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Ar trebui ca fiecare om să se nască încă o dată în prima zi a lunii 
ianuarie. Să o ia de la capăt cu o pagină nouă. Micşorează-i sau 
măreşte-i lungimea frâului, după cum este cazul, dar lasă-l din 

nou liber în prima zi de ianuarie, cu faţa îndreptată înainte, 
fără să ia seama la lucrurile care au fost şi sunt trecute.

                                                       Henry Ward Beecher

Totul despre națiune
                  Totul pentru națiune

Vă salut dragi prieteni, cititori ai publicației noastre. Am ținut să vorbim despre 
națiune, adică despre acei oameni simpli, cu ”frică de Dumnezeu”, care încă mai 
cred în viitorul acestei națiuni, care încă mai cred în România.
               Dar ce să vezi? Am fost împreună cu un frumos grup de ”naționaliști” 
pentru a sărbători la Iași, 161 de ani de la Unirea Principatelor Române (Unirea cea 
Mică) și ce credeți? Totul era despre ei, despre politicienii de carton ai țării noastre, 
deci nici despre trecut, nici despre viitor. Doamne, ce le mai plăcea! Tot poze, tot 
interviuri ... tot ei.
               Ba mai mult, am trăit să o văd și pe asta, mai marele țării noastre mici și 
premierul său, au urcat pe scenă și au început să vorbească despre  ”Unire”: Să de-
strămăm PSD! Jos ciuma Roșie! Vrem alegeri anticipate! Vrem guvern fără PSD! Și 
toate astea în fața unei mulțimi venite să uite de probleme și să se bucure împreună 
de acest eveniment. Frumos din partea lor!!
              Au venit să unifice la Unire sau să dezbine. Vorba cântecului ”Au înnebunit 
salcâmii!”
              Cred că această zi ar trebui, totuși, să devină (la fel ca 1 Decembrie) o zi 
sfântă pentru națiune, pentru toată națiunea, nu doar pentru ei. Ar trebui să fie 
ziua care ne încape și ne adună pe toți, nu doar pe ei, pe politicieni, oricare au fost 
ei de 30 de ani încoace.
             Din păcate, șmecherii politicii românești ne-au confiscat tot, până și mân-
drie națională, și dreptul de a fi fericiți în țara noastră...și mă îngrozește faptul că 
în acest an vor fi alegeri locale și parlamentare, când acești profitori vor ”bântui” 
locuințele și ulițele noastre, vor promite, vor minți și ne vor amăgi din nou, iar noi, 
ca ”buni creștini”, vom întoarce din nou obrazul celălalt, îi vom crede  și ordonat 
vom merge la vot. Îi vom aplauda în timp ce ei ne fură și ne batjocoresc tot ceea ce 
avem mai scump: ”Națiunea română!”

                                               Trăiască nația!

                                                Al dvs primar
                                                 Rusu Daniel Gheorghe
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Prelungirea până la data de 31 martie 2020 a datei finale de depunere a 
cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat 

“Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”

          Cea de a 4-a sesiune de depunere a cererilor de spri-
jin pentru Schema de ajutor de stat “Sprijin pentru prima 
împădurire și crearea de suprafețe împădurite”, aferentă sub-
măsurii 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, 
din cadrul PNDR 2014-2020, demarată în data de 16 septem-
brie 2019 se prelungește până la data de 31.03.2020 (inclu-
siv), ora 16:00. Alocarea financiară a acestei sesiuni este 
de 15.000.000 euro. Prima etapă în accesarea sprijinului este 
cea de identificare a terenurilor care urmează a fi împădur-
ite. În acest sens, MADR invită potențialii beneficiari să so-
licite eliberarea Notei de constatare la Centrele județene ale 
Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).
 Potențialii beneficiari trebuie să aibă în vedere că 
Proiectul tehnic de împădurire nu poate fi depus la Garda 
Forestieră, în vederea avizării, cu mai puțin de 10 zile înainte 
de încheierea perioadei de depunere a cererilor de sprijin la 
APIA.
 Versiunea aprobată a Ghidului solicitantului pentru 
Schema de ajutor de stat “Sprijin pentru prima împădurire și 
crearea de suprafețe împădurite” pentru această sesiune, care 
detaliază modul de accesare a sprijinului financiar, precum 
și documentele relevante pentru implementarea schemei de 
ajutor de stat sunt postate pe site-ul APIA - http://www.apia.
org.ro, la secțiunea Măsuri de sprijin și IACS, respectiv Mă-
suri delegate din PNDR. Prin această schemă se acordă 
sprijin financiar pentru înființarea de plantaţii forestiere, re-
spectiv realizarea de trupuri de pădure și perdele forestiere 
de protecție. Beneficiarii schemei pot fi deţinătorii pub-
lici şi privaţi de teren agricol şi formele asociative ale acesto-
ra.
 Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixă, este reprez-
entat de costuri standard pe hectar pentru împădurirea de 
terenuri agricole şi neagricole, sub forma a două prime, după 
cum urmează:
 Primă de înfiinţare a plantaţiilor forestiere (Prima 1), 
care acoperă inclusiv costurile de elaborare a proiectului teh-
nic de împădurire - acordată pentru toți beneficiarii schemei,
 Primă anuală (Prima 2), pentru o perioadă de 12 ani, 
pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plan-
taţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit 
agricol ca urmare a împăduririi – acordată în funcție de cat-
egoria de beneficiar și tipul de teren.

