiul Azi” a desfășurat mai multe activități cu
școlarii și preșcolarii, în cadrul
proiectului Program Integrat de
Măsuri pentru Combaterea Excluziunii Sociale în comunitatea
marginalizată din Comuna Cristian, Brașov (PIMCES Cristian).
S-au derulat ateliere sportive,
prin care s-a urmărit atât edu-

carea copiilor în scopul unei
vieți sănătoase, dar și o dezvoltare fizică armonioasă. Astfel,
s-au realizat exerciții ce au cuprins execuții de front și formație, acțiuni pe loc – numărarea,
întoarceri pe loc, ruperi de rânduri, execuții de atenție, ghemuit, sărituri pe loc, la semnal
sonor, școala alergării, școala

săriturii, influențarea selectivă.
S-au desfășurat și ateliere de
muzică, IT, limbi străine și dezvoltare creativă. Pe lângă noi
cunoștințe științifice, copiii s-au
distrat, făcând noi activități. De
asemenea, s-a realizat coeziunea grupului, elevii învățând
de la vârste fragede să se ajute
reciproc. Au avut loc și activități

în aer liber, care au avut rolul
de a-i face pe cei mici să se apropie de natură, să o iubească, dar
și să o respecte, prin păstrarea
curățeniei.
Art-terapeutul împreună cu
expertul IT au inițiat o serie de
ateliere prin care copiii au putut cunoaște instrumente muzicale, recunoaște genuri muzi-

cale, muzicieni celebri, puterea
vindecătoare a muzicii.
Pentru Serbarea de Crăciun
din 17 decembrie 2018 copiii
au învățat, îndrumați de experții Asociației Sibiul Azi, poezii,
cântece de iarnă, precum și un
program demonstrativ de gimnastică aerobică.

Voluntariat și bune practici în comunitatea din Cristian
În cadrul proiectului PIMCES s-au desfășurat și activități de voluntariat, prin
care au fost implicați adulții din comunitatea din Cristian, dar și copiii. Rolul
acestor activități, precum organizarea
unui spectacol de teatru, a unei campanii

de ecologizare la care au luat parte și experții Asociației Sibiul Azi, mese rotunde
cu reprezentanți ai unor companii, dar și
întâlnirile organizate pentru o mai bună
cunoaștere a membrilor din comună,
precum și a celor aflați în dificultate, a

fost acela de a aduce în prim plan modul în care îi putem ajuta pe ceilalți, prin
fapte simple, dar eficiente. Pentru luna
decembrie a anului 2018, Asociația Sibiul Azi, prin experții angajați, și-a propus
organizarea unui schimb de experiență

PIMCES schimbă vieți

Primăria Cristian
acordă tichete Respect

La mai bine de un an de la demararea proiectului cu finanțare europeană –
Program Integrat de Măsuri pentru Combaterea Excluziunii Sociale în comunitatea marginalizată din Comuna Cristian, Brașov (PIMCES Cristian),
putem afirma că acesta reușește să schimbe în bine multe vieți.
Început în luna septembrie a anului trecut
urmare unei inițiative a Primăriei Cristian
alături de Școală Gimnazială Cristian, Asociația Sibiul AZI, GEA Strategy & Consulting, PIMCES Cristian își aduce contribuția
la dezvoltarea comunității locale a comunei Cristian. Intervențiile de tip integrat
propuse care abordează nu doar individul
aflat în dificultate, ci gospodăria per ansamblu, încep să producă primele efecte
pozitive. Deși primit de către comunitatea
locală la început cu oarecare reticență, fiind catalogat de cei mai mulți ca proiectul
„celor săraci”, PIMCES Cristian începe să
câștige teren în comunitate. În prezent, tot
mai mulți participanți se înscriu în proiect, atât copii, cât și adulți, iar acesta este
atât meritul celor care conduc proiectul,
cât și meritul celor aflați în dificultate care

