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Este luna mai
În sfârșit miroase-a rai

Floarea de salcâm”.
                                           Marius Robu

După 25 ani de comunism...
După încă 30 ani de umilință!

             Dragii mei,

 Trăim vremuri tot mai grele. Nu, nu din cauza pandemiei de Coro-
navirus Covid 19(deși „ne încurcă” și asta puțin) dar mai mult din cauza 
pandemiei de prostie și nesimțire.
 Din cauza acestor viruși turbați care s-au cocoțat în Parlamentul 
României de 30 de ani și tot la patru ani își schimbă „tulpina” și „structu-
ra” congrenând „plămânii” României (pădurile) și obligându-ne să purtăm 
„botniță” pentru a nu mai inspira poluarea produsă de firmele(sponsorii) 
lor.
 Ne-au scos din Biserici, ne-au interzis Sfânta Împărtășanie, ne-au 
izolat în case și ne-au furat îmbrățișările. Ne transformă, zilnic, în niște 
roboți setați să muncească pentru a supraviețui și să supraviețuiască pentru 
a munci.
 Au reușit să ne vândă „identitatea națională” și să transforme (pone-
grească) familia tradițională.
 Toți am devenit niște marionete la comanda „conducătorului su-
prem” suntem dezbinați, vaccinați cu ură și invidie!
 Paradoxal suntem învățați să credem că lumea este așa...nu noi. Nu 
ne mai facem „procese de conștiință”, nu mai știm exact ce e bine și ce e rău. 
Ne lăsăm ușor manipulați și plini de speranță că „de data asta va fi bine”.
 Fapta bună o întoarcem cu o faptă rea, iar gesturile tandre(prieteno-
ase) le considerăm ipocrite!
  Acest „Covid” nenorocit, care ne mănâncă sănătatea, tinerețea și 
bătrânețea, în ultimii 30 de ani trebuie extirpat.
 Nu vrem să fim vaccinați obligatoriu. Am fost destul în acești ani!
 Dacă este să mai fim o dată vaccinați, aș dori să fim vaccinați cu acel 
vaccin numit „VOT” împotriva acestei pandemii perfide. Împotriva „puilor”, 

„tulpinilor” care le cresc la rădăcină! Împotriva trădătorilor de neam și de 
țară.
 Neamul românesc și valorile sale autentice trebuie să triumfe, pent-
ru ca morții care s-au jertfit în acest sens să aibă odihnă veșnică!

„ Când nu voi mai putea râde
Când foamea ne va răscula

  Hristoși să fiți nu veți scăpa
       Nici în mormânt! ”

Cu dragoste și devotament
al dumneavoastră primar

Rusu Daniel Gheorghe
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VIAȚA LA 100 DE ANI – LA MULȚI ANI!
     Doamna Ninea Valeria, domiciliată în localitatea Cunța, s-a 
născut în data de 10.05.1920, în localitatea Râmeț, jud. Alba. Nu 
este o femeie oarecare, ea este un exemplu pentru noi toți. Un 
exemplu de eroină care a străbătut prin valurile vieții, ajungând la 
onorabila vârstă de 100 de ani. 
      La naștere, mama sa a decedat, rămânând orfană și lăsând-o 
cu sora geamănă, Gruia Maria, care este în viață și ea.
Până la vârsta de 7 ani, a fost crescută de o mătușă, după care 
a fost adoptată de către unchiul său, preotul Buta Vasile, care a 
adus-o în localitatea Cunța, unde a îndrumat-o în tainele vieții 
creștine. 
   

A studiat gimnaziul și liceul la Sibiu. 
     S-a căsătorit în anul 1941, la vârsta de 22 de ani, cu Ninea 
Ștefan, având două fiice, Ninea Victoria, în vârstă de 78 de ani 
și Vasiliu Marina (decedată). Fiica Victoria a locuit și a lucrat la 
Sibiu ca și contabilă, nefiind niciodată căsătorită și neavând copii.    
Cealaltă fiică, Marina, s-a căsătorit și a plecat în America.
    Soțul Ninea Ștefan a fost contabil, absolvind facultatea de Ști-
ințe Economice din Cluj Napoca. Doamna Ninea Valeria a lucrat 
în agricultură, la munca câmpului, iar 4 ani a fost telefonistă în 
zona munților Apuseni. 
    Viața a încercat-o din greu pe doamna Valeria, în anul 1955 l-a 
înmormântat pe tatăl adoptiv iar în anul 1960 pe mama adoptivă. 
A rămas văduvă în anul 1975, iar în anul 1980
 și-a îngropat ginerele la Târgoviște. La începutul acestui an, a de-

cedat fiica Vasiliu Marina.
      Într-o viață unică de 100 de ani, doamna Valeria a trăit bucurii 
și necazuri, neajunsuri și supărări, trecând prin al doilea Război 
Mondial, suportând vitregiile regimului comunist, care i-a con-
fiscat tot pământul, lăsând-o și fără locuință. 
În ultimii 15 ani doamna Valeria se află în grija soților Lucia și 
Florin Valasă, care îi asigură un trai decent atât dânsei cât și fiicei 
Victoria.
       O persoană care împlinește frumoasa vârstă de 100 de ani 
merită respectul întregii comunități, iar experiența sa de viață tre-
buie să constituie un exemplu de răbdare, bunătate și înțelepciune 
pentru generațiile care citesc doar în cartea de istorie evenimen-
tele pe care dânsa le-a trăit cu adevărat. 
    Primăria Șpring și Consiliul Local Șpring îi doresc doamnei 
Ninea Valeria multă sănătate și liniște sufletească și îi vor oferi un 
mic ajutor în semn de respect și prețuire pentru un secol de viață.           