 Valoarea maximă a sprijinului public pentru o cerere 
de sprijin acordat în baza prezentei scheme este de 7.000.000 
euro, valorile costurilor standard acordate fiind prezentate în 
tabelul de mai jos, cu precizarea că valorile din paranteză sunt 
aplicabile beneficiarilor cu drept de deducere a TVA, con-
form legislației naționale aplicabile. Deţinătorii de terenuri 
agricole şi neagricole proprietate a statului şi/sau deţinătorii 
de terenuri agricole şi/sau neagricole proprietate a unităţilor 
administrativ teritoriale (UAT) sau asociaţii ale acestora, 
beneficiază numai de sprijinul acordat în baza Primei 1.
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       Protecţia populaţiei, a bunurilor materiale şi a valorilor culturale se realizează 
printr-un ansamblu de activităţi constând în: înştiinţare, avertizare şi alarmare, 
adăpostire, protecţie nucleară, biologică şi chimică, evacuare şi alte măsuri tehnice 
şi organizatorice specifice.
        Ce este adăpostirea ?
Adăpostirea este măsura specifică de protecţie a populaţiei, bunurilor materiale, 
valorilor culturale şi de patrimoniu, pe timpul ostilităţilor militare şi al situaţiilor 
de urgenţă. 
       Ce sunt adăposturile de protecţie civilă ?
Adăposturile de protecţie civilă sunt spaţii special amenajate pentru protecţie în 
situaţii specifice, proiectate, executate, dotate, echipate şi autorizate potrivit nor-
melor şi instrucţiunilor tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii 
de Urgenţă şi aprobate de ministrul administraţiei şi internelor.
      Ce cuprinde sistemul naţional de adăpostire ?
Sistemul naţional de adăpostire cuprinde: adăposturi pentru puncte de comandă 
destinate Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, adăposturi 
publice de protecţie civilă aflate în administrarea consiliilor locale şi fondul privat 
de adăpostire realizat de agenţii economici şi proprietarii de imobile.
     Pe timp de pace, pot fi utilizate adăposturile de protecţie civilă pentru alte des-
tinaţii?
Pe timp de pace adăposturile publice de protecţie civilă, cu excepţia spaţiilor ame-
najate ca puncte de comandă, pot fi utilizate pentru alte destinaţii, cu respectarea 
normelor tehnice, cu obligaţia de a fi eliberate în situaţii de urgenţă în maximum 
24 de ore şi cu informarea prealabilă a centrelor operaţionale din cadrul serviciilor 
de urgenţă profesioniste.
Cum se stabileşte capacitatea de adăpostire în cadrul construcţiilor noi ?
Capacitatea de adăpostire în cadrul construcţiilor noi se stabileşte în funcţie de 
numărul de persoane, alocându-se 1,00 m.p. suprafaţă utilă pentru fiecare persoană.
 Cum sunt marcate adăposturile de protecţie civilă ?
Conf. H.G. 630 din 29/06/2005 - art.2
 (1) Semnul distinctiv naţional al protecţiei civile este destinat identificării organis-
melor de protecţie civilă, a personalului, clădirilor şi materialelor aparţinând aces-
tora, atunci când, pe timp de război, sunt consacrate în exclusivitate îndeplinirii 
sarcinilor de protecţie civilă.   
(2)Adăposturile puse la dispoziţia populaţiei civile se identifică prin intermediul 
aceluiaşi semn distinctiv.            
       
     Care sunt regulile de comportare în adăpost ?

          În adăpost, persoanele adăpostite trebuie să respecte următoarele regulile de 
comportare:
• să respecte ordinea interioară, să nu circule inutil prin adăpost, să păstreze 
curăţenia şi să nu fumeze;
• să nu deschidă uşile sau obloanele etanşe şi să nu părăsească adăpostul fără 
aprobare;
• să păstreze mijloacele individuale de protecţie pregătite şi să le folosească la 
ordin ;
• să participe, în caz de nevoie, la acordarea primului ajutor sanitar ;
• să execute dispoziţiile şefului de adăpost;
• să nu introducă în adăpost materiale sau substanţe inflamabile.
      Cu ce trebuie dotate adăposturile pentru asigurarea supravieţuirii până
 la stabilirea stării de normalitate ?
Pentru asigurarea supravieţuirii în adăposturile de protecţie civilă până la stabilirea 
stării de normalitate, adăposturile trebuie să fie dotate cu următoarele:
- Bănci, sau scaune;
- Rezervor de apă potabilă (bidoane sau butoaie PVC) sau apă minerală îm-
buteliată;
- Lanternă electrică ;
- Telefon (în derivaţie la un post din apropiere); 
- Mijloc de comunicare locală sau centrală (aparat radio, televizor etc.);   
- Recipiente pentru resturi menajere : 
   - găleţi cu capac : 1 la 10 persoane ;
   - pungi nylon :      1 la   1 persoană.  
- Geantă sanitară - cu inventar complet pentru prim-ajutor sanitar;
- Căşti de protecţie ; 
- Instrucţiuni cu reguli de comportare pe timpul adăpostirii care să fie afişate 
la loc vizibil în adăpost ; 
- Trusă de deblocare salvare cu :
   - răngă de fier = 3 buc.
   - ciocan baros 5-10 kg = 1 buc.
   - dăltă metal = 2 buc.
   - şpiţuri de 60 cm lungime pentru spart beton = 2 buc.
- ciocan de mână de 3 kg = 1 buc.
- ramă bomfaier cu pânză = 1 buc.
   - lopată cu coadă = 1 buc.
   - topor, târnăcop = 2 buc.
                                           - felinare de vânt cu petrol = 2 buc.