prin propriul exemplu reușesc să-i atragă
alături de ei pe ceilalți.
Dacă la sfârșitul lui 2017, în cadrul proiectului PIMCES Cristian se înscriseseră
un număr de 132 persoane (din care 87
adulți și 45 copii), acum la sfârșitul anului 2018 numărăm 325 persoane (din care
187 adulți și 138 copii) care participa activ
la activitățile derulate în cadrul Centrului
Comunitar de Servicii Integrate – CCSI –
Pomul Verde, atât de către reprezentanții Primăriei Cristian, cât și de partenerii
acesteia: sesiuni de consiliere psihologică, atât pentru părinți, cât și pentru copii,
consiliere școlară, activități de sprijin școlar pentru teme, activități extracuriculare
(ateliere de muzică, jocuri TIC, limbi străine și dezvoltare creativă, teatru, acțiuni

Numere de telefon:
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cu asociațiile cu care a încheiat un parteneriat, precum Asociația Europeană
pentru o Viață mai Bună (AEVB), work
shop în data de 17 decembrie la Cristian,
începând cu ora 9.

Tichete sociale destinate achi
ziționării de alimente de două
ori pe an, de Paște și Crăciun,
după cum urmează:
de ecologizare, programe sportive), consiliere profesională, cursuri de formare,
măsuri de reabilitare a locuințelor pentru
vârstnici și persoanele cu dizabilități, în
special.
În perioada următoare, vor urma și alte
acțiuni de interes general la nivelul PIMCES Cristian, lansarea competiției de planuri de afaceri pentru acordarea a 35 de
subvenții pentru înființarea de noi afaceri
în comunitate și lansarea unei campanii
generale de evaluare a stării de sănătate
ce se va adresa tuturor participanților din
cadrul proiectului.
Pentru mai multe informații, înscrieri în
cadrul PIMCES Cristian sau pur și simplu
în vizită, va așteptăm la sediul proiectului
din cadrul CCSI – Pomul Verde.

ISU Cristian:
0800.500.055
Primăria Cristian: 0268.257.376

- Pensionari cu pensii sub 1000 de lei;
- Persoane fără venituri sau cu venituri sub 1000 de lei, care în cursul
anului calendaristic au vârsta standard și nu sunt înscrise în sistemul
public de pensii;
- Persoane cu handicap grav și accentuat;
- Persoane titulare de venit minim garantat;
- Reprezentantul legal al familiei care
beneficiază de alocație pentru susținerea familiei;
Cererea pentru tichete poate fi descărcată de pe site-ul primăriei și trebuie
depusă la registratură.

SC Dorobeiul: 0268.257.571
Electrica:
0268.305.999
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Centenarul, sărbătorit la Cristian
așa cum se cuvine
De 1 Decembrie, am sărbătorit împreună, în Parcul
Eroilor, 100 de ani de România. S-a intonat imnul de stat,
au avut loc o ceremonie religioasă, un recital al elevilor
Școlii Generale din Cristian, depunere de coroane în me-

4

moria eroilor, defilare UM01915 Cristian, iar apoi a avut
loc recepția oficială la Sala Mare. Împreună, ne bucurăm
de 100 de ani de la Marea Unire. La mulți ani, România!
La mulți ani, români!
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Hora – Centenar 2018
Centenarul a fost sărbătorit cum se cuvine în Cristian, printr-o serie de evenimente menite să aducă în conștiința
cristolovenilor Marea Unire de la 1918.
Expoziția itinerantă „Hora – Centenar
2018” lucrare realizată de artistul plastic
Marius Diaconu a fost vizitată cu entuziasm de cristoloveni. În drum spre expoziție copiii de la școala gimnazială au

desfășurat un tricolor de 30 de metri în
piațeta din Cristian. Expoziția, organizată de Primăria Cristian, Consiliul Local și
Despărțământul Astra „Dr. Nicolae Căliman” Codlea a fost deschisă la căminul
cultural Pomul Verde până pe 4 noiembrie. Tot în cadrul expoziției a avut loc
spectacolul „Recunoștință și îndemn”, la
căminul cultural Sala Mare.