                
La mulți ani sănătoși, eroina noastră!

   La mulți ani, tanti Valeria!

Cu respect
Primar, 

Rusu Daniel Gheorghe
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SITUAȚII DE URGENȚĂ

1. Ce sunt cutremurele ?
 Cutremurul constă într-o vibraţie care circulă prin stratul superior al Pământului, având drept 
cauză erupţii vulcanice, impactul cu meteoriţi, explozii subterane, edificii care se prăbuşesc. Majori-
tatea cutremurelor sunt cauzate de plăcile tectonice zilnic. Doar cutremurele de o magnitudine mare 
produc victime şi pagube materiale prin distrugerea structurilor create de om, valuri tsunami, avalanşe 
şi alunecări de teren.
2. Cum te pregăteşti acasă pentru cutremur ?
 Discută cu familia despre cutremur şi un loc de întâlnire după cutremur, în aer liber şi nu 
departe de casă. Caută locul cel mai sigur din locuinţă: colţurile interioare ale pereţilor de rezistenţă, 
golurile de sub uşi, locurile de sub scheletul clădirii, mesele, paturile. Instruieşte copiii să se ascundă în 
aceste locuri. Verifică tavanele, acoperişul, coşurile, reţeaua electrică, ţevile de gaze. Ancorează mobila 
grea, dulapurile cu cărţi, în aşa fel ca în caz de cădere să nu blocheze ieşirea. Paturile din dormitoare 
trebuie să se afle departe de ferestre, oglinzi, poliţe cu cărţi. Ţine la îndemână trusa de prim – ajutor. 
Dacă iei regulat medicamente, pregăteşte rezerve. Pregăteşte un radio cu baterii, lanterna, chibrituri. 
Pune actele şi obiectele de preţ într-o geantă la îndemână.
3. Cum te pregăteşti la serviciu pentru cutremur ?
 Repartizează obligaţii astfel ca toţi să ştie ce să facă ca să nu-i încurce pe alţii. Ţine clădirile în 
ordine, nu bloca coridoarele, scările. Verifică uşile, să se deschidă uşor şi repede. Este recomandabil 
să ai stingătoare, amplasate în locuri cunoscute şi să ştii să le utilizezi. Obişnuieşte-te să te gândeşti la 
protecţie şi atunci când te afli în altă locaţie (în concediu, la spectacole, în vizită).
4. Ce faci în timpul cutremurului ?
 Cutremurul începe cu o vibraţie a suprafeţei terestre, care durează doar câteva secunde, cel 
mult 1 minut. Cât de mare ar fi frica, trebuie să-ţi păstrezi calmul. Luciditatea îţi aduce şanse mai multe 
să scapi nevătămat. Pericolul cel mai mare vine de la obiectele ce cad de deasupra ta. Nu striga. Nu 
alerga.  Trebuie doar să alegi metoda adecvată de reacţie: fie părăseşti clădirea, fie ocupi unul din lo-
curile mai puţin periculoase din interior. Dacă ieşi, părăseşte clădirea repede, dar atent. Nu te folosi 
de ascensor. Dacă te afli pe stradă, rămâi acolo, la distanţă de clădiri. Dacă te afli într-un automobil în 
mişcare, frânează uşor şi opreşte-te pe un loc deschis. Când cutremurul te surprinde în mijloacele de 
transport în comun, nu sparge geamurile, nu alerga spre uşă. Şoferii vor opri maşinile şi vor ţine uşile 
deschise. În locurile publice (magazin, cinematograf, restaurant) nu te speria dacă se întrerupe lumina, 
sună sirena, auzi spărgându-se geamuri sau ţipete de oameni.
5. Ce trebuie făcut după cutremur ?
 Când cutremurul s-a terminat, probabil vei depista în jurul tău distrugeri şi sinistraţi. Ajută la 
înlăturarea urmărilor dând prioritate celor răniţi. Nu mişca răniţii grav dacă nu sunt în pericol imediat 
de a fi răniţi suplimentar, până la acordarea de ajutor  medical calificat. Participă la evacuarea sinis-
traţilor de sub dărâmături.
 Informează poliţia despre posibile infracţiuni, persoane care răspândesc zvonuri. Nu încurca 
activitatea profesioniştilor. Nu bea apa din rezervoarele deschise până ce nu sunt controlate. La verifi-
carea clădirilor foloseşte o cască de protecţie sau, în lipsa acesteia, un taburet.
6.  Ce faci dacă ai fost blocat de cutremur ?
 Dacă ai fost surprins sub dărâmături, mobilier răsturnat sau într-o incintă, fi calm, acordă 
prim ajutor celor răniţi. Varianta clasică de comunicare cu cei de afară, care vor concentra personal 
specializat şi aparate de ascultare ca să identifice locurile cu persoane blocate, este să baţi la intervale 
regulate cu un obiect tare în conducte sau în pereţii incintei, iar dacă ai stabilit contactul verbal, să 
furnizezi informaţiile cerute şi să ceri prim ajutor. La evacuare dă prioritate celor răniţi sau copiilor, 
bătrânilor, femeilor, şi ascultă recomandările salvatorilor. Acordă-ţi primul ajutor, respiră uşor şi reg-
ulat, pregăteşte-te mintal pentru foame şi sete. Nu fuma, economiseşte oxigenul. Mişcă-te atent, ca să 
nu produci noi prăbuşiri. Orientează-te după mişcarea aerului. Trecând printr-un loc îngust, relaxează 
muşchii, lipeşte coatele de şolduri, împinge cu picioarele. Dacă cutremurul te-a acoperit cu pământ, 
încearcă să te întorci pe burtă, ca să uşurezi presiunea pe torace şi pe abdomen. Masează-ţi mâinile şi 
picioarele pentru a menţine circulaţia sângelui. Dacă apare setea, poţi pune în gură o pietricică netedă 
sau un colţ de tricou şi suge, respirând pe nas.
7. Cum scoţi o victimă de sub dărâmături ?
 Înainte de toate, ia contact cu el. dacă este posibil, aprovizionează-l cu aer, apă, medicamente, 
până când momentul scoaterii e lipsit de riscuri. Pentru a-l scoate , scoate cu atenţie piatră cu piatră, ori 
sapă o trecere. Cel mai bine este de făcut o spărtură. Pentru aceasta nu alege locul unde s-au adunat pi-
etre, pentru că ele pot să se răstoarne şi să îngreuneze lucrul. Întăreşte spărtura cu stinghii, grinzi, bare. 
În drum spre sinistrat ia tot ce poate împiedica scoaterea lui. Mai întâi se înlătură dărâmăturile mari, 
apoi cele mici. Sinistratului mai întâi i se eliberează capul şi partea de sus a corpului, apoi picioarele.

