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„Paştele este demonstraţia pe care 
ne-o face Dumnezeu că viaţa este 
esenţial spirituală şi nesfârşită.”

                                  Charles M. Crowe

Hristos a înviat din morți,
 Cu moartea pe moarte călcând …

 Dragii mei Creștini și frați întru 
Cristos, Iată că Dumnezeu a îngăduit să 
mai ajungem o dată să sărbătorim praz-
nicul Sfânt al Paștilor, al Învierii Domnului 
nostru Iisus Hristos.
 Deși, din păcate, nimic nu mai este 
ca în ultimii ani, deși o pandemie nenoroc-
ită a ținut să ne arate cât de nepregătiți sun-
tem în fața morții, totuși parcă nu învățăm 
nimic.
 Învierea Domnului nostru Iisus 
Hristos este în același timp  biruință asu-
pra păcatului, cât și o sărbătoare a vieții 
veșnice, plină de lumină și duh sfânt. A ve-
nit în lume pentru noi păcătoșii, a adus în-
vățătura sfântă a iertării și a iubirii pentru 
noi păcătoșii, a murit pentru noi păcătoșii 
și a înviat pentru noi păcătoșii.
 Ne-a lăsat mărturie, faptele Lui, cu-
vântul Lui, Dragostea Lui, Biserica Lui și 
Crucea Lui...Cruce pe care trebuie să ne-o 
ducem în spate până la sfârșitul zilelor, când 
vom răspunde în fața Lui, pentru faptele 
noastre.
 Vremurile sunt triste și tulburi. 

Moartea și boala nevăzută, așteaptă la colț 
și atacă semeni ai noștri, fără a întreba pe 
cineva dacă e pregătit sau nu.
 Se duce o luptă extraordinară împo-
triva acestei morți perfide.
 Și totuși… să nu uităm credința, 
să nu uităm dragostea și încrederea în 
Dumnezeu. El a murit și a Înviat! El a călcat 
moartea și a triumfat! Și noi putem. Trebuie 
doar să credem în Dumnezeu și în Fiul Său 
cel Sfânt. Să ne rugăm Lui și să-i mulțumim 
Lui pentru tot și pentru toate.
 Să ieșim în poartă și să strigăm cu 
glas tare, în această zi de sărbătoare: „ Hris-
tos a Înviat!”, „ Adevărat a Înviat!”, restul le 
va face El!
 Fiți buni, iertați, iubiți și vă rugați 
alături de familie!
 Hristos a Înviat pentru fiecare.
 Sărbători fericite, pline de speranță!

                        Al dumneavoastră primar,
                              Rusu Daniel Gheorghe 

Hristos a Înviat! 
Sărbătoarea Învierii Domnului şi a întregului 
univers, binecuvântată de Lumina Sfântă, să 
aducă în coşuleţul Iepuraşului zglobiu bunul 
augur, sentimente calde, bogăţie sufletească şi 
bunăstare de toate felurile într-un ou înroşit de 
iubire şi într-un cozonac pufos şi delicios precum 
veselia şi voia bună! 
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  Anunt de interes local!
   În perioada 01.03.2020- 31.03.2020 la nivel de UAT Comuna Șpring s-au 
înregistrat un număr de 40 de izolări la domiciliu, fiind vorba de persoane 
care s-au întors din țări precum Germania și Regatul Unit al Marii Britanii, 
iar tot în aceasta perioadă au fost scoși din izolare un număr de 6 persoane. 
Toate  persoanele izolate la domiciliu  au fost monitorizate timp de 14 zile 
de către asistentul medical comunitar, care a raportat zilnic datele către DSP 
Alba. Totodată, cei care au dorit și care au solicitat, au primit pe perioada 
izolării la domiciliu alimente și medicamente necesare în această perioadă. 

Asistent medical comunitar Larisa Hărbean  

COVID-19
 Este boală infecţioasă cauzată de coronavirusul cel mai recent de-
scoperit. Acest nou virus şi această boală nu au fost cunoscute înainte de 
apariţia focarului în Wuhan, China, în decembrie 2019.

Care sunt simptomele COVID-19?
    Cele mai frecvente simptome ale COVID-19 sunt febră, oboseală şi tusea 
uscată. Unii pacienţi ar mai putea să aibă dureri de cap, congestie nazală, 
dureri în gât sau diaree. Aceste simptome sunt de obicei uşoare, cu debut 
treptat. Unele persoane se infectează, dar nu dezvoltă niciun simptom şi nu 
se simt rău. Majoritatea oamenilor (aproximativ 80 %) se recuperează fără a 
avea nevoie de tratament special. Aproximativ 1 din fiecare 6 persoane care 
suferă de COVID-19 devine grav bolnavă şi prezintă dificultăţi de respi-
raţie. Persoanele în vârstă, precum şi cele cu probleme medicale subiacente, 
cum ar fi hipertensiunea arterială, probleme cardiace sau diabet, sunt mai 
susceptibile să dezvolte o formă gravă. Aproximativ 2 % dintre persoanele 
suferinde de această boală au murit. Persoanele cu febră, tuse şi dificultăţi de 
respiraţie trebuie să solicite asistenţă medicală.