Mesajul cristolovean a ajuns la
Alba-Iulia, de 1 Decembrie
„Da!
Fiecare familie are o zi, fiecare om are o
zi, ȚARA are și ea o zi, 1 Decembrie.
Este timp de reculegere în fața Drapelului tricolor, de închinare prin Domnul la
altarele sacrelor monumente, precum și
de recunoștință în fața jertfei celor care
ne-au dăruit ȚARA: mare, rotundă, bogată
și împlinită. Noi toți suntem copiii acestui
tărâm sacru și-i datorăm și reculegerea, și
închinarea, dar și recunoștința noastră și
mai ales făgăduința la Centenar că o vom
duce mai departe și o vom înmâna copiilor și urmașilor lor, din veac în veac și din
neam în neam, cât va voi Domnul să ne
țină în alcătuirea acestei lumi.
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Aceasta constituie, de facto, testamentul
celor de azi.

Române, să ne trăiești întru ani mulți și
împliniți”

Ca diriguitori vremelnici ai acestei obști,
îi închinăm la ceas aniversar, rodul tuturor românilor cristoloveni – Catedrala
nouă de pe strada Mihai Eminescu, precum și toate împlinirile unei comune
care, încet-încet seamănă cu un oraș și nu
cu unul oarecare.

Acesta este mesajul comunității cristolovene cu ocazia Centenarului României,
care a plecat spre Alba-Iulia pe bicicletă.
Sol a fost campionul la ciclism Emil Dima,
care a parcurs distanța pedalând.

La 1 Decembrie 1918, Cristianul a fost reprezentat în Sala Unirii de către Părintele
Virgil Pop, care a spus acolo DA!, în numele nostru, al tuturor.
Astăzi, la Centenar, ducem la Alba-Iulia
același mesaj: DA!

„Astăzi, eu pot celebra acest eveniment
emoționant doar prin efort, ambiție și tenacitate printr-o manifestare unică: voi
pedala de la Cristian, localitatea mea de
domiciliu, la Alba Iulia și voi sărbători
Centenarul alături de ceilalți. La mulți
ani, România!”, a spus ciclistul Emil Dima.
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Luminatul de sărbători a fost aprins de Moș
Nicolae. Patinoarul este și el deschis tuturor

Feerie la Cristian pe 5 decembrie, când s-au aprins
luminile de sărbători din
zona centrală a comunei și
bradul împodobit din Piațeta Cristian. Tot acolo a
avut loc deschiderea oficia
lă a patinoarului din localitate la care au participat și
patinatori profesioniști.
La ora 17 s-a dat startul

petrecerii din Piațetă cu
aprinderea luminilor care
au creat un cadru de vis
în care zeci de cristoloveni s-au adunat pentru a
testa patinoarul proaspăt
deschis publicului în mod
gratuit.
Cu această ocazie, primarul comunei Cristian, Gicu
Cojocaru, a spus: „Moș Ni-

Important!
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colae a sosit în Cristian, încă
din timpul zilei a vizitat școlile și grădinița din Cristian,
a avut primul contact cu copiii, le-a adus cadouri fiindcă au fost cu toții cuminți,
iar în această seară Moșul
le-a adus și lumini, a aprins
luminile de sărbători, am
deschis și patinoarul, încercăm să venim an de an cu

lucruri tot mai deosebite
pentru toți cristolovenii în
slujba cărora muncim zi de
zi”.

lor, la mulți ani, să aibă sărbători liniștite, în familiile
lor”, a declarat Narcis Țintea, viceprimarul comunei.

rată să patinezi în aer liber,
eu așa m-am antrenat ani
de zile și pentru asta sunt
foarte bine.”