                                                                             Sef  S.V.S.U.
                                                                          Cotirlea Nicolae

Grădinițele, școlile, universitățile 
nu se vor mai redeschide în acest an 

școlar
         Președintele Klaus Iohannis a avut în data de 27 
aprilie o nouă ședință privind măsurile de gestionare a 
epidemiei COVID-19, la Palatul Cotroceni, președintele a 
precizat că s-a luat decizia ca școlile și grădinițele să nu fie 
deschise până în toamnă. Elevii vor învăța online, iar anul 
școlar va fi finalizat pe baza notelor obținute până acum. 
De asemenea, examenele finale vor fi susținute de elevi, 
respectându-se normele de distanțare socială.
  În concluzie, s-a decis ca pentru majoritatea ele-
vilor, în acest an școlar, grădinițele, școlile și universitățile 
să nu se mai redeschidă. Deci, nu se va întoarce elevul, 
studentul, fizic la cursuri.
 Anul școlar se va termina pe 12 iunie. Până atunci 
vor continua formele de învățământ la distanță, așa cum 
s-au întâmplat lucrurile și până acum, și până pe 12 iunie, 
elevii vor avea mediile încheiate, cu notele pe care le au 
acum. În cazurile excepționale, sigur, se mai poate face o 
evaluare suplimentară.
  Elevii din clasele terminale, a VIII-a, a XII-a, a 
XIII-a – unde este cazul, la profesională în anii terminali 
– vor putea, atenție, vor putea reveni la școală după 2 iu-
nie, între 2-12 iunie, pentru a se pregăti pentru examenele 
naționale.
 În această situație, altfel decât dacă toți s-ar fi în-
tors la școală, normele de distanțare pot fi respectate. Vor 
fi maximum 10 elevi într-o sală de clasă, vom sta maxi-
mum 2-3 ore și se vor pregăti pentru examenele naționale.
 Examenele naționale - Evaluarea Națională și Ba-
calaureatul - se vor organiza așa cum au fost ele planificate 
din capul locului, însă cu respectarea unor reguli foarte 
stricte, de distanțare. Vor sta la distanță mare unii de alții, 
vor intra pe un coridor, vor ieși pe alt coridor. Se vor face 
dezinfecții regulate, se va măsura temperatura tuturor 
persoanelor care intră în școală, și multe alte reguli care 
vor fi explicate în detaliu de reprezentanții Ministerului 
Educației.
                                                                     Digi24.ro



 Atestatul de pro-
ducător  reprezintă doc-
umentul care confirmă 
calitatea de producător 
agricol, persoanei fizice 
care desfășoară o activ-
itate economică în sec-
torul agricol. Atestatul de 
producător se eliberează 
pe baza avizului consulta-
tiv dat de structurile aso-
ciative profesionale/pa-
tronale/sindicale care se 
înregistrează în acest scop 
la primăriile autorităților 
administrației publice lo-
cale.
 Carnetul de comer-
cializare a produselor din 
sectorul agricol reprez-
intă documentul utilizat 
de persoana fizică care 
deţine atestat de pro-

ducător, pentru exercitarea actului de comerţ cu ridicata sau comerţ cu 
amănuntul, a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie. 
 

 Obținerea at-
estatului de pro-
ducător și a carnetu-
lui de comercializare 
a produselor agri-
cole se face urmând 
pași simpli. Astfel, 
producătorul agricol 
se duce la primărie, 
unde solicită eliber-
area celor două doc-
umente, la fel cum 
cerea și eliberarea 
certificatului de pro-
ducător. Primăria 
este obligată prin 
lege să elibereze 
documentele solici-

tate de agricultor în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, fie să mo-
tiveze de ce nu le poate elibera.
 După înregistrarea cererii formulate de producător, primăria trebuie 
să realizeze o serie de verificări. În cadrul primăriei există o persoană de-
semnată care se ocupă de Registrul Agricol. Aceasta, împreună cu reprez-
entanții formei asociative înregistrate și recunoscută de către MADR de pe 
raza comunei în care își desfășoară activitatea fermierul, iar în cazul în care 
nu există asociații, sarcina revine Camerei Agricole sau Direcției Agricole 
Județene, verifică dacă producătorul deține sau nu teren pe care cultivă le-
gume sau cereale (în funcție de produsele pentru care solicită eliberarea ce-
lor două documente) sau dacă deține animale. Ulterior, în funcție de rezul-