Cum se răspândeşte COVID-19 ?
    Oamenii se pot îmbolnăvi de COVID-19 de la alţii care au virusul. Boala 
poate fi transmisă de la o persoană la alta prin secreţii sub formă de pică-
turi mici, care sunt răspândite atunci când persoana infectată tuşeşte sau 
strănută. Aceste picături se aşează pe obiectele şi suprafeţele din jur. Alte 
persoane se îmbolnăvesc de COVID-19 atingând aceste obiecte sau su-
prafeţe, apoi atingându-şi ochii, nasul sau gura. Oamenii pot, de asemenea, 
să se îmbolnăvească de COVID-19 dacă respiră direct secreţiile răspândite 
de o persoană infectată care tuşeşte sau strănută. Acesta este motivul pentru 
care este important să staţi la mai mult de 1 metru de o persoană bolnavă.
OMS evaluează cercetările în curs de desfăşurare a modului în care 
COVID-19 este răspândită şi va continua să împărtăşească rezultatele ac-
tualizate.
CoVID-19 poate fi transmisă de o persoană care nu are simptome ?
   Principala modalitate de răspândire a bolii este prin picături expulzate de 
cineva care tuşeşte sau strănută. Riscul de infecţie COVID-19 de la cineva 
care nu prezintă nici un fel de simptome este foarte mic. Multe persoane bol-
nave de COVID-19 prezintă doar simptome uşoare. Acest lucru este valabil 
în special în primele etape ale bolii. Prin urmare, este posibilă imbolnăvirea 
de COVID-19 de la cineva care are, de exemplu, doar o tuse uşoară fără să 
se simtă rău.
OMS evaluează cercetările în curs de desfăşurare a perioadei de transmitere 
a COVID-19 şi va continua să împărtăşească rezultatele actualizate.

Cine riscă să dezvolte forme severe ale bolii ?
  Încă se strâng informaţii despre modul în care COVID-19 afectează 
oamenii. Persoanele în vârstă şi persoanele cu afecţiuni medicale preexis-
tente (cum ar fi hipertensiunea arterială, boli de inimă sau diabet) par să 
dezvolte o formă gravă de boală, mai des decât celelalte categorii.

     Antibiotice sunt eficiente în prevenirea sau tratarea COVID-19 ?
    Nu. Antibioticele nu funcţionează împotriva virusurilor, funcţionează 
doar pe infecţii bacteriene. COVID-19 este cauzat de un virus, deci antibi-
oticele nu funcţionează. Antibioticele nu trebuie utilizate ca mijloc de pre-
venire sau tratament al COVID-19. Acestea trebuie utilizate doar conform 
indicaţiilor unui medic pentru a trata o infecţie bacteriană.

Există un vaccin, medicament sau tratament pentru COVID-19 ?
   Nu încă. Până în prezent, nu există niciun vaccin şi niciun medicament 
antiviral specific care să prevină sau să trateze COVID-19. Cei afectaţi ar tre-
bui să aibă grijă pentru ameliorarea simptomelor. Persoanele cu boli grave 
trebuie spitalizate. Majoritatea pacienţilor se recuperează datorită îngrijirii 
primite din faza incipentă.
   Purtarea măştii este una dintre măsurile de prevenire şi limitare pentru 
răspândirea anumitor boli respiratorii, inclusiv cea cauzată de noul corona-
virus. Cu toate acestea, doar utilizarea unei măşti nu este suficientă pentru 
a asigura un nivel adecvat de protecţie şi ar trebui adoptate şi alte măsuri. 
Folosirea măştii trebuie combinată cu igiena adecvată a mâinilor şi cu alte 
măsuri de prevenire şi control a transmiterii noului coronavirus de la om la 
om.
  Purtarea măştii, atunci când nu este indicată, poate provoca costuri in-
utile, încărcarea achiziţiilor şi poate crea un fals sentiment de securitate care 
poate duce la neglijarea altor măsuri esenţiale, cum ar fi practicile de igienă 
a mâinilor. Mai mult decât atât, utilizarea incorectă a unei măşti poate afecta 
eficacitatea acesteia în reducerea riscului de transmitere.
   Persoanele fără simptome respiratorii ar trebui :
• să evite aglomeraţiile şi să evite frecventarea spaţiilor 
închise aglomerate (de ex. supermarket-uri, mall-uri);
• să menţină o distanţă de cel puţin 1 metru faţă de orice 
persoană cu simptome respiratorii (de ex. tuse, strănut);
• să-şi spele frecvent mâinile, folosind apă şi săpun atunci 
când mâinile sunt vizibil murdare sau antiseptic pe bază de 
alcool dacă mâinile nu sunt vizibil murdare;
• să utilizeze tehnica de a tuşi sau a strănuta în interiorul 
cotului flectat sau să-şi acopere nasul şi gura în timpul tusei şi 
strănutului cu un şerveţel de unică folosinţă, urmată de arun-
carea acestuia după utilizare şi spălarea IMEDIATĂ a mainilor 
cu apă şi săpun;
• să se abţină de la atingerea gurii, nasului şi ochilor;
• să respecte regulile privind modul de purtare, înde-
părtare şi eliminare a măştilor, asociate cu o igienă corectă a 
mâinilor după îndepărtare.
Persoanele cu simptome respiratorii trebuie să respecte indi-
caţiile de mai sus şi următoarele :
• să poarte o mască dacă prezintă febră, tuse şi respiraţie 
dificilă şi să solicite consult medical la medicul de familie, cât 
mai curând posibil;
• să urmeze sfaturile de mai jos cu privire la gestionarea 
adecvată a măştilor

                                                                                               Centrul Medical de
                                                                                     Diagnostic si Tratament
                                                                                       “Dr. Victor Babes”
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        Fermierii care solicită subvențiile agricole pentru anul 2020 sunt scutiți de 
drumurile pe care le au de făcut la primării pentru solicitarea adeverinței de la 
registrele agricole, document care trebuie atașat cererii unice APIA.
 Începând de luni,16.03.2020, Direcțiile Județene Apia vor transmite 
listele cu fermierii programați pe zile către toate primăriile de pe raza județelor 
aferente.
În perioada 16.03.2020 pană la data de 06.04.2020, Apia suspendă primirea 
cererilor de plată, iar în funcție de evoluția virusului vor lua măsurile care se 
impun, evitând programul cu publicul.
 Primăriile vor emite adeverințele și le vor transmite pe toate către Apia, 
astfel încât fermierii să nu se mai deplaseze personal la primării.
Decizia a fost luată de Ministerul Agriculturii cu scopul evitării răspândirii 
Coronavirus COVID-19 în rândul fermierilor.

Agroinfo.

Adeverință pentru APIA!

