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Fie că suntem copii sau bătrâni, fie că o vedem zilnic sau 
mult mai rar, de Ziua Mamei, îi datorăm cinstire și 

mărturisim că acasă, de fapt, înseamnă mama. 

                                                       Carol Caperelli 

Elogiu pentru MAMA...
          oriunde te-ai afla...

Un înger lăsat pe pământ...FEMEIA
 Un spirit de sacrificiu, dragoste și pasiune...MAMA

 Se pot vorbi multe despre MAMĂ, dar niciodată suficient. 
Niciodată nu putem atinge maximum de sentiment pur, pe care să-l 
așternem pe buze sau pe hârtie pentru a descrie ce înseamnă MAMA.
 O contopire a universului, a zâmbetului omenesc și a iubi-
rii profunde, bucuria unei surse de viață pură, o ”conspirație” a lui 
Dumnezeu cu omul, pentru a lăsa cel mai frumos și mai sfânt ”lucru” 
de pe pământ, aceasta este MAMA.
 Așa cum frumos scria Grigore Vieru ”MAMA este numele lui 
Dumnezeu pe buzele și în inimile copiilor. Mama este începutul tu-
turor începuturilor”. 
 Fără mamă nu se poate trăi, nu se poate iubi și nu se poate 
muri!
 La mulți ani fericiți, plini de bucurii și să fii iubită de toți cei 
dragi ție, MAMĂ de la Șpring, Cunța, Vingard, Drașov și Carpeni.
 Primăvara să vă reverse în suflet aceeași bunătate, dragoste și 
poftă de viață!

Cu multă stimă și respect
Al dumneavoastră primar

Rusu Daniel Gheorghe
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Cererile pentru lemn de foc se preiau începând cu luna febru-
arie! Tipizatele le găsiți la registratura primăriei, la care se va 
anexa actul de identitate al solicitantului. Se vor aproba max-
im 5 mc lemn de foc/ familie, prețul fiind același ca și în anul 
precedent.

Vă mulțumim!

 Compartimentul Taxe și impozite al comunei Șpring 
înștiințează persoanele interesate că, până în 31 martie 2020, 
activitatea se va desfășura (săptămânal) și la sediile din locali-
tățile comunei Șpring, după cum urmează:
- miercuri, de la ora 12:00 în loc. Drașov (la școală);
- joi, de la ora 10:00 în loc. Vingard (la sediul primăriei);
- vineri, de la ora 08:00 în loc. Cunța (la sediul primăriei, fosta 
grădiniță).

 Totodată, vă reamintim că persoanele încadrate în grad 
de handicap accentuat, grav sau grav cu asistent personal 
TREBUIE să se prezinte la sediul instituției noastre pentru a 
depune cereri de scutire pentru impozit!!!
 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, scutirea intervenind începând cu luna 
următoare a celei în care se depune cererea!!!  Persoanele căro-
ra le expiră certificatul de încadrare în grad de handicap în 
cursul anului 2020, sunt obligate să depună și noul certificat 
la eliberarea acestuia! 
 
Vă mulțumim!