ADĂPOSTIREA POPULAȚIEI

 Compartimentul Taxe și impozite din cadrul Primăriei comunei Șpring anunță 
cetățenii comunei Șpring următoarele:
- persoanele încadrate în grad de handicap accentuat, grav sau grav cu asistent per-
sonal sunt rugate să se prezinte la sediul instituției noastre pentru a depune cereri de 
scutire pentru impozit și taxa de salubritate.  
 Documente necesare:
- certificat de încadrare în grad de handicap VALABIL;
- act de identitate.

 ATENȚIE!!!! Cererile pentru scutiri se depun în fiecare an, pentru anul în curs!!!  
Persoanele cărora le expiră certificatul de încadrare în grad de handicap în cursul an-
ului 2020, sunt obligate să depună și noul certificat la eliberarea acestuia!
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 ”În scopul asigurării unei evidențe unitare cu privire la categoriile 
de folosință a terenurilor, a mijloacelor de producție agricolă și a efectivelor 
de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii și buna utilizare a 
resurselor locale, autoritățile administrației publice locale ale comunelor, 
orașelor și municipiilor organizează întocmirea și ținerea la zi a registrului 
agricol, pe suport hârtie și în format electronic, conform formularelor reg-
istrului agricol aprobate prin hotărâre a Guvernului, pe unități administra-
tiv-teritoriale și pe localități componente ale acestora”, ne spune legislația.
 Registrul agricol constituie documentul oficial de evidență primară 
unitară, în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populației și la so-
cietățile/asociațiile agricole, precum și la orice alte persoane fizice și/sau ju-
ridice care au teren în proprietate/folosință și/sau animale, și anume:
a) capul gospodăriei și membrii acesteia, după caz; reprezentantul legal al 
societății/asociației agricole sau al persoanei juridice care are teren în pro-
prietate/folosință;
b) terenurile pe care le dețin în proprietate sau în folosință pe categorii de 
folosință și pe destinație a terenului, intravilan/extravilan, suprafețe cultivate 
cu principalele culturi și numărul de pomi, pe specii;
c) efectivele de animale, pe specii și categorii, existente la începutul fiecărui 
an; evoluția anuală a efectivelor de bovine, porcine, ovine, caprine, caba-
line, măgari, catâri, iepuri de casă, animale de blană, păsări, familii de al-
bine, precum și alte animale domestice sau sălbatice crescute în captivitate, 
în condițiile legii, ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol;
d) clădirile existente la începutul anului pe raza localității;
e) mijloacele de transport cu tracțiune animală;
f) mijloacele de transport cu tracțiune mecanică, respectiv: tractoarele, auto-
vehicule pentru transportat mărfuri, mașinile și utilajele pentru agricultură 
și silvicultură;
g) orice alte echipamente, utilaje și instalații/agregate pentru agricultură și 
silvicultură.
 Registrul agricol se elaborează pentru o perioadă de 5 ani, datele 
completându-se de către autorităţile administraţiei publice locale, anual, po-
trivit formularelor aprobate prin hotărâre a Guvernului.
 Autoritățile administrației publice locale ale comunelor, ale orașelor 
și ale municipiilor organizează întocmirea și ținerea la zi a registrului agri-
col, însă persoanele fizice/juridice care au deschisă poziție la registrul agricol 
au obligația ca, la fiecare început de an să-și actualizeze datele și să semneze 
registrul agricol. Mai exact, responsabilitatea privind evidența din Registrul 
Agricol aparține Primăriilor, care se supun hotărârilor de Consiliu Local, 
însă și persoanelor enumerate mai sus.
 Secretarul comunei, orașului, municipiului și al sectorului munic-
ipiului București, după caz, coordonează, verifică și răspunde de modul de 
completare și ținere la zi a registrului agricol și de transmitere a datelor către 
Registrul agricol național (RAN).
 Cine trebuie să declare datele la Registrul Agricol
 După cum am scris și mai sus, datele din Registrul Agricol trebuie 
declarate de mai multe categorii de deținători de bunuri de pe raza unei lo-
calități. Astfel, sunt obligați să ofere și actualizeze datele despre proprietate 
deținătorii de bunuri (terenuri, animale, cladiri/constructii, mijloace de 
transport si instalatii pentru agricultură/silvicultură):
 - Persoane fizice cu domiciliul în localitate;
 - Persoane fizice cu domiciliul în alte localități care dețin bunuri pe 
raza localității;
 - Persoane Juridice cu sediul social în localitate;
 - Persoane juridice cu sediul social în alte localiăți care dețin bunuri 
pe raza localității.
 ”Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administra-
tiv-teritorială își are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declarației 