tatul verificărilor, i se eliberează producătorului cele doua documente.
 De asemenea, primăria centralizează cererile primite de la pro-
ducători și le transmite Consiliului Județean. Pe baza solicitărilor comu-
nicate de primari, consiliile județene/Consiliul General al Municipiului 
București solicită Companiei Naționale „Imprimeria Națională” - S.A. 
tipărirea necesarului de carnete de producător. După ce le primește de la 
consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, primăria eli-
berează documentele producătorilor, contra cost, stabilirea acestuia fiind în 
sarcina autorităților locale.
 Primarii eliberează carnetul de comercializare a produselor din sec-
torul agricol cu respectarea următorului regim de completare a primei file 
din carnet, care este nedetașabilă:
 a) numele, prenumele titularului atestatului de producător – se în-
scriu numele și prenumele persoanei fizice care solicită carnet de comercial-
izare a produselor din sectorul agricol;
 b) domiciliul solicitantului – se completează cu datele privind adresa 
de domiciliu înscrise în CI/BI;
 c) numele, prenumele soț/soție, rude/afini gradul 1, după caz – se 
înscriu numele și prenumele persoanei/persoanelor fizice care poate/pot 
utiliza carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în afara 
titularului atestatului de producător;
 d) domiciliu soț/soție, rude/afini gradul 1, după caz – se completează 
cu datele privind adresa de domiciliu înscrise pe CI/BI;
 e) suprafețele de teren exploatate/cultivate, respectiv efectivele de 
animale/familii de albine/cutii viermi de mătase, deținute de titular;
 f) produsele pentru care se solicită emiterea carnetului de comercial-
izare a produselor din sectorul agricol – se înscriu toate produsele vegetale 
rezultate din culturi de câmp, culturi în spații protejate, plantații, pepiniere, 
pășuni și fânețe, după caz, sau toate produsele zootehnice, sericicole, api-
cole, conservele de fructe și/sau legume și/sau sucuri naturale obținute din 
fructe și/sau legumele produse de solicitant, după caz. Produsele zooteh-
nice, sericicole, apicole, conservele de fructe şi/sau legume şi/sau sucuri na-
turale se înscriu în carnetul de comercializare cu respectarea prevederilor 
Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare vet-
erinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare 
sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere 
şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine 
animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, 
depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine 
nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 g) producțiile estimate a fi destinate comercializării – se înscriu 
datele declarate de solicitant. La nivelul fiecărei primării se înființează, se 
organizează și se gestionează Registrul de evidență a carnetelor de comer-
cializare a produselor din sectorul agricol, pe suport hârtie și în format elec-
tronic, care cuprinde cel puțin informații privind datele de identificare ale 
producătorului agricol titular al atestatului de producător, precum și ale per-
soanei/persoanelor fizice care poate/pot utiliza carnetul de comercializare a 
produselor din sectorul agricol în afara titularului atestatului de producător, 
după caz, produsele gospodăriei/fermei, suprafețele cultivate, efectivele de 
animale/familii de albine/cutii viermi de mătase deținute, producțiile esti-
mate a fi destinate comercializării.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
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Cum se obțin atestatul de producător și carnetul de 
comercializare a produselor agricole
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Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe 21 mai pe Sfinții Împărați Constantin 
și mama sa, Elena. Constantin cel Mare s-a născut în orașul Naissus (Nis, 
Serbia) în jurul anului 274. A devenit suveran al întregului Imperiu Roman 
după învingerea lui Maxentiu și a lui Liciniu. Potrivit mărturiilor lui Eusebiu 
și Lactantiu, în ajunul luptei cu Maxentiu, Constantin a văzut pe cer ziua, 
în amiaza mare, o cruce luminoasă deasupra soarelui cu inscripția: „in hoc 
signo vinces” („prin acest semn vei birui”). 
Noaptea, în timpul somnului, i se descoperă Hristos, cerându-i să pună sem-
nul sfintei cruci pe steagurile soldaților. Dând ascultare poruncii primite în 
vis, iese biruitor în lupta cu Maxentiu. Pe Arcul de Triumf al lui Constantin, 
care se păstrează la Roma, se află inscripția: „instinctul divinitatis”  („prin 
inspirație divină”), ce descoperă cum a fost câștigată victoria asupra lui Max-
entiu.
Cea mai însemnată realizare a împăratului Constantin, a fost Edictul de la 
Milano (313), prin care creștinismul ajunge să fie recunoscut de stat. Însă, el 
va deveni religie de stat în timpul lui Teodosie cel Mare (379-395).
După edictul din 313, împăratul scutește Biserica de impozite, îi acordă 
dreptul de a primi donații și le dă episcopilor dreptul să judece pe cei ce 
nu doreau să fie judecați după legile statului. Va înlătura din legile penale 
pedepsele contrare spiritului creștinismului, precum: răstignirea, zdrobirea 
picioarelor, stigmatizarea (arderea cu fierul roșu).
Împăratul Constantin a convocat primul Sinod ecumenic la Niceea (325), 
unde după lungi dezbateri, învățătura lui Arie a fost condamnată și s-a 
adoptat formula că „Fiul lui Dumnezeu este de o ființă cu Tatăl și deci, din 
veci cu El”. La sinod au fost alcătuite și primele 7 articole ale Simbolului 
de credință (Crezul), a fost fixată data Paștilor (prima duminică după luna 
plină, după echinocțiul de primăvară) și s-au dat 20 de canoane referitoare 
la disciplina bisericească.
Sfântul Constantin cel Mare a fost botezat pe patul de moarte de către epis-
copul Eusebiu de Nicomidia. A murit la scurt timp (337) în Nicomidia și a 
fost înmormântat în biserica Sfinții Apostoli din Constantinopol, ctitorită 
de el.