Modificări privind instituirea taxei 
de salubrizare

 În ședința ordinară a Consiliului Local Șpring din 29.01.2020 a 
fost adoptată HCL nr. 16/2020 privind modificarea HCL nr. 14/2018 
privind instituirea taxei speciale de salubrizare și aprobarea ”Regula-
mentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare”.
 Aceasta cuprinde o serie de modificări, dar și noi articole, din-
tre care detaliem:
 taxa specială de salubrizare este datorată de contribuabili și se 
plătește de către persoanele fizice care locuiesc într-un imobil și au cal-
itatea de proprietar, chiriaș sau utilizator ori au domiciliul pe teritoriul 
comunei Șpring, precum și persoanele fizice autorizate sau asimilate 
acestora și persoane juridice care au sediul social, punctul de lucru sau 
desfășoară activitate pe teritoriul comunei Șpring.
 Primăria comunei Șpring va identifica persoanele fizice, per-
soanele fizice autorizate, precum și persoanele juridice fără contract, 
și vor fi luați în evidență pentru plata taxei speciale de salubrizare, 
pe baza declarației de impunere care va constitui titlu executoriu. În 
cazul persoanelor care au refuzat semnarea declarației de impunere 
prevăzută în regulament, acestea vor fi luate în evidență din oficiu, 
pentru plata taxei de salubrizare.
 Cuantumul taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor 
fizice este de 10 lei/lună/persoană, dar nu mai mult de 40 de lei/gos-
podărie/lună. Persoanele cu grad de handicap nu se mai scutesc de la 
plata taxei de salubritate.
 Cuantumul taxei speciale de salubrizare în cazul persoanelor 
fizice autorizate și persoanelor juridice este de 50 lei/lună.
 Sistarea de la plata taxei de salubrizare se face pe baza cererii 
depuse de contribuabil la Primăria comunei Șpring, la care se atașează 
documente justificative din care să rezulte motivele pentru care nu se 
mai datorează taxa: copia contractului de salubrizare cu operatorul 
de serviciu, a schimbării domiciliului și/sau a sediului, cu anexarea 
actelor doveditoare a noii reședințe, punctelor de lucru, a decesului, a 
lichidării societății, etc.
 taxa specială de salubrizare se datorează lunar, până la data de 
15 a lunii în curs, urmând ca, începând cu ziua următoare să se cal-
culeze penalități de întârziere, conform Codului Fiscal.
 Se instituie măsura de sancțiune pentru contribuabilii care 
introduc în tomberoane alte materiale, în afara celor menajere, cu 
amendă de la 100 la 500 de lei, de fiecare dată când vor fi depistați.
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Informare privind depunerea 
cererilor unice de plata pentru 

campania 2020
APIA 2020

  Informare privind depunerea cererilor pentru anul 2020: 
• Pentru buna desfășurare a activității, fermierii trebuie să 
se prezinte la APIA în data și la ora la care sunt programați (pro-
gramările pot fi consultate la sediul Primăriei Comunei Șpring). 