date pe propria răspundere sau pe bază de documente, de capul gospodăriei 
sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de 
capacitate deplină de exercițiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu 
în registrul agricol pe baza declarațiilor date de reprezentantul legal respec-
tiv, însoțite de documente”, conform Legii 54/2017.
 Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligaţia să trimită 
declaraţia  prin poştă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor 
putea face declaraţii prin procură. În cazul indiviziunii, oricare dintre coin-
divizari va putea da declaraţia.
 Modul de întocmire a Registrului Agricol este deci prin hotărâre de 
Guvern cu valabilitate pe 5 ani, iar la 31 decembrie 2019, Guvernul a aprobat 
noile formulare pentru:
- componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică;
- terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele şi categorii de folos-
inţă;
- terenurile agricole aflate în folosinţă şi modul de deţinere a respectivelor 
suprafeţe agricole;
- modul de utilizare a suprafeţelor agricole;
- animalele domestice şi/sau animalele sălbatice crescute în captivitate;
- utilajele, instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, mijloacele de trans-
port cu tracţiune animală şi mecanică existente la începutul anului;
- aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, utilizarea în-
grăşămintelor chimice la principalele culturi;
- clădirile existente la începutul anului pe raza localităţii;
- atestatele de producător şi carnetele de comercializare eliberate/vizate;
- menţiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea procedurilor 
succesorale înaintate notarilor publici;
- înregistrări privind exercitarea dreptului de preempţiune;
- înregistrări privind contractele de arendare;
- înregistrări privind contractele de concesiune/închiriere;
- alte menţiuni.
 Conform Legii 54/2017 care modifică Ordonanța 28/2008 privind 
registrul agricol, termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să 
declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:
a) între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele 
anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosință, 
clădirile și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mași-
nile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de an-
imale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul 
fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent 
în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, 
a produșilor obținuți, a morții sau a sacrificării animalelor ori a altor in-
trări-ieșiri;
b) între 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria 
de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agri-
col respectiv;
c) persoanele fizice și juridice au obligația să declare date, pentru a fi înscrise 
în registrul agricol, și în afara termenelor prevăzute la lit. a) și b), în termen 
de 30 de zile de la apariția oricărei modificări.
 În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declarațiile 
la termenele, se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt 
pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul prece-
dent, cu mențiunea «report din oficiu» la rubrica «semnătura declarantului».

 Proprietarii care nu declară datele la Registrul Agricol în termene 
prevăzute de lege sunt pasibili de amenzi ce ajung la 500 de lei în cazul per-
soanelor fizice și la 1.500 de lei pentru persoanele juridice. 

Ce este Registrul Agricol?
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COMPARTIMENTUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

      Asistența socială desemnează un ansamblu de instituții, programe, măsuri, activități 
profesionalizate, servicii specializate de protejare a persoanelor, grupurilor, comunităților 
cu probleme speciale, aflate temporar în dificultate, care datorită unor motive de natură 
economică, socio – culturală, biologică sau psihologică nu au posibilitatea de a realiza prin 
mijloace și eforturi proprii un mod normal, decent de viață.
        Serviciile sociale sunt definite ca reprezentând ansamblul de măsuri și acțiuni realizate 
pentru a răspunde nevoilor sociale individuale , familiale sau de grup în vederea depăși-
rii unor situații de dificultate, pentru protecția persoanei, pentru prevenirea marginaliză-
rii și excluziunii sociale și promovarea incluziunii sociale. Serviciile sociale sunt asigurate 
de către autoritățile administrației publice locale, precum și de persoane fizice sau juridice 
publice ori private, în condițiile actelor normative în vigoare.
Asistența socială este definită prin Legea Asistenței Sociale nr. 292/2011. Legea definește 
profesia, domeniul de intervenție, populațiile țintă precum și principiile de intervenție în 
asistența socială.
       Aceste persoane sau grupuri, pe o perioadă mai scurtă sau mai lungă, nu pot duce o viață 
activă autosuficientă fără un ajutor economic sau fără un suport fizic, moral, social, cultural, 
ajutor venit exterior. Acest ajutor are în vedere o perioadă limitată de timp, care durează 
până când persoana cu nevoi speciale își găsește resurse sociale, psihologice, economice 
pentru a putea duce o viață normală. 
    Următoarele categorii de persoane constituie în mod special obiectul intervenției activi-
tăților de asistență socială:
- Familii sărace: familii fără venituri sau venituri mici în care unul dintre părinți este 
șomer, familii monoparentale, familii cu mulți copii al căror necesar depășește veniturile 
părinților;
- Copiii care trăiesc în mediu familial și social advers, abandonați sau instituțional-
izați;
- Minori delicvenți sau tineri neintegrați;
- Persoane dependente de droguri și / sau alcool;
- Persoane cu handicap fizic și / sau psihic;
- Persoane cu boli cronice și degenerative fără susținători legali;
- Persoane în vârstă aflate în incapacitate de autoservire.
   Asistența socială, ca parte esențială a protecției sociale, reprezintă un mod operativ de 
punere în aplicare a programelor de protecție socială pentru categoriile mai sus menționate.

ACTE NECESARE PRIVIND ACORDAREA
INDEMNIZAȚIEI PENTRU CREȘTEREA COPILULUI

     Beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în cuantum de 85% din media venitu-
rilor realizate pe ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, persoan-
ele care au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (venituri 
din salarii, venituri din activități independente, venituri din activități agricole, așa cum sunt 
definite de această lege) sau dacă s-au aflat într-una din situațiile considerate asimilate stagi-
ului de cotizare, prin lege. Indemnizația se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei 
de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilitate.
     Beneficiarul indemnizației pentru creșterea copilului până la 2 ani, respectiv 3 ani este 
obligat să comunice în scris, orice modificare intervenită în situația sa, de natură să de-
termine încetarea sau suspendarea plății drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la 
apariția acesteia.
    De indemnizația lunară beneficiază, opțional, oricare dintre părinții firești ai copilului 
sau una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredințat copilul în vederea 
adopției sau care are copilul în plasament ori în plasament de urgență, precum și persoana 
care a fost numită tutore.
   Cererea pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului, însoțită de actele dove-
ditoare, se depune în cel mult 60 zile lucrătoare de la încetarea concediului de maternitate, 
indiferent de părintele care depune dosarul (concediul de maternitate este format din pre-
natal și postnatal, este de maximum 126 zile și are dreptul doar mama; concediile pentru 
sarcină și lăuzie se pot compensa între ele, în funcție de recomandarea medicului și de 
opțiunea persoanei beneficiare, în așa fel încât durata minimă obligatorie a concediului de 
lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice, după data de naștere a copilului).
   Actele necesare întocmirii dosarului pentru obținerea indemnizației pentru creșterea co-
pilului se depun la Primăria Comunei Șpring, și sunt umătoarele: 
• Cerere tip;
• Declarații ambii părinți - solicitate de către Agenția de Plăți și Inspecție Socială;
• Adeverința tip eliberată de către angajator;
• Dovada eliberată de autorităţile competente sau de angajatori, din care să rezulte 
data de la care solicitantul se află în concediu pentru creşterea copilului (decizia de sus-
pendare a contractului de muncă);
• Adeverință eliberată de către ANAF pentru ambii părinți;

• Certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul - xerocopie și 
original;
• Acte identitate părinţi - xerocopie și original;
• Certificat de căsătorie - xerocopie și original;
• În situația în care părinții copilului nu sunt căsătoriți, dar copilul a fost recunos-
cut, îndeplinirea condițiilor pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului se 
demonstrează prin efectuarea anchetei sociale (document ce va fi inclus în dosarul pentru 
acordarea dreptului împreună cu celelalte acte doveditoare).
• Declaratia celuilalt parinte;
• Declarație titular;
• Extras de cont pe numele titularului stimulentului de inserție pentru creșterea co-
pilului (dacă se doreşte plata în cont);
• Certificat de handicap în cazul copilului încadrat în grad de handicap;
• Dosar cu şină.

ACTE NECESARE PRIVIND ACORDAREA
STIMULENTULUI DE INSERȚIE

      Stimulentul de inserție este în cuantum de 650 lei/lună până la vârsta 3 ani (4 ani pentru 
copilul cu dizabilitate). În situația în care persoana îndreptățită realizează venituri supuse 
impozitului cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, 
respectiv 3 ani, în cazul copilului cu dizabilitate, incluzând și perioada prevăzută la art. 11 
alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 111/2010, stimulentul de inserție se acordă până la împlinirea de 
către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.
     Stimulentul de inserție se cuvine după cum urmează:
• începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea 
profesională după concediul de maternitate (postnatal) şi realizează venituri supuse im-
pozitului pe venit, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea 
dată;
• de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lu-
crătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, 
pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;
• începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei pentru 
creşterea copilului realizează venituri supuse impozitului pe venit și plata acesteia se sus-
pendă, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.
În situatia în care, persoana îndreptăţită a beneficiat de indemnizaţie creştere copil şi îşi reia 
activitatea :
o Cererea pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului/stimulentului de 
inserţie;
o Declarații ambii părinți - solicitate de către Agenția de Plăți și Inspecție Socială;
o Adeverinţă completată corect de angajator;
o Actul de identitate al solicitantului – xerocopie și original;
o Actul de identitate al celuilalt părinte – xerocopie și original;
o Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul – xerocopie și 
original;
o Certificatul de căsătorie – xerocopie și original;
o Dovada reluării activităţii (decizie, dispoziţie);
o Declaratia celuilalt parinte;
o Extras de cont pe numele titularului stimulentului de inserție (dacă se doreşte plata 
în cont);
o Dosar cu şină;
În cazul în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea fără a beneficia de indemnizaţie 
creştere copil:
o Cererea pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului/stimulentului de 
inserţie;
o Adeverinţă completată corect de angajator;
o Dovada eliberată de către angajator, că persoana îndreptățită realizează venituri 
profesionale supuse impozitului pe venit;
o Actul de identitate al solicitantului – xerocopie și original;
o Actul de identitate al celuilalt părinte – xerocopie și original;
o Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul – xerocopie și 
original;
o Certificatul de căsătorie – xerocopie și original;
o Extras de cont pe numele titularului alocaţiei (dacă se doreşte plata în cont);
o Dosar cu șină.
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PUR ȘI SIMPLU....EMINESCU!
     Aşa cum bine ştim,  Biblioteca  publică  este instituţia care are un  rol   
important de educare, informare  şi documentare şi, de asemenea, deţine 
sursele necesare pentru ca rolul ei să fie îndeplinit.
E început de an  şi biblioteca îşi propune  prin  proiecte de colaborare şi 
parteneriate cu alte instituţii să organizeze  activităţi de animaţie culturală, 
activităţi culturale tematice şi tradiţionale organizate  la sărbătorile naţionale 
şi internaţionale: omagierea poeţilor, scriitorilor, organizarea de expoziţii de 
carte, zile de informare, concursuri, ore (literare, de poezie, de poveşti, de 
sănătate, etc).
      În cadrul unui parteneriat de colaborare cu Şcoala Gimnazială Draşov,  
reprezentată de doamna  învăţătoare Comănese Silvia,  vor avea loc mai 
multe activităţi educative, aceste activităţi având scopul de a implica elevii 
în cât mai multe proiecte care, în timp,  vor contribui la: dezvoltarea gustului 
pentru cunoaştere,  stimularea gustului pentru lectură şi poezie, apropierea 
de carte şi cuvintele tipărite, îmbunătăţirea calităţii comunicării orale şi nu 
în ultimul rând la dezvoltarea profesională.
         Astfel, începem maratonul  evenimentelor  cultural – educative marcând  
ziua Culturii Naţionale Române  şi  bineînţeles, să aducem un omagiu  zil-
ei  de 15 ianuarie, ziua în care s-a născut marele poet Mihai Eminescu. O 
zi deosebită, deoarece, pentru unii, dintre cei 15 elevi participanţi, această 
activitate educativ - culturală  a  fost  prima vizită la  Biblioteca Comunală 
Şpring. Grupul de elevi  a fost întâmpinat cu o mică expoziţie de carte  şi 
deasemenea li s-a prezentat întreaga biblioteca, cu toate dotările şi toată col-
ecţia de carte.  Le-a  fost prezentată   o mică parte din viaţa şi activitatea lui 
Mihai Eminescu sub  formă  de  prezentare powerpoint   în sala de lectură,  
am lecturat împreună  cea mai cunoscută din creaţiile lui Eminescu, Luce-
afărul, am repetat şi am învăţat împreună  primele două strofe. 