„Dumnezeu iubește cristolovenii, în seara asta a
pornit ninsoarea, suntem
la ina
ugurarea patinoarului și aprinderea luminilor
pentru Crăciun, transmit
un gând bun cristoloveni-

La inaugurare a asistat și
Roxana Ciocâlteu, patinatoarea care a câștigat titlul
de campioană națională și
care este de părere că inițiativa este perfectă pentru
cei mici. „Este sănătate cu-

Patinoarul va rămâne deschis pe toată perioada de
iarnă, în mod gratuit pentru toți cristolovenii. Mai
mult, și închirierea patinelor este lipsită de orice cost,
de asemenea.

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.

Anul II, Nr. 6, decembrie 2018

gazeta.primariacristian.ro

Cel mai așteptat film al
Țesătorul
anului – Moromeții 2, a avut o de vise
proiecție specială la Cristian
Joi, 20 decembrie, ora 19.00

pe 8 decembrie, la Căminul Cultural, Sala mare, de la ora 18:00. Accesul a fost gratuit, în limita locurilor disponibile.
Turneul de promovare organizat de distribuitorul Transilvania
Film se apropie de final, după ce a
reușit să ajungă până acum în 43
de orașe și să aducă mai mult de
20.000 de spectatori la întâlnirea
cu Moromeții 2. Avanpremierele
și proiecțiile speciale organizate

începând cu 29 octombrie au avut
un ecou răsunător, majoritatea
rulând cu casa închisă, filmul și
echipa fiind întâmpinați în cadrul
caravanei cu aplauze și entuziasm de fiecare dată.
„Eu nu am mai trăit așa ceva ni-

ciodată în viață, sunt greu de
descris în cuvinte experiența și
emoțiile trăite la fiecare întâlnire
cu publicul și sunt profund recunoscător pentru tot acest val de
apreciere și iubire.”, a declarat și
regizorul Stere Gulea.

La Sala Mare, Primăria și
Consiliul Local al Comunei Cristian și Teatrul Național „Radu Stanca” din
Sibiu prezintă spectacolul
ȚESĂTORUL DE VISE, un
spectacol creat special
pentru sărbătorile de iarnă, de Alex Curta și Florin
Coșuleț.
Distribuția: Cristina Blaga, Alexandra Spătărelu,
Florin Coșuleț, Andrei Drăgan, Cătălin Haiducescu

Regia: Florin Coșuleț
Cu participarea extraordinară a grupului de colindători format din studenții
Departamentului
de Artă Teatrală din cadrul Universității „Lucian
Blaga” din Sibiu.
Coordonatori: Constantin
Iridon și Cosmin Diaconescu
Intrarea este liberă! Vă
așteptăm!

Un Moș Nicolae darnic
Moș Nicolae a fost generos cu copiii din
Cristian, ajutat fiind și de Primăria Cristian
și Consiliul Local. Pe 5 și 6 decembrie, cei
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mici s-au trezit că holurile și clasele școlilor și grădiniței din Cristian s-au umplut cu
pachete cu dulciuri pentru ei. Bucuria lor

a fost imensă – nu îl așteptau pe Moșul atât
de devreme!
Nu doar cei care frecventează cursuri pre-

școlare sau școlare în Cristian au beneficiat
de daruri, ci toți copiii cu vârsta până în
14 ani care au domiciliul legal în Cristian.
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Sărbători fericite și la mulți ani, dragi cristoloveni!
nouă, contract încheiat pentru
proiectare, se scoate la licitație și
execuția, două proiecte pe apă,
canal, Lunca Gării-Dorobeiul, finanțate PNDL, proiectul social în
valoare 4,2 milioane de euro pe
fonduri europene este demarat,
au loc activități pe învățământ
și social nuia dintre blocurile de
locuințe sociale i-a fost refăcut
acoperișul, lucrări la locuințele
sociale, remiza PSI, 3700 de
pubele au fost achiziționate pentru colectarea selectivă a deșeurilor, conform normelor impuse
de Uniunea Europeană, și au fost
repartizate cetățenilor, avem
din acest an o stație modernă de
filtrare, dedurizare și clorinare
a apei potabile, complet automa-

tizată, care a ridicat calitatea de
potabilitate a apei din localitate,
la școală 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.
Școala Gimnazială Cristian a
ajuns pe locul 20 din 127 de instituții, la nivelul județului Brașov,
iar aceste rezultate ne fac să fim

mândri și să continuăm să investim în educație.