• Documentele necesare (cu care trebuie să se prezinte) sunt:
1. Copie  cartea de identitate sau buletinul de identitate în 
cazul persoanelor fizice (PF), copie după certificatul de înregistrare 
fiscală (CUI) și copie după cartea de identitate a reprezentantului 
legal, în cazul persoanelor fizice autorizate (PFA), societății comer-
ciale (SC), Întreprinderilor Individuale (II) sau Întreprinderilor 
Familiale (IF);
2. Procură notarială în cazul în care cererea este depusă de un 
împuternicit, împreună cu copia de pe cartea de identitate a împut-
ernicitului și cartea de identitate a titularului;
3. Dovadă cont bancar activ;
4. Documente care fac dovada utilizării terenului  - Adever-
ință de la primărie;
5. Documente care fac dovada utilizării pajiștilor permanen-
te în cazul închirierii de la primării – Contractul de inchiriere;
6. Persoanele fizice (PF)  care au beneficiat în anul anteri-
or de plăți directe care depășesc 5000 euro, trebuie să prezinte o 
Adeverință eliberată de Agenția Națională de Administrație fiscală 
(ANAF) privind veniturile totale și veniturile din activități agricole 
realizate în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile ast-
fel de dovezi;
7. Adeverință de la medicul veterinar care să cuprindă codul 
de exploatație și animalele existente în exploatație la data depunerii 
cererii, în cazul fermierilor care au în cerere parcele de pajisti per-
manente (PP) și care trebuie să facă
 încărcătura de UVM pe aceste parcele, precum și pentru fermierii 
care depun cerere pentru accesarea schemelor din sectorul zooteh-
nic;
8. Documente specifice în cazul accesării sprijinului cuplat 
la lucernă în cazul înființării culturii noi– copie dupa factura de 
achiziție a seminței și certificatul de calitate a seminței;
9. Documente specifice în cazul accesării sprijinului cuplat la 
ovine sau vaca de lapte;
10. în cazul schemelor de plată pentru cap de bovine (ANTZ8) 
și pentru cota de lapte (ANTZ7) pentru care fermierii au obținut 
drept de primă în anii anteriori pot solicita acest drept fără a mai 
prezenta documente (excepție făcând Adeverința de medicul vet-
erinar).
 În campania 2020, completarea declaraţiei de suprafaţă 
se realizează electronic, folosind aplicaţia IPA-Online la adresa: 
http://lpis.apia.org.ro/. Această aplicaţie se poate accesa folosind ca 
user ID-ul unic de înregistrare(RO-ul de fermier) şi parola codul 
numeric personal (CNP).
Este obligatoriu ca declarația de suprafață să fie digitizată de fer-
mieri, în caz contrar, aceștia pot suferi consecințele unor eventuale 
controale în teren sau prin teledetecție.
NOTA:  Este important ca fermierii să citească cu mare atenție In-
vitația care le va parveni prin poștă, deoarece în aceasta sunt spec-
ificate detaliat toate documentele pe care trebuie să le prezinte la 
APIA, precum și o serie de alte informații utile.