      Cum bine ştim cu toţii, copiilor le plac jocurile interactive şi de grup, 
prin urmare am dorit să vedem cu ce informaţii şi-au îmbogăţii bagajul de 
cultură generală, și se pare că din  această prezentare au acumulat ceva in-
formaţii, au format două echipe  şi, spre surprinderea mea au reuşit să  com-
pleteze un rebus despre marele poet Eminescu, iar spre final, toată lumea a 
primit şi purtat ecuson cu chipul marelui poet. 
      Elevii  au susţinut un mini recital de poezie şi de asemenea  la provocar-
ea noastră, a coordonatorilor, au  format un cor care a reuşit să intoneze  o 
melodie pe versurile lui Eminescu.
      Sperăm că  şi de această dată,  noi coordonatorii, ne - am atins scopul şi  
copii au plecat de la această întrunire cu un bagaj nou de informaţii. 

                Mihai Eminescu (1850-1889)
 Mihai Eminescu s-a născut la Botoşani la 
15 ianuarie 1850. Este al şapte-lea din cei 11 copii ai 
căminarului Gheorge Eminovici, provenit dintr-o familie 
de ţărani români din nordul Moldovei şi al Ralucăi 
Eminovici, născută Juraşcu, fiică de stolnic din Joldeşti. 
Îşi petrece copilăria la Botoşani şi Ipoteşti, în casa 
părinteasca şi prin împrejurimi, într-o totală libertate de 
mişcare şi de contact cu oamenii şi cu natura. Această 
stare o evocă cu adâncă nostalgie în poezia de mai târziu 
(“Fiind băiat…” sau “O, rămâi”).
 Între 1858 şi 1866, urmează cu intermitenţe şcoala la Cernăuţi. Termină 
clasa a IV-a clasificat al cinci-lea din 82 de elevi după care face 2 clase de gimna-
ziu. Părăseşte şcoala în 1863, revine ca privatist în 1865 şi pleacă din nou în 1866. 
Între timp, e angajat ca funcţionar la diverse instituţii din Botoşani (la tribunal şi 
primărie) sau pribegeşte cu trupa Tardini-Vlădicescu.
 1866 este anul primelor manifestări literare ale lui Eminescu. În ianuarie 
moare profesorul de limba română Aron Pumnul şi elevii scot o broşură, “Lăcră-
mioarele invăţăceilor gimnazişti” , în care apare şi poezia “La mormântul lui Aron 
Pumnul” semnată M.Eminovici. La 25 februarie / 9 martie pe stil nou debutează în 
revista “Familia”, din Pesta, a lui Iosif Vulcan, cu poezia “De-aş avea”. Iosif Vulcan 
îi schimbă numele în Mihai Eminescu, adoptat apoi de poet şi, mai târziu, şi de alţi 
membri ai familiei sale. În acelaşi an îi mai apar în “Familia” încă 5 poezii.
 Din 1866 pînă în 1869, pribegeşte pe traseul Cernăuţi-Blaj-Sibiu-Giur-
giu-Bucureşti. De fapt, sunt ani de cunoaştere prin contact direct a poporului, a 
limbii, a obiceiurilor şi a realităţilor româneşti. A intenţionat să-şi continue studiile, 
dar nu-şi realizează proiectul. Ajunge sufleor şi copist de roluri în trupa lui Iorgu 
Caragiali apoi sufleor şi copist la Teatrul Naţional unde îl cunoaşte pe I.L.Caragiale. 
Continuă să publice în “Familia”, scrie poezii, drame (Mira), fragmente de roman 
,”Geniu pustiu”, rămase în manuscris; face traduceri din germană.
 Între 1869 şi 1862 este student la Viena. Urmează ca auditor extraordinar 