Sfânta Elena, împărăteasa care ne-a dăruit Crucea lui Hristos
Sărbătorită pe 21 mai împreună cu fiul său, Sfânta Elena este cunoscută şi 
venerată pentru descoperirea Sfintei Cruci de pe dealul Golgotei, precum şi 
pentru ridicarea numeroaselor biserici din Palestina, Cipru şi Occident.
Deşi născută ca „femeie de rând“, mama Împăratului Constantin va de-
veni pe parcursul vieţii una dintre persoanele importante din timpul său, 
marcându-şi prezenţa istorică prin monedele şi inscripţiile vremii ce-i poar-

tă chipul şi numele. 
E probabil ca Flavia Iulia Elena să se fi născut în oraşul Drepanum din Bri-
tania. Mai multe surse relatează că Drepanum a fost redenumit Helenopolis 
de către Constantin, fiul Elenei, pentru a-i păstra vie imaginea de-a lungul 
istoriei. În ceea ce priveşte anul naşterii sale, se pare că acesta ar fi fost 248/9, 
calculat conform relatării lui Eusebius (Vita Constantini, 3.46), care declară 
anul morţii sale ca fiind 328/9 şi că ar fi trăit 80 de ani.
Sfânta Elena era de sorginte socială inferioară. Constantius I Chlorus şi Ele-
na se bănuieşte că s-au întâlnit în Drepanum în jurul anului 270, însă nu 
există surse sigure care să ateste aceasta. E posibil ca aceştia să fi trăit fără să 
fi avut o formă de convieţuire oficială, cum era în cazul celor proveniţi din 
clase sociale diferite, însă unii cronicari se referă la cuplu ca fiind soţ şi soţie. 
În 272/3 Elena a dat naştere fiului său Constantin în Naissus. În 293, soţul ei, 
Constantius, devine Cezar şi din motive de stat, trebuie să se căsătorească cu 
Theodora, fiica Împăratului Maximilian Erculeo. Elena Flavia a fost alungată 
de la curte şi a trăit o perioadă în umbră, aproape de fiul său. 
Sfânta Elena rămâne absentă din izvoare până în 306, când trupele din York 
îl proclamă pe Constantin ca succesor al tatălui său şi rege al imperiului, 
şi probabil că din acest moment mama sa este rechemată la curte. După 
ce Constantin l-a înfrânt pe Maxenţius la Podul Milvian, Elena a venit să 
locuiască la Roma. Fundus Laurentus din colţul de sud-est al Romei, care 
includea Palatium Sessorianum, un circ şi băile publice (denumite ulterior 
Thermae Helenae), a devenit proprietatea sa. Diverse inscripţii descoperite 
în zonă stau mărturie a legăturii între Elena şi Fundus Laurentus şi a intere-
sului ei pentru biserica Sfinţilor Marcelin şi Petru care a fost construită în 
zonă, dat fiind că a şi fost îngropată într-un mausoleu ataşat acestei biserici.
Un eveniment memorabil din viaţa Elenei a fost călătoria sa în Palestina şi 
în alte provincii din est, din perioada 327-328. Datorită descrierii acestei 
călătorii făcute de Eusebius în Vita Constantini (3.42-47), aceasta este văzută 
ca un pelerinaj. Eusebius a pus în relatarea sa accentul pe activitatea religio-
asă a Elenei, portretizată ca o persoană credincioasă: mama lui Constantin 
se roagă acolo unde ştie că picioarele lui Iisus au atins pământul, are grijă 
de cei săraci, face fapte de milostenie şi construieşte în zonă multe biserici.
Pentru a afla care este crucea pe care Fiul lui Dumnezeu a fost răstignit, 
acestea au fost atinse de trupul unei persoane care murise de curând. Iar în 
momentul atingerii de una dintre cruci, omul a înviat. Aceasta a fost dovada 
de netăgăduit că aceea este crucea lui Hristos. Preţioasa cruce a fost imediat 
înălţată de Sfântul Macarie şi, când oamenii au zărit-o, au strigat: „Doamne, 
miluieşte!“. După această descoperire, o parte din cruce a fost trimisă la 
Constantinopol ca binecuvântare, iar restul a rămas în Ierusalim în biserica 
ce a fost construită chiar de Sfânta Elena.
După acest eveniment, ca mulţumire adusă Domnului pentru descoperirea 
crucii, mama lui Constantin a ridicat biserici la locul răstignirii şi Învierii, 
apoi în Bethleem, la peştera Naşterii Domnului, alta pe muntele Măslinilor, 
unde Mântuitorul s-a înălţat la ceruri, şi multe altele în Pământul Sfânt, Cip-
ru şi chiar în Occident.
La scurt timp după călătoria sa în Orient, Elena a murit în prezenţa fiului său 
Constantin, după cum relatează Eusebiu, în Vita Constantini. Întreruperea 
emiterii de monede cu Elena Augusta în primăvara anului 329 indică moar-
tea sa la sfârşitul lui 328 sau începutul lui 329. A fost îngropată la Roma, în 
mausoleul de lângă biserica Sfinţilor Marcelin şi Petru de la Via Labicana. 
Sarcofagul care conţine rămăşiţele sale se află acum depus în muzeul din 
Vatican. 
                                                                           

  Consilier Asistent Dănilă Ioana Maria

Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena
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Trecutul în imagini ! Proiect nou de bibliotecă!