Noi detalii privind pesta porcină africană                                         
   
              In data de 27.02.2020, ora 9:00 s-a întrunit Unitatea Locală de Sprijin la nivelul comunei 
Spring la solicitarea președintelui, luând în discuție o adresa primită de la DSVSA Alba având ca 
subiect informare privind evoluția Pestei Porcine Africane  la mistreț în  judetul Alba. Conform 
BA nr.10425-25.02.2020 LSVSA Alba a diagnosticat cu reacție pozitivă la pesta porcină africană un 
mistreț vânat pe fondul de vânătoare 43Vingard, proprietatea AVPS WILD HUNTING, în data de 
22.02.2020.
                     S-au stabilit măsurile ce trebuie luate de către ULS Șpring:
          -identificare loc pentru distrugere carcasa porc mistreț infectat și distrugerea sau îngroparea 
acesteia în colaborare cu reprezentant DSVSA ALBA și  reprezentant Fond de Vânătoare 43 Vingard.
                 - INFORMARE CETĂȚENI DESPRE:
                 - interzicere orice mișcare a porcilor domestici în afara exploatațiilor de origine;
            - ținerea  închisă în curte a porcinelor din localitate, FĂRĂ ACCES LA BĂLȚI, PENTRU A 
ÎMPIEDICA VENIREA ÎN CONTACT A PORCINELOR DOMESTICE CU CELE SĂLBATICE ȘI 
PENTRU A EVITA RĂSPÂNDIREA BOLII;
            - ANUNȚAREA FĂRĂ ÎNTÂRZIERE  A MEDICULUI VETERINAR DESPRE  TOATE CA-
ZURILE DE ÎMBOLNĂVIRE SAU MOARTE LA PORCINELE DIN CURTEA PROPRIE;
               - INTERZICEREA ORGANIZĂRII PE TERITORIUL COMUNEI A PIEȚELOR ȘI EX-
POZIȚIILOR DE ANIMALE;
                - OBLIGAȚIA RESPECTĂRII INDICAȚIILOR MEDICULUI VETERINAR.
         ZONA AFECTATĂ CUPRINDE:
       -zona infectată cu o rază de 8 km de la caz cu localitățile: Daia Română, Ghirbom, Vingard, 
Ungurei, Șpring, Doștat, Boz, Drașov, Cunța și Cut;
         - zona tampon de încă 5 km în exteriorul zonei infectate cu localitățile: Ciugud, Straja, Berghin, 
Ohaba, Măgherat, Tău, Ungurei, Gârbova, Câlnic, Răhău, Sebeș.
       - fonduri de vânătoare din zona afectată: 43 Vingard, 36 Berghin, 37 Oarda, 42 Daia Română, 43 
Vingard, 44 Ohaba, 45 Câlnic, 46 Gârbova.      
            PESTA porcină africană este o boală a porcinelor domestice și sălbatice, mortală pentru 
porcii care se îmbolnăvesc. Pentru această boală nu există vaccin, singura cale de a feri animalele 
fiind respectarea unor măsuri de protecție la venirea în contact cu animale sănătoase.
             Printre măsurile de protecție recomandate în sectorul GP (porc domestic) sunt:
     - limitarea circulației animalelor și interdicția scoaterii porcilor din gospodării și sau creșterea și 
lăsarea liberă a acestora în localități, etc;
         - evitarea contactului porcilor din gospodării cu animale și păsări sălbatice;
        - nu se intră în adăposturile în care sunt crescuți porcii cu încălțăminte și haine purtate pe 
stradă, este recomandat chiar ca pentru dezinsecție la intrarea în adăpost să se pună o tăviță cu paie 
îmbibate cu soluție slabă de sodă caustică;
      - porcii se cresc doar în spații îngrădite, fără posibilitatea de a veni în  contact cu porci străini 
sau porci mistreti;
       - nu se hrănesc animalele cu resturi alimentare dacă există vânători în familie care aduc carne 
de mistreţ;
     - nu se scot din exploatație scroafele sau vierii, în scopul montei cu animale din altă exploatație;
      - se interzice achiziționarea de purcei din locuri necunoscute, fără a fi identificați cu crotaliu și 
fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuter-
nicit;
          - nu se folosește în hrana animalelor iarbă culeasă de pe câmp;
     - vânzarea și cumpărarea porcilor pentru creștere și îngrășare să se facă numai cu documente san-
itare veterinare, certificat sanitar veterinar de sănătate, formular de mișcare, porcinele să fie identif-
icate și înregistrate în BND, direct de la proprietar, evitându-se târgurile și aglomerările de animale;
       - sprijinirea medicilor veterinari în campaniile de identificare a animalelor în prevenirea re-
fuzurilor de identificare a animalelor  în sectorul gospodăriilor populației, luarea de măsuri și prin 
Consiliul local față de proprietarii care refuză această acțiune.
         Masuri pentru porcii domestici din zona afectată PPA la mistreți :  informarea pop-
ulației despre evoluția bolii, semnele clinice, modul de transmitere și măsuri întreprinse în caz de 
suspiciune și confirmare a bolii prin afișe, informări mass-media, întruniri cu crescătorii de animale, 
recensământul suinelor domestice, 
        - aducerea la cunoștința asociațiilor de proprietari și utilizatorilor de terenuri agricole cu privire 
la existența eventualelor cadavre de animale înainte de începerea recoltei;
         - plantele afectate de mistreți și consumate parțial nu vor fi dislocate din zona de cultură și vor 
fi neutralizate la fața locului de către proprietar; înainte de recoltare toate tarlalele vor fi verificate iar 
zonele afectate vor fi izolate și neutralizate de către proprietar sau utilizator;