Facultatea de Filozofie şi Drept, dar audiază şi cursuri de la alte facultăţi. Activează 
în rândul societăţilor studenţeşti, se împrieteneşte cu Ioan Slavici; o cunoaşte la 
Viena pe Veronica Micle; începe colaborarea la “Convorbiri Literare”; debutează ca 
publicist în ziarul “Albina” din Pesta.
 Între 1872 şi 1874 este student la Berlin. Junimea îi acordă o bursă cu 
condiţia să-şi ia doctoratul în filozofie. Urmează cu regularitate două semestre, dar 
nu se prezintă la examene.Se întoarce în ţară, trăind la Iaşi între 1874-1877. E di-
rector al Bibliotecii Centrale, profesor suplinitor, revizor Școlar pentru Judeţele Iaşi 
şi Vaslui, redactor la ziarul “Curierul de Iaşi“. Continuă să publice în “Convorbiri 
Literare”. Devine bun prieten cu Ion Creangă pe care îl introduce la Junimea.  
Situaţia lui materială este nesigură, are necazuri în familie, este îndrăgostit de Ve-
ronica Micle.
 În 1877 se mută la Bucureşti, unde până în 1883 este redactor, apoi redactor 
- şef la ziarul “Timpul“. Desfăşoară o activitate publicistică excepţională, tot aici i se 
ruinează însă sănătatea. Acum scrie marile lui poeme (Scrisorile,Luceafărul, etc.).
 În iunie 1883, surmenat, poetul se îmbolnăveşte grav, fiind internat la spit-
alul doctorului Şuţu, apoi la un institut pe lângă Viena. În decembrie îi apare volu-
mul “Poezii” , cu o prefaţă şi cu texte selectate de Titu Maiorescu (e singurul volum 
tipărit în timpul vieţii lui Eminescu).Unele surse pun la îndoială boala lui Eminescu 
şi vin şi cu argumente în acest sens. În anii 1883-1889 Eminescu scrie foarte puţin 
sau practic deloc.
 Mihai Eminescu se stinge din viaţă în condiţii dubioase şi interpretate 
diferit în mai multe surse la 15 iunie 1889 (15 iunie, în zori - ora 3) în casa de 
sănătate a doctorului Şuţu. E înmormântat la Bucureşti, în cimitirul Bellu, sicriul e 
dus pe umeri de patru elevi de la Şcoala Normală de Institutori.
 În “Viaţa lui Mihai Eminescu” ( 1932), G. Călinescu a scris aceste emoţion-
ate cuvinte despre moartea poetului: “Astfel se stinse în al optulea lustru de viaţa cel 
mai mare poet, pe care l-a ivit şi-l va ivi vreodată, poate, pământul românesc. Ape 
vor seca în albie şi peste locul îngropării sale va răsării pădure sau cetate, şi câte o 
stea va vesteji pe cer în depărtări, până când acest pământ sa-şi strângă toate sevele 
şi să le ridice în ţeava subţire a altui crin de tăria parfumurilor sale”.
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 Familia Colbazi originară din Șpring județul Alba este descendentă 
nobilimii românești ale carei virtuți politice a servit cu devotament popor-
ul român. Numele românesc este Călbează iar prin maghiarizare Colbazii. 
Devotat poporului român a fost și Nicolae Solomon nascut la Șpring in 1820, 
prefect de Hunedoara și Hațeg.
A fost comandantul unei legiuni militare alături de Avram Iancu, in Rev-
oluția de la 1848 in Transilvania. După reforma agrară din 1945 au dispărut 
toate marile proprietăți de pământ: Șendăroaie, Mărculeasă, Elekeș, etc. 
 Redăm o fotografie veche (din 1911) descoperită în decembrie 2019 
in casa unui nepot (Ilie Marcu) al primarului de atunci Valer Marcu, primită 
de la nașul său Constantin Colbazii.
 

- In centru: Constantin Colbazi 
(1856-1916) arendaș 
- De la stânga la dreapta:
Emil (1891-1982) doctor derma-
tolog
Teodor (1885 - 1945) colonel de 
infanterie
Ion (1889-1964) avocat, primar al 
orașului Alba-Iulia (1933 - 1938)
   Familia mare a Colbazilor 
- Bunicii: Teodor Colbazi, Ma-

ria Colbazi nascută Pop, Greco-Catolici
- Părinții: Constantin Colbazi (1956-1916) arendaș, Valeria-Elena 
Colbazi (1866-1945) soție
- Copii: Teodor Colbazi (1885-1945) absolvent al Școlii Militare din 
Sibiu, arma infanterie, colonel profesor la Școala Militară „Sf. Gheorghe” din 
Buzău după Marea Unire, necăsătorit.
        Ion Colbazi (1889-1964) avocat, primar în Alba-Iulia (nov.1933-
ian.1938) căsătorit cu Elisa Harbay, contesă româncă. A avut un fiu Tudor, 
medic dermatolog la Cisnădie, decedat, cu doi copii Tudor și Dana, plecați 
în Germania după 1990.
        Emil Colbazi (22.03.1891-04.05.1982) medic chirurg și dermatolog 
căsătorit cu Cristina Cerchez licențiată în litere și filozofie la Universitatea 
București.
 Mama lui Emil, Valerica Elena Papiu căsătorită Colbazi, a fost fiica 
preotului protopop Papiu din Deva, apoi în Sibiu.
 Constantin Colbazi, tatăl lui Emil, a fost membru pe viață al ASTREI. 
A decedat in 1916 și înmormântat conform dorinței sale la marginea pădurii 
Limpeș, proprietatea sa din Șpring. A dăinuit până azi placa de mormânt cu 
o cruce pe ea.
Sub pădure, spre pășune se poate observa un șanț sub formă de semi-cerc 
care limita livada de pomi fructiferi.
 Constantin Colbazi mai deținea o suprafață de 4,5 iugăre de vie al-
toită, o stupină de cca 100 de stupi de albine, păzită de paznici, la viile dom-
nești, era arendașul unei suprafețe de 300 de iugăre arabil și 60 iugăre fânaț, 
aparținând Bisericii Greco-Catolice Blaj. Locuința si anexele se aflau pe deal-
ul din spatele școlii de azi  

 