PROGRAM CU    PUBLICUL
    AVÂND ÎN VEDERE DECRETUL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI PRIVIND 
INSTITUIREA STĂRII DE URGENȚĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI PENTRU 
O PERIOADĂ DE 30 DE ZILE CA URMARE A EVOLUȚIEI SITUAȚIEI EP-
IDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA CORONAVIRUSULUI 
SARS COV 2 ȘI DISPOZIȚIA PRIMARULUI COMUNEI ȘPRING NR. 110/2020, 
ÎNCEPAND CU DATA DE 19.03.2020, PROGRAMUL CU PUBLICUL LA NIVE-
LUL UAT COMUNA ȘPRING  SE SUSPENDĂ.  

• PROGRAMUL SE MENȚINE PE PERIOADA CÂT ESTE INSTITUITĂ 
STAREA DE URGENȚĂ
• ACCESUL ÎN CLĂDIREA PRIMĂRIEI VA FI PERMISĂ DOAR ÎN CAZ 
DE URGENȚĂ
• ACTIVITATEA DIN PRIMĂRIE SE VA DESFĂȘURA PRIN AL-
TERNARE, ÎN FUNCȚIE DE NECESITĂȚI ȘI ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL 
ACTIVITĂȚII
• ACTIVITATEA SE VA DESFĂȘURA PRIN TELEFON, PRIN CORE-
SPONDENȚĂ POȘTALĂ SAU ELECTRONICĂ
• ÎNCEPÂND CU DATA DE 19.03.2020 SE SUSPENDĂ AUDIENȚELE 
DIN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI ȘPRING PE DURATA STĂRII DE UR-
GENȚĂ
    Pentru orice problemă administrativă, socială, de sănătate, de ajutor, echipa 
Primăriei Șpring vă stă la dispoziție. În această perioadă, Primăria comunei Șpring 
nu are program cu publicul, și de aceea avem rugămintea să ne contactați la ur-
mătoarele numere de telefon:
• Primăria Șpring – 0258765101/ 0258765019
• Farmacie Cunța – 0735560118
• Farmacie Șpring – 0735560118
• Primar – 0720220477
• Viceprimar – 0728171156
• Asistent medical comunitar – Larisa Hărbean – 0748503246
• Asistent social – Dănilă Ioana Maria - 0747857610
• Medic de familie – Gruian Viorica – 0748115826
•  Medic de familie – Oltean Virgiliu – 0745372932
• Medic de familie  - Sandu Mihaela – 0744177801
• Medic de familie – Kadar Corina – 0740243618

   În cazul în care nu avem semnal la telefon, trimiteți-ne mesaj sau contactați-ne pe 
rețelele de socializare, iar în cel mai scurt timp vom lua legătura cu dumneavoastră.

Vă mulțumim!
Primar,

Rusu Daniel Gheorghe

S.V.S.U. ȘPRING VĂ INFORMEAZĂ
            Având în vedere situația de urgentă decretată de președintele României 
, Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Șpring s-a întrunit de 
patru ori în ședințe și au luat următoarele hotărâri: 
- Informarea unităților de alimentație publică cu privire la dezinfecția suprafețelor 
expuse clienților și  îndeplinirea obligației privind marcajul cu semne vizibile pen-
tru a se respecta distanta de minim 1,5 metri;
- Obligativitatea tuturor operatorilor economici și instituții de pe raza comunei 
Șpring de a instala la intrarea în aceste incinte covoare îmbibate cu dezinfectant;
- Informarea populației cu privire la măsurile de prevenire CORONAVIRUS:
          1. Spălați -vă mâinile de multe ori.
          2. Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii 
acute.
          3. Nu va atingeți nasul , ochii și gura cu mâinile.
          4. Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați sau tușiți.
      5. Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât în cazul în care va 
prescrie medicul.
          6. Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe baza de clor sau alcool.
         7. Utilizați masca de protecție doar în cazul în care suspectați ca sunteți bol-
nav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave.
          8. Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din una din zonele 
afectate.
 - Obligația de a anunța în cel mai scurt timp de la revenirea în tară a unor membri 
ai familiei, instituțiile publice locale (primărie ,politie), asistent medical comunitar 
sau cabinet medic de familie pentru a se putea institui măsurile ce se impun, dupa 
caz;
- Obligativitatea tuturor angajaților din cadrul SVSU Șpring de a răspunde apelu-
rilor primite atât de la primar cât și de la oricare locuitor al comunei Șpring, având 
în vedere starea de urgență în care ne aflăm.
 -  Achiziționarea materialelor pentru dezinfecție și distribuirea acestora
 - S-au transmis notificări către toți crescători de animale cu privire la interzicerea 
arderii pajiștilor și fânețelor de pe raza UAT Comuna Șpring pentru ca arderea 
acestora se face numai cu autorizație și în anumite condiții. Nerespectarea acestora 
îi exclude pe fermierii vinovați de pe lista de plata a subvențiilor APIA și-i obligă la 
plata unei amenzi de 2500 lei,iar conform HCL 18/2019 poate conduce la rezilierea 
contractelor de pășunat.        
 

                                                    SEF S.V.S.U.
                                            COTIRLEA NICOLAE
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Anunț serviciul public comunitar 
local de evidență a persoanelor Sebeș
   
   Începând cu data de 18.03.2020, pe durata stării de urgență, în contextul aplicării 
măsurilor de prevenire a infectării cu virusul ”COVID- 19„ în scopul asigurării pro-
tecției beneficiarilor serviciilor și a securității și sănătății tuturor angajațiilor;
Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Sebeș anunță :
• Accesul la ghișeul de evidență a persoanelor pentru solicitări privind cartea 
de identitate se realizează pe bază de bon de ordine, oferit cetățenilor la intrarea în 
instituție de către polițistul local care asigură paza în această locație.

https://www.primariasebes.ro/e-administratie/spclep/ 

        TERMENUL DE PLATĂ A TAXELOR ȘI IMPOZITELOR CU 
BONIFICAȚIE MODIFICAT CU 30 IUNIE 2020

         Având în vedere caracterul înalt contagios al COVID-19, numeroasele ca-
zuri de infectare în state din Uniunea Europeană, inclusiv în România, precum și 
necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de acest virus, și 
ținând cont de faptul că Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
și completările ulterioare, prevede termene pentru plata impozitului pe clădiri și 
teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport până la data de 31 martie 
a fiecărui an, pentru a evita aglomerările de la sediile organelor fiscale locale care 
pot genera răspândirea COVID-19, s-a aprobat prorogarea termenului de plată 
până la data de 30 iunie 2020 conform OUG 29/2020.