,,…fiecare loc de pe pământ are o poveste a 
lui, dar trebuie să tragi bine cu urechea ca 
s-o auzi trebuie şi un dram de iubire ca s-o 
înţelegi.”
               Nicolae Iorga
 
În această perioadă   Biblioteca Comunală 
Şpring  îşi propune să dezvolte  noi servicii 
de bibliotecă  care să implice  o arie mai 
largă de utilizatori sau chiar întreaga comu-
nitate  ţinând cont de  distanţarea socială cu 
care ne confruntăm .
Aşa cum spune marele istoric Nicolae Iorga  
fiecare  loc are într-adevăr istoria lui , o is-
torie pe care o putem transpune, într-o col-
ecţie de fotografie veche şi totodată  într-un 
proiect nou de bibliotecă, pe care  vrem   să-l iniţiem. 
 Este un proiect  de colecţionare  şi întocmire a unui album sau mai bine zis 
a unei colecţii, de fotografie şi carte poştală veche  de până la 1965,  care să  
pună în evidenţă   trecutul  locuitorilor  comunei noastre.
 Această colecţie ,  poate  să fie,  o sursă de informaţie  ilustrată prin care 
să reconstituim  înfăţişarea comunităţii în care trăim, modului de viaţă 
al oamenilor,  faptele, portul popular, activitatea artistică, tradiţiile,   gos-
podăria,   meşteşugurile, oameni de seamă ai comunităţii, dascăli, eveni-
mente de animaţie culturală în şcolii,   evenimente importante din viaţa, 

nuntă,   munca în  agricultură, târguri, activităţii sportive, biserică, ilustraţii 
şi poze de pe front, vatra  satului , posibilităţile  şi aspiraţile ţăranului român 
de pe Valea Secaşului (Comuna Şpring).
  Un astfel de proiect  cere implicarea noastră a tuturor,  al locuitorilor co-

munei Şpring  de aceea  facem   
un apel la  toţi cei care au în al-
bumele lor  personale, poze ve-
chi sau cărţi poştale vechi  care 
să reprezinte una din condiţiile 
expuse mai sus,  să ne ajute cu 
aceste materiale care ne sunt de 
mare ajutor în realizarea acestui 
proiect. Cei care deţin aceste 
fotografii  şi vor să se implice 
în acest proiect  pot  recurge  la 
tehnologia   modernă la care 

avem acces aproape toţi  şi să trimită aceste poze  (scanate sau fotografiate)  
prin messenger :  Biblioteca Şpring sau sub formă de mesaj  prin email la 
adresa: bibliotecaspring@ yahoo.com  astfel încât  să respectăm  legislaţia de 
distanţare socială fără să intrăm în contact direct.
 Acest mesaj ar trebui să conţină imaginea propriu-zisă, anul în care a fost 
făcută fotografia, cine sunt persoanele din fotografie şi cu ce ocazie a fost 
imortalizat  momentul.

Bibliotecar, Ileana Anghel

La mulţi ani, domnule Todeasă!
Virgil Todeasă, profesor, poet, născut la 14 mai 1948,  în Vingard, comu-
na Şpring, din părinţii Cornel şi Sofia, cu domiciliu actual, în Blaj, unde 
funcţionează în prezent, la Grupul Şcolar Timotei Cipariu din Blaj. A urmat 
Şcoala Generală din Vingard şi Colegiu Naţional Lucian Blaga din Sebeş 
(1966), apoi Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport- I.P. 3 Cluj, 1969, pe urmă 
I.E.F.S din Bucureşti 1969-1973. Masterând  în politici Publice la ,,Facul-
tatea de Filozofie”, Bucureşti, 2001.
Un om sensibil, ca poet, a creat   numeroase volume de poezii: „ Uşa as-
cunsă, Casa de cultură Blaj, Umbre,  ed. Eventus Blaj 1994, Priveşte-mă Do-
amne Ed. Clusium, Cluj Napoca 2000, Stare de zbor, Ed. Eventus, Blaj 2000, 
Discurs de trecere, Ed. Limes, Cluj Napoca 2000, etc. ” a obţinut premiul I 
pentru poezie la Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, 2004.

„ Trăim puțin. Și nu vedem salcâmii
Cum viscolesc cu floare din înalt

 Și parcă ieri compătimeam bătrânii
Că merg încet. Iar mâine înspre înalt

 Trăim puțin și nu avem ce face
Și zbuciumul e fără de folos

 Dar până ce vom reintra în pace
Deși puțin, hai să trăim frumos!”