Dr. Emil Colbazi 1891- 1982

Emil Colbazi până la 6 ani a copilărit in Șpring, circumscripția Miercurea, 
Jud. Alba Inferioara. A fost înscris la Școala Romano-Catolică din Sibiu cu 
limba de predare germană și maghiară în anul 1897.
 Clasa I de liceu o face la Sibiu, cl. II-V la Școala Confesională Blaj. În 
clasa a VI- a s-a transferat la Liceul Andrei Șaguna din Brașov unde și-a luat 
Bacalaureatul.
Directorul școlii Virgil Onițiu ducea elevii in fiecare an la data de 15 mai 
la mormântul lui Andrei Mureșanu, cel care a scris Imnul „ Deșteaptă-te 
române”.
 La 1 octombrie 1909, Emil Colbazi pleacă la Viena unde se înscrie 
la Facultatea de Medicină până în 1914, cu o întrerupere in 1913, când și-a 
făcut stagiul militar la Regimentul de infanterie austriac nr.97 din Triest.
 Trimis pe front este rănit și ajunge la spital în Viena, după care ajunge 
la Regimentul 64 Orăștie Românesc comandat de fratele său Teodor Colbazi. 
Trei delegații au fost trimise la Iași peste Carpații Răsăriteni pe trei trasee. 
Emil este trimis cu o delegație la Iaș pentru a cere sprijin guvernului retras 
in timpul rezoluției. Trebuia să treacă prin Predeal, dar delegația a fost oprită 
de armata germană a generalului Mackensen.
 Emil Colbazi se întoarce în comuna sa natală Șpring. Era deputat in 
Marea Adunare Națională de la Alba-Iulia. În fruntea adunare unui grup 
înarmat de 21 de călăreți și câteva căruțe cu bărbați și femei în frunte cu 
oficialii satului și preotul Ion Crăciun, cu steaguri tricolore au plecat la Al-
ba-Iulia în dimineața zilei de 1 decembrie 1918. Printre cei care au participat 
a fost și veteranul de război Ilie Popa ( Saicu), participând și la semi-cen-
tenarul Unirii (1968) și decorat cu o medalie care se află la Expoziția Et-
nografică Șpring.
 În iunie 1920, la Facultatea de Medicină din Cluj, Emil Colbazi a 
luat titlul de Doctor în Medicină. Între 1927-1930 a lucrat ca medic primar 
la Brașov, apoi în 1930-1932, medic la Cluj. Altă perioadă este 1943-1957, 
medic primar la Brașov.
Se pensionează în 1957, iar între 1958-1970 este Șeful Policlinicii Derma-
to-Venerice din Brașov. Emil a fost foarte apreciat de dr. Coriolan Tătaru și 
de dr. Iuliu Hațegan (1885- 1959), diploma a fost semnată de rectorul aca-
demician Sextil Pușcariu (1877- 1948). Acolo profesorul Ștefan Nicolau  îi 
lasă pe o carte o dedicație „Amic și coleg mult prețuit de mine și semnez ca 
semn de iubire”.
 În perioada studenției, Emil a cules de la Șpring un număr de 116 
poezii populare, doine, ore, fabule, strigături, piese de folclor ritualic, o vari-
antă de cântec a secerișului, 5 colinde, 5 bocete pe care le-au oferit unchiului 
său Vasile Bologa. Acesta era căsătorit cu Letiția, sora mamei lui Emil, fost 
preot și mare folclorist.
 Emil Colbazi se stinge din viață la Brașov la venerabila vârstă de 91 
ani, la 4 mai 1982. Este înmormântat în cripta familiei Oancea lângă pri-
etenul său Cristi Oancea in Cimitirul Sf. Treime din Brașov.     

Familia Colbazi
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  Sănătatea mintală este importantă în fiecare etapă a vieții – copilărie, 
adolescență și maturitate - și este definită de un nivel psihologic al stării de 
bine caracterizat de funcționalitatea ființei umane în condiții satisfăcătoare 
ale adaptării emoționale, comportamentale, biologice și sociale. Sănătatea 
mintală oferă unei persoane capacitatea de a se bucura de viață, de a iden-
tifica un echilibru între activitățile, trăirile zilnice și eforturile de adaptare 

psihologică în contextul propriului sistem de valori.
 Scopul acestei campanii este acela de a crește nivelul de informare și 
conștientizare a populației generale și a profesioniștilor din asistența medi-
cală primară privind problematica sănătății mintale.
 Obiectivele campaniei sunt : 
- Informarea populației generale privind importanța identificării și in-
tervenției timpurii în cazul tulburărilor mintale;
- Conștientizarea și promovarea unei mai bune înțelegeri a impactului 
tulburărilor mintale asupra vieții oamenilor;
- Îmbunătățirea îngrijirilor și înlăturarea stigmatizării persoanelor cu 
tulburări mintale;

- Aplicarea testelor de screening în cabinetele medicilor de familie.
 Sloganul campaniei: ,, Împreună pentru sănătatea mintală ! Să în-
lăturăm stigmatul bolilor mintale!,,
 Grupuri țintă identificate pentru campanie:
- Profesioniștii din rețeaua de medicină primară;
- Populația generală ( consilieri școlari, diriginții claselor, părinții ele-
vilor etc)
 Pe parcursul lunii ianuarie am desfășurat o campanie la nivel local 
în care am informat cu privire la importanța intervenirii timpurie în cazul 
tulburărilor mintale. Am avut sesiune de informare totodată cu copii din 
clasele 0-2-4 de la școala Drașov, în care aceștia au fost informați cu privire la 
importanța  igienei, alimentația sănătoasă, mișcarea fizică, ce acțiuni zilnice 
duc la un stil de viață precar, consumul de alcool,tutun și droguri.
 Astfel, compartimentul de asistenţă  medicală comunitară din cadrul 
Primăriei Şpring a demarat campaniile naţionale de informare pe care DSP 
Alba le are planificate în calendarul anual de activităţi şi sesiuni de infor-
mare. 
  

TINERII ȘI SĂNĂTATEA MINTALĂ