NOILE  REGLEMENTĂRI PRIVIND  DEPUNEREA 
DECLARAȚIEI DE CĂSĂTORIE, ÎNREGISTRAREA 

DECESULUI ȘI ELIBERAREA ADEVERINȚEI DE 
ÎNHUMARE PE PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ

ACTE NECESARE CĂSĂTORIE
 Buletin de identitate/Carte de identitate valabile miri;
 Carte de identitate nași;
 Certificate prenupțiale timbrate pe verso si ștampilate de medic familie(valabile 
doar 14 zile ).
 Certificate de naștere;
 Sentința de divorț(unde este cazul);
 Declarația de căsătorie tiparită în format A3 (sub forma de mapă);
Căsătoria se încheie după termenul de 10 zile de la afișarea declarației de căsătorie, 
termen în
care se cuprind atât data afișării, cât și data încheierii căsătoriei.
RECTIFICARE ACT STARE CIVILĂ
 Cerere tip pentru rectificare act stare civilă
 Acte doveditoare că actualul certificat este greșit
 Carte de identitate, Buletin de identitate, Certificat de naștere (se verifică toate 
actele pentru a găsi de unde a plecat greșeala)
ACTE NECESARE DECES
 Certificatul constatator emis de medic de familie;
 Buletin de identitate/Carte de identitate decedat;
 Copie certificat de naștere;
 Copie certificat de căsătorie;
 Copie cartea de identitate/buletin de identitate declarant deces.
ELIBERARE CERTIFICAT DE NAȘTERE, CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE,
CERTIFICAT DE DECES
 Cerere tip;
 Carte de identitate/Buletin de identitate valabil.
ATENȚIE:
 Certificatul de naștere se poate elibera doar persoanei în cauză;
 Certificatul de deces se poate elibera moștenitorilor sau altor persoane îndreptățite;
 Certificatul de căsătorie se poate elibera numai la cererea unuia dintre soți.
TRANSCRIERI
 Cerere aprobare transcriere;
 Declarație pe propria răspunderecă nu s-a mai solicitat transcrierea;
 Dacă părinții au domicilii diferite se dă spre completare Anexa 34(Declarație cu 
adresa de
domiciliu al minorului);
 Carte de identitate părinți ,certificat de căsătorie;
 Certificat de naștere părinți;
Certificat de naștere emis de autoritățile străine(nu mai trebuie tradus și legalizat 
dacă este :
formular A- naștere; formular B- căsătorie; formular C- deces)

Ofițer de stare civilă

Anunț de interes local

Având în vedere prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management 
al
Situațiilor de Urgență aprobată prin Legea nr. 15/2005
În temeiul art.10 din regulamentul- cadru privind structura organizatorică, atribuțiile,
funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență apro-
bate prin HG
1491/2004
Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se vor izola cetățenii care au avut contact direct cu persoana confirmată pozitiv cu 
COVID-19 până la 5 zile înaintea confirmării.
Art.2 Se va suspenda activitatea, pe o perioadă de 14 zile, a oricărei societăți comerciale 
de pe raza UAT comuna Șpring (farmacie, magazin alimentar...) dacă personalul acesteia a 
avut contact direct sau indirect cu persoana confirmată cu COVID-19
Art.3 Activitatea va fi reluată după 14 zile cu condiția de dezinfecție totală a spațiului.
Art. 4 Se izolează la locul de muncă personalul Centrului de îngrijire și asistență pentru 
persoane vârstnice „ Maria Mirabela” din Drașov, comuna Șpring și personalul Casei de tip 
familial „ Sf. Apostol Andrei” din Vingard comuna Șpring, pe o perioadă de 14 zile, urmată 
ciclic de o perioadă de izolare preventivă de 14 zile la domiciliu, prezența personalului în 
centru asigurându-se în ture/schimburi.
Art. 5 Se interzice pe perioada stării de urgență, suspendarea, încetarea sau aprobarea con-
cediilor de odihnă a personalului angajat al Centrului de îngrijire și asistență pentru per-
soane vârstnice „Maria Mirabela” Drașov și a personalului angajat al Casei de tip familial 
„Sf. Apostol Andrei” Vingard.
Art.6 Stabilește procedura specială privind circuitul persoanelor la punctele farmaceutice 
și punctele de sănătate publică de pe raza UAT Comuna Șpring, conform Anexei 1 parte 
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7 Obligativitatea purtării măștilor sau orice fel de protecție(eșarfă, batic, fular...) în 
spațiile publice de către locuitorii comunei Șpring pe o perioadă de 30 zile .
Art. 8 Se instituie serviciile telefonice non-stop pentru cetățenii comunei Șpring care prez-
intă simptome, probleme sociale sau administrative.
Art. 9 Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri duce la sancțiuni prevăzute între 100 
lei- 500 lei

Președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență Șpring
Primar

Rusu Daniel Gheorghe

Anexa 1 HCLSU NR.4/2020
PROCEDURA PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII PENTRU PUNCTELE

FARMACEUTICE ȘI PUNCTELE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DE PE RAZA COMUNEI
ȘPRING

1. Se vor instala protecții polietilenice prinse între tavan și pardoseală astfel încât accesul
persoanelor după această protecție fiind permis doar cu avizul medicului sau asistentului 
defarmacie.
2. Persoanele care așteaptă la punctele farmaceutice sau unitățile de sănătate publică vor re-
spectadistanța minimă de 1,5 metri marcată la sol și vor avea asupra lor vestimentația 
de protecțieconform art.7 din HCLSU nr.4/2020

Președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență Șpring
Primar

Rusu Daniel Gheorghe
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Ministrul Educației: Școlile rămân închise până după Paște, 
cât e anunțată starea de urgență

     Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat că școlile vor rămâne în-
chise și în perioada în care este decretată stare de urgență de către președin-
tele Klaus Iohannis.
    „Deocamdată nu avem niciun termen pentru perioada de închidere a 
școlilor, dar în perioada de stare de urgență școlile o să fie închise. În perio-
ada asta este clar că o să avem școlile închise. Până după Paște școlile sunt 
închise”, a declarat Monica Anisie pentru HotNews.ro.
      Decretarea stării de urgență se poate institui pe o perioadă de cel mult 30 
de zile, dar durata acesteia poate fi prelungită de preşedintele României, cu 
încuviinţarea Parlamentului.
    Potrivit structurii anului școlar 2019-2020, elevii intră în vacanța de 
primăvară de sâmbătă, 4 aprilie 2020 până marţi, 21 aprilie 2020. Cursurile 
continuă apoi în perioada 22 aprilie 2020 – 12 iunie 2020.
Starea de urgență se instituie, potrivit legii, pe o perioadă de cel mult 30 de 
zile, cu posibilitatea de prelungire.

Digi.24.ro

Certificatele de atestare ale inspectorilor ITP
 și ale conducătorilor de ateliere auto emise până la data de 16.03.2020 

își extind valabilitatea cu 3 luni

            Registrul Auto Român a anunțat ce se întâmplă cu valabilitatea ITP 
în condițiile restricțiilor de circulație impuse din cauza epidemiei de Coro-
navirus.
 Potrivit reprezentanților RAR, șoferii sunt obligați ca și până acum 
să aibă ITP valabil, iar pentru efectuarea acestuia trebuie să se prezinte cu 
mașina la o stație de ITP sau reprezentanță RAR.
 „Deoarece am primit mai multe întrebări în acest sens, facem pre-
cizarea că, până în acest moment, autoritățile competente nu au luat nicio 
decizie care să schimbe în vreun fel legislația în vigoare cu privire la valabil-
itatea inspecției tehnice periodice (ITP).
 Orice decizie care privește activitatea RAR în acest sens va fi comu-
nicată cu celeritate pe toate canalele oficiale!”, se precizează într-un mesaj 
publicat de RAR pe Facebook.
 De asemenea, potrivit RAR, în vedere situația specială existentă, în 
vederea limitării deplasărilor și a contactelor personale, programele de reat-
estare a inspectorilor ITP și a conducătorilor de ateliere auto au fost suspen-
date pentru o perioadă de 3 luni.
 Pentru ca această suspendare să nu afecteze activitatea stațiilor ITP 
și a atelierelor auto, la propunerea RAR, ministrul transporturilor, infra-
structurii și comunicațiilor a adoptat Ordinul nr. 766/11.03.2020, publicat 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214/17.03.2020, prin care se 
extinde valabilitatea certificatelor de atestare ale inspectorilor ITP și ale con-
ducătorilor de ateliere auto cu 3 luni.
 În consecință, toate certificatele de atestare ale inspectorilor ITP și 
ale conducătorilor de ateliere auto emise până la data de 16.03.2020 își ex-
tind valabilitatea cu 3 luni de la data expirării înscrisă în certificatul existent.
• Nu vor fi emise noi certificate și nu vor fi modificate cele existente, 
extinderea efectuându-se informatic.
• Nu este necesară contactarea RAR în vederea extinderii valabilității; 

în cazul apariției unor probleme legate de acest aspect se va contacta person-
alul RAR – Compartimentul Evaluare și Instruire Personal prin mijloacele 
de contact prevăzute pe site-ul RAR www.rarom.ro, la rubrica Informatii 
utile / Atestarea inspectorilor ITP; Reatestarea inspectorilor ITP, respectiv 
Informații utile / Atestări conducători ateliere.
• După expirarea valabilității extinse, se va proceda la reatestare în 
conformitate cu procedurile existente .
http://www.rarom.ro/
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    Având în vedere prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea 
stării de urgență pe teritoriul României vă aducem la cunoștință măsurile 
luate de DGASPC Alba pentru asigurarea continuității activităților de eval-
uare a persoanelor cu dizabilități în vederea încadrării în grad de handicap, 
vă aducem la cunoștință următoarele:
1. Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și 
locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, 
pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijlo-
acelor electronice de comunicare. 
2. Certificatele de încadrare în grad de handicap a căror valabilitate expiră în 
perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea 
stării de urgență.
3. În situația cazurilor noi, dosarele pot fi trimise prin poștă sau curier, la 
sediul DGASPC Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 68, Alba Iulia, jud. 
Alba de către persoanele în cauză, sau aduse la primăria Șpring care le va 
transmite către DGASPC Alba.
4. Dosarele care necesită reevaluare în perioada următoare și aparținătorii 
copiilor au completat dosarul cu documentele necesare, pot fi trimise pe 
poșta electronică, iar ulterior, dosarul în original trebuie trimis la DGASPC 
Alba.
5. Evaluarea dosarelor se va face doar în baza documentelor trimise, fără 
evaluarea persoanei, iar certificatul de handicap emis va avea valabilitatea 
în funcție de diagnostic,  pe perioada stării de urgență, urmând ca ulterior 
copiii să fie programați pentru evaluare și să se emită un nou certificat de 
încadrare în grad de handicap, fie pe perioada de 12 – 24 de luni, în situația 
cazurilor vechi cu afecțiuni ireversibile și degenerative. 
6. Pentru situațiile în care dosarele sunt deja evaluate de Serviciul de evalu-
are complexă, încadrarea în grad de handicap și eliberarea noului certificat 
de încadrare într-un grad de handicap pentru copil și a certificatului de în-
cadrare în grad de handicap pentru persoane adulte , se realizează, de către 
Comisiile competente, conform procedurii uzuale.
7. Pentru situațiile în care dosarele sunt complete și preluate de către Ser-
viciul de evaluare complexă, în vederea aplicării criteriilor sociale și psiho-
sociale, respectiv medico – psihosociale, interviul sau, după caz, evaluarea 
pot fi realizate telefonic sau prin orice alt mijloc de comunicare la distanță, 
iar propunerea Serviciului de evaluare complexă privind încadrarea în grad 
de handicap, este supusă aprobării Comisiei pentru Protecția Copilului sau, 
după caz, Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în vederea 
eliberării certificatului.
8. Pentru situațiile în care cererea – tip, însoțită de documentele necesare 
privind încadrarea în grad de handicap a copilului sau, după caz, a persoanei 
adulte cu dizabilități a fost depusă în perioada de stare de urgență institu-
ită, iar continuarea procesului de evaluare în vederea încadrării în grad de 
handicap presupune contactul direct între persoane și nu pot fi utilizate mi-
jloacele electronice de comunicare sau acestea sunt considerate incomplete, 
sunt aplicabile prevederile Decretului, respectiv certificatul își prelungește 
valabilitatea, indiferent de vârsta beneficiarului, inclusiv pentru tinerii care 
împlinesc vârsta de 18 ani. 