  Radu Zăhărescu 



TARA SPRINGULUI, , pagina 7Nr. 15   20 MAI 2020

      Doamna Mărculeasă în portul popular românesc locuia în localul de azi 
al Poștei din Șpring. Acesta a devenit după reforma din 1945 local pentru 
horele de duminica al tinerilor din satul Șpring. Odată cu încheierea coop-
erativizării agriculturii în anul 1962 a fost folosit o perioadă pentru sediul 
Gospodăriei Agricole Colective Șpring, așa scria pe fațada de la drum al lo-
calului.
       După câțiva ani când s-au construit grajdurile și magazia mare, în capătul 
acesteia erau două camere pentru președinte și contabilitate ale CAP-ului. 
Mărculeasă deținea o avere considerabilă, pământurile se întindeau de la 
Vârful Molzii până spre cătunul Carpenii din Șpring. Aici în sat unde în 
prezent se află Căminul Cultural, se aflau casa, magaziile și coșerele pentru 
porumb. 
     În funcția de administrator era un cetățean cunoscut sub numele de Fișa. 
Locuia într-o casă de la biserică, cam a patra casă spre Drașov, o căsuță, 
locuită de fiică mai târziu, Nița Baltă. Vis - a – vis de casa Poștei de azi în 
care locuia Mărculeasă se afla casa părintească a lui Dinu lui Pătru (Comșa 
Constantin). Acesta împreună cu Fișa rezolvase problemele de administrație 
cu animalele, ghirișii (slugile la boi) și srumitul porumbului. Din relatările 
celor care au cunoscut-o pe Mărculeasă pe când era în viață, aflăm că fiica 
acesteia preoteasa Rozalia, venea adesea de la Alba Iulia să conducă treburile 
gospodărești, mai rar venea soțul ei, preotul Magda.
 Informații Marcu Oprea 91 ani
     Doamna Șendăroaie, avea o avere mare care se întindea din pășunea 
Vidacut (spre Drașov) până spre cătunul Carpeni unde se întâlnea cu cea 
a Doamnei Mărculeasă. Era separată de hotarul și pășunea Drașovului de 
pârâul care venea din Carpeni. 
       La mijlocul drumului dintre Șpring și Carpeni pe Calea Sebeșului era 
o șea între dealuri pe care erau construite grajdurile pentru boi și casele 
ghirișilor (slugile animalelor). Dintre cei care au slugit, până mai târziu, doar 
ca locatari în casele de acolo, am cunoscut familia lui Izmăilă Baciu lui Mâia 
cu soția si copilul matur Ilie. 
         Doamna Șendăroaie avea și fânețe, adică lungi le zicea în termeni pop-
ulari. Acestea începeau cam de la nivelul ultimelor case din Șpring în sensul 
către Drașov până la luncile lui Pătru. Acestea au fost repartizate ca de altfel 
și pământurile doamnei Șendăroaie, veteranilor de război în urma reformei 
agrare din 1945. 
        Administrarea pământurilor se aflau în sarcina fiului ei, Elekeș care lo-
cuia și în Șpring și în Sibiu. Atât locuința acestuia cât și o parte din animale, 
coșere, magazii se aflau în apropiere de locuința sa, pe locul unde în prezent 
se află locuința  familiei Anghel. Informațiile aparțin unui cetățean care l-a 
cunoscut personal pe Elekeș, (Nicolae Săliștean 84 ani, a lu’ Anica). Admin-
istratorul lui Elekeș era Dosie (dosie Comănici de lângă Primărie). 
     Moșiile celor două biserici, numite iclejii (ale celor greco-catolici sau 
uniții,cât și a celor neuniți sau ortodoxi) se aflau pe Părăul Molzii. Toate 
moșiile au fost împărțite țăranilor după reforma agrară din 1945. 
      Pământule care au aparținut bisericii greco-catolice din Blaj, arendate 
de Constantin Colbazi au fost împărțite țăranilor după numărul animalelor 
deținute prin reforma agrară din 1921-1928, după Primul Război Mondial. 

Poza familiei Colbazi datează din 1911

Familia Colbazi 
• În centru tatăl Constantin Colbazi(1856-1916) arendaș al moșiei 
             Bisericii Catolice din Blaj
       De la stânga :
• Emil - medic dermatolog (1891-1982)
• Teodor -  colonel de infanterie (1885-1945)
• Ion - avocat, primar Alba Iulia, în perioada 1933- 1938 (1889-1964)

 Tot în perioada de dinaintea primului război mondial au plecat în 
America (SUA) mai mulți țărani din Șpring pentru a face bani. S-au întors 
unii, și cu banii aduși au cumpărat moșii, terenuri agricole sau case. Exem-
plu: Americana a cumpărat casa preotului care a plecat la Mediaș, (unde era 
înainte magazinul alimentar) ca protopop.
Odată cu colectivizarea, unii au fost considerați chiaburi de către regimul 
comunist și trebuiau lichidați. Prin metode de constrângere au fost obligați 
la cote în cereale peste puterile lor, iar cei care nu se puteau achita erau 
pedepsiți.
• Exemplu: Marcu Vasile (domnu) trimis la Canalul Dunăre – Marea 
Neagră pe 5 ani
A urmat o scurtă perioadă de la reforma agrară din 1945 la colectivizarea 
încheiată în 1962 după care țăranii proprietari de pământuri au fost obligați 
să-l predea. Au predat pământul de la reformă, animalele, carul, plugul și alte 
unelte agricole la CAP. 
Industria era la început, nu aveau produse industriale, trebuiau să lucreze în 
agricultură pentru produse în CAP-uri după noua denumire a GAC-urilor, 
anterioară. 
Casele lui Constantin Colbazi din dealul școlii au devenit local de școală din 
1929 până în 1948 când s-a inaugurat localul de școală de azi în Șpring. 
Actualii mari domni de pământuri ai comunei Șpring sunt: D.N Agrar și 
Transavia.   

Prof. Albu Viorel
        

Ultimii mari domni de pământuri ai comunei Șpring,
Mărculeasa și Șendăroaie
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Recomandări generale ale Organizației Mondiale a Sănătății:
• Evitați contactul cu persoanele care suferă de infecții respiratorii;
• Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu v-ați igienizat mâinile;
• Acoperiți-vă nasul nasul și gura când strănutați sau tușiți;
• Evitați să mergeți cu mijoacele de transport în comun dacă prezen-
tați semne ale unei infecții respiratorii (aveți febră, tușiți, strănutațifolosiți 
masca de protecție numai dacă sunteți răcit sau sunteți în apropierea per-
soanelor bolnave);
• Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția me-
dicului;
• Dacă se poate, păstrați 1 metru distanță față de o persoană care 
tușește, strănută și are febră.

 La nivel de UAT Șpring, avem un caz confirmat cu COVID-19 în 
data de 15 mai din care a rezultat 25 de persoane izolate la domiciliu, con-
tacți direcți cu persoana confirmată pozitiv.