(continuare din pagina 1)

Sunt mai multe proiecte mari
demarate și care vor intra în
execuție în anul 2019: reabili
tarea dispensarului și extinderea acestuia, blocul de locuințe sociale de pe strada Gării,
sala modernă de sport din curtea școlii, o grădiniță nouă, îngroparea cablurilor pe strada
Lungă și amenajarea acesteia,
lucrări extinse de apă și canali
zare, înființarea serviciului de
evidență a persoanelor la centrul de informare.

vă asigur că încercăm să înlăturăm piedicile care au stat
în calea rezolvării acestora, de
cele mai multe ori fiind vorba
de probleme de natură juridică
care necesită timp și colaborare cu alte instituții sau chiar
cu dumneavoastră, cetățenii.
De asemenea, vă asigur că fiecare sesizare, indiferent pe ce
cale ajunge la noi, este importantă pentru noi și este tratată
cu maximum de atenție și considerație, fiindcă fiecare dintre
dumneavoastră este o prioritate
pentru noi.

Așa cum este firesc, există și
probleme care nu au putut
fi rezolvate anul acesta, însă

Doresc să vă reamintesc că eu
rămân primarul dumneavoastră, al tuturor cetățenilor, același

om căruia îi pasă și care vă stă la
dispoziție mereu, cu toată deschiderea și bunăvoința. Și anul care
vine vă aștept să îmi semnalați
problemele dumneavoastră, să
discutăm, vă aștept propunerile
și sesizările și voi încerca, în măsura posibilităților, să vă ajut pe
fiecare.
Ca un bun creștin cu iubire de
Dumnezeu, vă doresc să primiți
Nașterea Domnului cu liniște și
bucurie în suflete, alături de cei
dragi, iar Anul Nou să vă aducă
pace, belșug, sănătate și iubire
tuturor. Sărbători fericite și la
mulți ani, dragi cristoloveni!

Mesajul de sărbători al consilierilor locali
Narcis Țintea, viceprimar:
Sfânta sărbătoare a Nașterii
Domnului să vă aducă în suflete
bucurie, iubire și pace, alături de cei dragi! Este momentul
potrivit să uitam de cele rele și
să ne întoarcem cu bunătate
spre cei mai puțin norocoși. Să
privim înainte cu credință și optimism, noul an sa ne aducă numai schimbări în bine! La mulți
ani!
Alexandru R. Crețu, administrator public:
Îmi doresc ca momentele de
liniște și de bucurie petrecute de
sărbători în preajma prietenilor,
familiei și a celor dragi, să se
regăsească în sufletele noastre,
ale tuturor și de-a lungul anului
ce urmează. Vă doresc an nou
pline de momente care merită
sărbătorite!
Mihai Grapă, consilier local:
Crăciunul a fost întotdeauna pentru mine sărbătoarea
în care primim dragostea lui
Dumnezeu și o dăruim mai
departe, atât celor apropiați,
cât mai ales celor aflați în singurătate și suferință, celor des
cumpăniți și fără speranță,
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celor fără cămin și bucate pe
masă, celor care au nevoie de
sprijinul nostru. De aceea, mai
ales în aceste zile, să urmăm
îndemnul „colindului sfânt și
bun”: „Și-acum te las, fii sănătos/ Și vesel de Crăciun,/ Dar nu
uita, când ești voios,/ Române,
să fii bun”. Vă doresc un Cră
ciun Fericit și un An Nou Binecuvântat!
Nagy Eckhard, consilier local:
Va doresc vouă și familiilor voastre un Crăciun fericit și liniștit, cu timp pentru aceea care
sunt în inimile voastre. Aștept
cu nerăbdare sa ne revedem în
2019! Sărbători fericite!
Elena Anuțoiu, consilier local:
Cristolovenilor le doresc sărbători cu bucurii, împliniri și
satisfacții, iar în anul viitor, o
mare parte din prosperitatea
creată de ei să se răsfrângă în
beneficiul fiecăruia.