    Acte necesare  pentru  evaluarea complexă  în  vederea încadrării/reîncad-
rării  în grad  de  handicap  a persoanei  adulte
1. Cerere de evaluare complexă;
2. 2 (două) copii după actul de identitate;
3. Referat de stare medicală prezentă de la medicul specialist (în original); 
4. Scrisoare medicală – tip de la medicul de familie (în original);
5. Alte acte medicale doveditoare (bilete de ieșire din spital, buletin de anal-

ize medicale, test psihologic, audiogramă, radiografie, după caz);
6. Ancheta socială de la serviciul social al primăriei de domiciliu (în origi-
nal); 
7. Acte doveditoare ale veniturilor (cupon pensie, copie după decizia de in-
demnizații speciale/sociale, adeverință de salariu, adeverință conform căreia 
persoana nu are veni, în cazul persoanelor fără venituri) – în original;
8. În cazul persoanelor pensionate pentru incapacitate de muncă, copie după 
decizia medicală și cupon de pensie; 
9. Dosar cu șină (1 buc).

    Acte necesare  pentru  evaluarea complexă  în  vederea încadrării/reîncad-
rării  în grad  de  handicap  a copilului cu handicap

1. O copie a actului de identitate  al copilului (certificat de naștere/carte de 
identitate);
2. Copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal;
3. O copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune 
cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanței/hotărâre a 
comisiei pentru protecția copilului);
4. Ancheta socială de la primăria de domiciliu (în original);
5. Fișa medicală sintetică de la medicul de familie (în original);
6. Certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate (în original);
7. Copii ale documentelor medicale adiționale la certificatul medical de tip 
A5 (scrisoare medicală, bilete de externare);
8. Fișa de evaluare psihologică de la un psiholog atestat în psihologie clinică 
(pentru cazurile noi și pentru cazurile cu diagnostice psihiatrice/ neuropsi-
hiatrice) - în original;
9. Fișa psihopedagogică (pentru copiii înscriși într-o formă de învățământ) 
- în original;
10. O copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare (la 
reevaluare);
11. O copie a certificatului de orientare școlară și profesională în vigoare 
(atunci când e cazul);
12. Alte documente în copie (se specifică);
13. Dosar cu șină (1 buc.).

Întocmit, consilier asistent, 
Dănilă Ioana Maria

Precizări privind valabilitatea certificatelor de încadrare în grad de 
handicap a persoanelor cu dizabilități în perioada stării de urgență
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La nivelul compartimentului achiziții-investiții din cadrul Comunei Șpring, 
au fost efectuate demersuri în vederea achiziționării:
1. Proiectare si Execuție lucrări aferente obiectiv de investiții finanțat 
prin FEN  - Modernizare Școala Șpring, comuna Șpring, județul Alba.
Se dorește prin realizarea investiției - Modernizare Școala Șpring, comuna 
Șpring, județul Alba.
Caracteristicile  principale  ale construcției propuse  spre modernizare:
Suprafața construită: 473 mp
Suprafața construită desfășurată: 946 mp
Propuneri:
Se propune înlocuirea instalației termice din PPr cu instalație termică din 
Cupru, precum și înlocuirea tuturor radiatoarelor existente și a utilajelor din 
centrala termică aflată în exploatare în prezent. Totodată, se va monta un 
sistem de producere apă caldă menajeră prin captatori solari.
1. Centrala termică:
Se va monta un cazan  din oțel pentru apă caldă cu funcţionare pe pellet, bio-
masă, lemn, (putere nominală 116 kW),    presiune/temperatură maximă de 
lucru: 3 bar/90°C, diametru racord tur-retur: 2 1/2 inch, cazanul este prevăzut 
cu dispozitive de siguranţă şi protecţie.
Se vor monta 7 pompe de circulație încălzire, una pe circuitul primar între 
cazan si butelia de egalizare a presiunilor și 6 pompe montate pe fiecare circuit 
propus. Astfel, instalația este mult mai flexibilă, iar încalzirea radiatoarelor se 
va realiza uniform. Totodată, o defecțiune la una dintre ramuri implică opri-
rea numai a acesteia, restul instalației funcționând în condiții normale. 
Totodată, se vor monta 2 vase de expansiune de 25 litri, respectiv 150 litri, 
necesare funcționării în sigurantâță a CT, un distributor și un colector. Sche-
ma propusă a instalației de centrală este atașată prezentei documentații în 
planul P3.
2. Instalația de încalzire:
Se vor realiza 6 ramuri din țeava Cupru de diametre 28, 22, 18 și 15mm, con-
form planurilor P1 si P2 și a schemei monofilare P3.
Puterea corpurilor de încalzire a rezultat din calcul, conform STAS 1907/80 și 
STAS 6472/84 și vor fi echipate cu robineți dublu reglaj tur/retur. Asftel, se vor 
monta 33 radiatoare de tipul panou  33 - H = 600 si L = 1400mm.    
Evacuarea aerului din instalația de încălzire se va face prin intermediul ven-
tilelor de dezaerisire pozate pe fiecare radiator. Totodată, se vor prevedea rob-
ineți de tur sau termostatați/retur, existînd posibilitatea izolării radiatoarelor 
(în prealabil făcîndu-se golirea), lucru care va duce la economie de combus-
tibil.
Locul de montaj al utilajelor și traseul conductelor este conform planurilor 
anexate prezentate în partea desenată a prezentei documentații. 
Străpungerile pereților desparțitori se vor realiza astfel încât să nu se afect-
eze structura de rezistență a clădirii, iar la trecerea conductelor prin pereți 
sau planșee se vor monta obligatoriu tuburi de protecție din PVC Dn 
32/50/100mm.  
Se va evita tăierea armaturilor existente în elementele prefabricate.   
După terminarea lucrărilor, întreaga instalație se va proba hidraulic la rece și 
la cald, moment în care se vor face toate reglajele și operațiile necesare unei 
bune exploatări. 
La execuție se vor respecta normale de tehnica securitãtii muncii si PSI.
Proiectul respectã normativele I13-79, precum și prescripțiile ISCIR.
La punerea în functiune se va solicita asistenta tehnicã din partea furnizorilor 
de utilaje.
Se vor respecta normativele, standardele pentru prevenirea si stingerea incen-
diilor, pentru preintampinarea propagarii focului si salvarea persoanelor in 
caz de incendiu.
Dupa executia lucrarilor se vor face urmatoarele probe:
 * proba la rece:
 Consta in umplerea instalatiei cu apa rece si verificarea instalatiei la 
presiune pentru identificarea locurilor neetanse. Presiunea de proba va fi de 
1,5 ori presiunea de regim, dar nu mai mica de 4at.