Asistent medical comunitar  Hărbean Larisa

Florile de salcâm: 
tratează insomnia, afecțiunile genitale și alte boli grave

 Florile de salcâm, deliciul copilăriei noastre, când stăteam până târziu 
afară si nici lihnite de foame nu urcam în casă, sunt benefice pentru organis-
mul nostru. Fără să știm, încă de pe atunci aveam grijă de sănătatea noastră și 
nu ne potoleam doar pofta de dulce cu ele, ci ne întăream și sistemul imunitar.
 Chiar dacă astăzi nu mai ești atât de atrasă de florile de salcâm, ar tre-
bui să știi ca ele sunt o mină de aur pentru organism și ar trebui să profiți de 
ele primăvara, până nu se trec.

 Florile de salcâm, eficiente împotriva insomniei

 Dacă suferi de insomnie sau ai un somn agitat și nu reușești să te odih-
nești în timpul nopții, poți combate aceste stări neplăcute cu ajutorul florilor 
de salcâm. În fiecare seară, înainte de a merge la culcare, este bine să bei o 
cană cu ceai de flori de salcâm. Acesta va acționa asupra sistemului nervos și 
te va ajuta să te relaxezi și să te odihnești.

 Florile de salcâm tratează afecțiunile genitale
 În cazul în care te confrunți cu afecțiuni genitale, precum vaginita 
sau candidoza, este bine să faci băi de șezut cu tinctură de salcâm. Aceasta se 
adaugă în apă, iar tratamentul trebuie urmat cateva zile la rând, până când 
afecțiunea se vindecă sau se ameliorează.

 Florile de salcâm, benefice pentru stomac
 Afecțiunile digestive creează un adevarat disconfort, însă cu florile 
de salcâm poți trata eficient simptomele supărătoare. Pentru ulcer, gastrita, 
crampe abdominale sau indigestii, este bine să consumi zilnic ceai din flori de 
salcâm sau să prepari un macerat din flori și să-l consumi de 2 ori pe zi, di-
mineața și seara. Pentru macerat, ai nevoie de o cană cu apă, în care adaugi o 
linguriță și jumătate de flori de salcâm. Amestecul se lasă la odihnit cel puțin 
12 ore, apoi se bea in 2 reprize, pe stomacul gol.

 Florile de salcâm, un antidepresiv de primăvară
 Atacurile de panică, depresiile si stările anxioase pot fi ameliorate cu 
ajutorul florilor de salcâm. Terapia cu flori de salcâm presupune să te plimbi 
câteva minute în fiecare zi printr-o zonă cu salcâmi înfloriți și să miroși par-
fumatele inflorescente albe.  Florile de salcâm tratează tusea.
          Dacă primăvara te confrunți cu o raceală de sezon sau pur si simplu ai un 
acces prelungit de tuse, poți recurge la leacuri băbești și ieftine, cum ar fi flo-
rile de salcâm. Ceaiul cald din flori de salcâm, îndulcit cu miere, ameliorează 
febra, tusea și durerile în gât, deoarece are o acțiune expectorantă si antiirita-
tivă. Florile de salcâm alungă migrenele și astenia de primăvară.
 Nimic nu este mai neplăcut decât să te apuce o durere de cap insu-
portabilă exact atunci când lucrezi sau încerci să te simți bine în compania 
prietenilor. Infuzia de flori de salcâm are efecte calmante și poate ameliora 
migrenele.
 De asemenea, florile de salcâm pot alunga astenia de primăvară, stările 
de oboseală continuă sau stările de irascibilitate.

 Contraindicații 
 În general, florile de salcâm nu au contraindicații, însă este bine să 
știi ca ele pot provoca balonare, reacții alergice, atacuri de astm, rinită sau 
conjunctivită. Dacă ești însărcinată și vrei să consumi ceai din flori de salcâm, 
este recomandat sa te consulți cu medicul tău înainte, deoarece este posibil ca 
acesta să interfereze cu absorbția fierului în organism.

Ele.ro

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC!  

 Termenul de acordare a bonificației de 10% se prelungește pană la 
data de  30 iunie 2020 pentru  plata cu anticipație a impozitelor  și taxelor 
locale
 Având în vedere că începând cu data de 11.05.2020, Primăria Spring, 
prin funcționarii ei și-a reluat  activitatea în integralitate cu publicul , intra-
rea în incinta clădirii se face cu obligativitatea purtării măștii de protecție și 
păstrarea distanței sociale de 1,5 m între persoane.
 În incinta primăriei nu se pot afla mai mult de 2 persoane/compar-
timent, (una în birou și una în așteptare)!!!
 
  În cazul în care vă aflați în imposibilitatea de a vă deplasa la sediul 
primăriei Șpring:
1. Apelați de la domiciliu numărul de telefon 0258/765101/ sau 0258/765019  
Primăria Șpring, compartimentul impozite și taxe, la care vă răspunde un 
funcționar, cu care  veți  discuta problema  pe care o aveți de rezolvat;
2. Lăsați  numarul dumnevoatra de telefon pentru a putea fi  contactați  
după ce solicitarea  dumneavoastră  a  fost   studiată  si analizată;
3. Veți fi  contactat  și va fi  stabilit de la caz la caz  modul de rezolvare și 
semnare a documentelor, modul de achitare a eventualelor impozite și taxe 
locale datorate,   inclusiv modul în care veți intra în posesia documentelor  
solicitate pentru  fiecare  caz  în parte.
 Respectați  restricțiile  impuse  de  starea de  alertă  în vigoare. Conș-
tientizați pericolul, protejațivă  în primul rând sănătatea dumneavoastră  și 
a  celor  cu care interacționați eliminând prin orice mijloc posibilitatea de 
infectare.
 
 VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE ȘI ÎNCREDERE ȘI VĂ 
ASIGURĂM DE ÎNTREGUL NOSTRU RESPECT !!!