Octavian Buta, consilier local:
Un an nou mai bogat în împliniri,
mai înalt în aspiraţii, plin de succese, sănătate, fericire și multe
bucurii, dragi cristoloveni!
George Murza, consilier local:
În fiecare an Nașterea Domnului
reînvie speranța, întărește cre
dința, aduce liniște și împăcare.
Doresc tuturor cristolovenilor
sărbători frumoase, pline de
farmec și magie! Crăciun Fericit
și un An Nou cât mai bun!
Monica Alina Toma, consilier
local:
Marea sărbătoare a Unirii să ne
redea speranța, forța și dorința
de a rămâne uniți, determinați
și performanți. Sa gândim și să
simțim în spiritul strămoșilor
noștri, pentru o viață și pentru
o lume mai bune. La mulți ani
cu sănătate și împliniri! Sărbători de iarnă cu bine!

Cristi Țăranu, consilier local:

Constantin Deleanu, consilier
local:

Gânduri de bine către frații
noștri din Basarabia și dacă se va
înfăptui Unirea și noi vom contribui puțin. Mândria este un păcat? Mi-ar plăcea sa fiu păcătos!!!

Aniversarea Centenarului Marii
Uniri și tradiționalele Sărbători de Iarnă reprezintă un fericit
prilej de mândrie națională și de
bucurie creștină, atât pentru con-

cetățenii noștri din Cristian, cât și
pentru toți românii de pretutindeni. La mulți ani, concetățeni și
compatrioți!
Ovidiu Buzoianu, consilier local:
În an aniversar pentru România,
privim înainte cu speranță și
încredere în viitor. Crăciunul
ne prinde împreună, în timp
de pace și sărbătoare, iar pentru asta suntem recunoscători.
Le urez tuturor cristolovenilor
multă sănătate, sărbători cu
liniște și bucurie în suflete, alături de cei dragi, iar Anul Nou să
le aducă belșug în case și tihnă.
La mulți ani!
Cătălin Matcaș, consilier local:
Un an important se încheie pentru toți românii. La ceas de bilanț,
vă propun să fim recunoscători
pentru 100 de ani de România și
pentru lucrurile bune din viața
noastră și să ne întoarcem cu
inimă bună spre toți semenii
noștri. Sărbători cu bucurie și
sănătate vă doresc și un An Nou
fericit! La mulți ani tuturor!
Jenița Nan, consilier local:
Un an nou fericit, cu bucurii și
împliniri, vă doresc tuturor cris-

tolovenilor! Cu stimă și respect,
Jenița Nan.
Sanda Caravețeanu, consilier
local:
În spiritul sărbătorilor de iarnă,
la 100 de ani de la Marea Unire,
să fim mai buni, să ne respectăm,
să ne iubim stă în puterea
fiecăruia dintre noi. La mulți ani,
dragi consăteni!
Florin Coșuleț, consilier local:
Dragii mei consăteni, am mai
ajuns un Decembrie. Al 2018lea de la Naștere Mântuitorului!
Al 100-lea de la Marea Unire! Al
29-lea de la Revoluția din’89! Vor
mai trece câte ne vor fi date. Să
le ducem pe toate cu bucurie,
cu curaj, cu dor, dar mai ales cu
iubire. La mulți ani tuturor!
Emil Dima, consilier local:
Vine Crăciunul! Sărbătoarea mi
nunată a Nașterii Domnului să
vă găsească sănătoși și bucuroși
iar Anul Nou ce vine să vă aducă
sănătate, fericire alături de cei
dragi!
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