 Durata probei la rece este de cel putin 3 ore.
 * proba la cald
 Are drept scop verificarea etanseitatii a modului de comportare la 
dilatare si contractare a circulatiei agentului termic - la temperatura cea mai 
inalta de functionare.
 Odata cu proba la cald, se va face si reglajul instalatiei.
 Se va verifica daca se face o buna aerisire a instalatiei.
3. Se va monta un sistem solar de preparare acm care va contine urma-
toarele echipamante 

  Sistemul permite ca in intervalul de temperaturi exterioare scazute sa fie 
cuplat la centrala si astfel sa se beneficieze de acm pe toata perioada anului.
La etajul școlii se vor inlocui 260 mp de parchet cu unul rezistent la trafic 
intens.
2. Servicii de instalare rețele WIFI pentru acțiunea “ WIFI4EU Promo-
varea conectivității la internet în comunitățile locale”
În data de 10.12.2019 a fost semnat Acordul de Grant prin Mecanismul pen-
tru interconectarea Europei ( MIE)  privind acțiunea  WIFI4EU, prin care 
PRIMĂRIA ȘPRING beneficiază de grantul pentru acțiune ce are valoarea 
maxima de 15000 Euro si ia forma unei contribuții forfetare (“cuponul valor-
ic”). 
Domeniu de aplicare și obiective: Inițiativa WiFi4EU este o schemă de spri-
jin pentru furnizarea de acces Wi-Fi gratuit în spații publice interioare sau 
exterioare (de exemplu, localuri ale administraților publice, școli, biblioteci, 
centre medicale, muzee, parcuri publice și piețe). Acest lucru va contribui la 
mai buna integrare a comunităților pe piața unică digitală, va da utilizatorilor 
acces la societatea gigabiților, va crește gradul de alfabetizare digitală și va 
completa serviciile publice prestate în aceste spații. Cupoanele valorice WiF-
i4EU pot fi utilizate pentru a finanța instalarea unei rețele Wi-Fi publice com-
plet noi, pentru modernizarea unei rețele Wi-Fi publice existente sau pentru 
extinderea acoperirii unei rețele Wi-Fi publice existente. Rețeaua instalată 
trebuie să nu se suprapună cu actualele oferte publice sau private gratuite cu 
caracteristici similare, inclusiv în ceea ce privește calitatea. 
Societatea de instalare va face dovada ca poate oferi o conexiune care oferă o 
viteză de descărcare de minimum 30 Mbps. 
De asemenea rețeaua WiFi4EU cu SSID-ul WiFi4EU trebuie configurata de 
societatea de instalare ca o rețea deschisă, în sensul că pentru conectare nu se 
solicită niciun fel de informații de autentificare (precum utilizarea unei pa-
role). Odată ce utilizatorul este conectat le rețea, beneficiarul se asigură că 
rețeaua WiFi4EU cu SSID-ul WiFi4EU afișează un portal captiv https înainte 
de a autoriza utilizatorul să se conecteze la internet. Portalul captiv trebuie 
să încorporeze un fragment de cod de urmărire (tracking snippet), pentru ca 
Agenția să poată monitoriza de la distanță rețeaua WiFi4EU.
Înregistrarea, autentificarea, autorizarea și contabilizarea utilizatorilor va fi 
implementata de către instalator în conformitate cu standardele cerute de 
legea romana și europeana la momentul implementării soluției.

Compartiment  achiziții – investiții
Maria Matei
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   Răsfoind Monografia satului Draşov scrisă de doamna  Rada Livia Fleşer, fiică 
a satului Draşov şi cetăţean de onoare a Comunei Şpring din anul 2018, am 
fost surprinsă  să aflu că la Draşov oamenii au fost interesaţi să-şi promoveze, 
tradiţiile, obiceiurile , cântecul şi jocul popular încă din cele mai vechi timpu-
ri.  Cu decenii în  urmă, în   localitate exista o ,,brigadă artistică,  o echipă de 
dansuri populare şi  un număr frumos de solişti vocali. La Draşov  a luat naştere  
o echipă de Căluşari care stăpâneau foarte bine ,, Jocul de bâtă” această echipă 
a fost premiată  de foarte multe ori la concursuri de folclor locale şi regionale. 
Activităţile  culturale locale erau anunţate de ,, toboşarul satului”, aceste formaţii 
erau  îndrumate la acea vreme de învăţători şi dascăli.
   Un loc însemnat în viaţa culturală a satului Draşov l-a ocupat FANFARA. 
Din lucrarea doamnei Fleşer, aflăm, ca la începutul anului 1938, un grup de 12 
draşoveni,  iubitori de folclor şi tradiţie, în urma unui efort    material  deosebit, 
şi-au procurat instrumentele muzicale „ vândute de saşi” prin târgurile de ţară. 
Şi pun bazele acestui  grup de instrumentişti începători.
 

Prima fanfară, Draşov, 1938, Înv. Elena Guţiu şi soţul

  Ne având la aceea vreme posibilitatea să urmeze cursuri specifice fiecărui in-
strument muzical în parte, fondatorii acestei fanfare, cântau după ureche, la 
diferite evenimente culturale, evenimente importante din viaţa socială , nunţi, 
botezuri şi înmormântări, sărbători naţionale şi locale. Vrând, nevrând şi ţinând 
cont că românului ia plăcut din totdeauna şă–şi  petreacă, această fanfară a de-
venit îndrăgită de comunitate. Ani trec iar instrumentişti  înaintează în vârstă,  
astfel că în anul 1947 această  fanfară îşi încetează activitatea.
 Fiind iubitori de folclor, tinerii din localitatea Draşov, după 7 ani de 
la desfinţarea fanfarei pun bazele unei noi formaţii, in anul 1954, au fost 10 la 
număr şi au reuşit să-şi procure instrumentele ca: trompetă, tiere, tobă, clarinet, 
bas, trompetă, fligărhorn, etc. Din păcate această fanfară nu rezistă foarte mult 
deoarece nu au avut în îndrumător  care să le organizeze programul şi activi-
tatea.
 În anul , 1961, aşa cum punctează doamna Fleşer, profesorul, Ioan Mol-
dovan, fiul al satului şi director al Şcolii Generale din Draşov, a dezvoltat un 
interes faţă de afirmarea localităţii pe plan cultural. Fiind absolvent al Acad-
emiei de Muzică, a reuşit să reorganizeze fanfara.  Profesorul apelează la foşti 
membrii ai fanfarei şi reuşeşte să angreneze în noul proiect doar trei din vechii 
instrumentişti cărora li se alătură în scut timp încă 15 interpreţi. Cu un efectiv 

de 18 instrumentişti şi doar trei instrumente, profesorul este nevoit să apeleze 
la primarul Ioan Sabău şi la Gheorghe Bozdoc  care împreună   au făcut apel la 
Ministrul Adjunct al Apărării Naţionale, generalul A. Floca originar din Răhău, 
ginerele învăţătorului  Nicolae  Ceuca din Draşov. Au solicitat o audienţă minis-
trului,  în audienţă au solicitat sprijinul  în procurarea unor instrumente casate. 
Într-un timp,  relativ scurt,  demersul Draşovenilor a primit răspuns favorabil, 
un număr de 15 instrumente au fost donate  fanfarei din localitate. Instrumen-
tele au fost aduse de la Bucureşti  cu camionul de la C.A. P. 
 Sub îndrumarea Profesorului  Ioan Moldovan fanfara  a studiat şi inter-
pretat, tot, după ureche, un repertoriu  adecvat  evenimentelor la care acest grup 
era invitat să cânte. Membri fanfarei au fost invitaţi să cânte şi   la evenimentele 
organizate de  alte localităţi învecinate. Acest grup îşi întrerupe activitatea în 
data de 9 august  1966 o dată cu decesul prof. I. Moldovan, într-un tragic acci-
dent de tren,  la numai 33 de ani.
 Rămaşi fără  îndrumător, rând pe rând membri fanfarei se retrag şi ac-

tivitatea fanfarei încetează. 
 Fanfara Draşov, 1960, prof. I. Moldovan

   Stai acasă şi citeşte!
   Stai acasă şi citeşte!... este îndemnul  a sute de biblioteci sin întreaga ţară pent-
ru această perioadă… Cum putem face acest lucru? Accesând gratuit  cărţile di-
sponibile în colecţiile digitale ale marilor biblioteci naţionale şi internaţionale.
   Dragi  utilizatori în această  perioadă  de criză pe care o trăim cu toţi,  în cadrul 
Bibliotecii Comunale Şpring,  se desfăşoară activităţi interne specifice, menite 
să uşureze serviciile puse la dispoziţia utilizatorului.
   La această oră activitatea în  Bibliotecă este ,, amorţită,,  dar timpul trece şi 
noi trebuie să ne adaptăm activităţile în funcţie de situaţie. Atâta timp cât mai 
durează această izolare , biblioteca a întrerupt activităţile de animaţie culturală 
şi activităţile de împrumut la domiciliu,  dar a demarat un proiect de verificare şi 
rearanjare a fondurilor de carte existente în bibliotecă, de asemenea am preluat  
un model de registru  de stocare a datelor  în sistem  electronic  a fiecărui volum 
de carte şi astfel am început transferul datelor din format scriptic în format 
electronic. La această oră au fost introduse în sistem electronic 3200 de volume.  
Această bază de date ne este utilă, odată ce   transferul datelor va fi finalizat  ,  
utilizatori  vor avea acces la registrul electronic  şi  pot  cu uşurinţă să  localizeze 
, în funcţie de autor şi numele lucrării, cartea la raft sau poate să afle cu uşurinţă 
dacă acest volum există sau nu în bibliotecă. 
   Rămâneţi conectaţi cu lectura!
          Fiţi responsabili şi încrezători! 

Bibliotecar Ileana Anghel

La Draşov a existat cândva o fanfară!