                                                                    UNITATEA LOCALĂ DE SPRIJIN
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Ce sunt coronavirusurile?
Coronavirusurile fac parte dintr-o familie de virusuri care determină infecţii la om 
şi animale, inclusiv la păsări şi mamifere cum ar fi cămilele, câinii, liliecii. Corona-
virusurile pot determina zoonoze, boli care se transmit de la animal la om.
Aceste virusuri pot determina la om de la o răceală comună, la unele mai severe și 
chiar boli respiratorii fatale, precum Sindromul Respirator din Orientul Mijlociu 
(MERS-CoV) și Sindromul Respirator Acut Sever (SARS).
Ce este 2019 n-CoV?
Este un coronavirus nou, identificat pentru prima oară în decembrie 2019 într-un 
focar de pneumonie din China (Orasul Wuhan, provincia Hubei), care nu a fost 
identificat anterior la om. Face parte din familia Coronaviridae, din aceeaşi familie 
făcând parte şi virusurile care determină Sindromul Respirator Acut Sever (SARS) 
și Sindromul Respirator din Orientul Mijlociu (MERS) și pare să aibă caracteristici 
epidemiologice similare acestora.
Care este sursa acestui focar epidemic?
Epidemia din Wuhan a fost iniţial legată de o piață mare de fructe de mare și an-
imale, sugerând o posibilă cauză zoonotică. Cercetarea cauzelor epidemiei este în 
derulare.
Cum se transmite?
Se presupune că transmiterea este similară cu cea a MERS-CoV şi SARS, pe cale 
respiratorie, prin picaturi de secreţie, produse când o persoană infectată tuşeşte sau 
strănută.
Transmiterea este posibilă şi când are loc contactul direct cu fluidele (sânge, materii 
fecale, urină, salivă, spermă) de la o persoană infectată.
Este considerată şi transmiterea de la animale la om prin contactul cu animale bol-
nave sau cu produse de la acestea, de aceea se recomandă evitarea contactului cu 
animale bolnave şi aplicarea măsurilor generale legate de manipularea animalelor 
şi produselor de la acestea, prepararea alimentelor.
Se transmite de la om la om?
Da, autoritățile din China au confirmat transmiterea de la om la om a noului coro-
navirus, inclusiv la personalul medical care a îngrijit bolnavi.
Care este perioada de incubaţie?
De la infectare până la apariţia semnelor şi simptomelor este o perioadă de 2-14 
zile, în medie 7 zile.
Document elaborate de CNSCBT 2
Care sunt simptomele?
Infecțiile umane cu coronavirusurile comune sunt mai mult asimptomatice sau cu 
simptome clinice medii, semănând cu o răceală comună (tuse, febră, nas înfundat, 
etc.), însa au fost observate infecții severe și chiar fatale. Aceste virusuri sunt capa-
bile să cauzeze la om infecții ale tractului respirator inferior, inclusiv pneumonii.
Simptomele pentru infecţia cu 2019-nCoV observate până acum au fost: febră, 
tuse, dificultate în respiraţie (dispnee).
Care sunt opțiunile de tratament?
Nu există un tratament specific (antiviral), de aceea se tratează simptomatic, în 
funcție de starea pacientului. Tratamentul de susținere (de exemplu oxigenoterapie, 
administrarea de lichide și tratament empiric) pentru persoanele infectate, poate fi 
foarte eficace.
Exista vaccin?
Deocamdată nu există un vaccin împotriva coronavirusurilor.
Cine este la risc pentru infectia cu 2019 n-CoV?
Persoanele care trăiesc sau cele care călătoresc in zonele afectate de 2019 n-CoV, 
persoanele care au contact cu persoanele infectate inclusiv personalul medical.
Ce trebuie facut?
Recomandări generale pentru protejarea sănătății
În vederea reducerii expunerii și a transmiterii virusurilor cu transmitere respi-
ratorie includ igiena mâinilor și igiena respiratorie, precum și practici pentru o 
alimentați sigură:
- Spălați-vă des pe mâini cu apă și săpun, sau cu soluții pe bază de alcool;
- Când tușiți sau strănutați, acoperiți-vă gura și nasul cu pliul cotului sau cu o ba-
tistă de hârtie, apoi aruncați imediat batista și spălați-vă pe mâini;

- Evitați contactul apropiat cu persoanele care tușesc și au febră;
- Dacă aveți febră, tușiți și respirați cu greutate, mergeți la medic și spuneți-i me-
dicului dacă ați călătorit recent; Recomandări pentru călătorii din Regiunea Eu-
ropeană OMS nu recomandă restricții pentru călătorii sau comerț. Se recomandă 
călătorilor spre zonele afectate (în prezent China- Wuhan, provincia Hubei ): - evi-
tarea contactului apropiat cu persoane care suferă de infecții respiratorii acute și cu 
animale (vii sau moarte) sălbatice sau domestice; - spălarea frecventă a mâinilor, în 
special după contact direct cu persoanele bolnave sau cu obiectele acestora; - aco-
perirea nasului și a gurii în timpul tusei și a strănutului, cu un șervețel sau cu pliul 
cotului, și contactarea medicului sau a autorităților naționale de sănătate în caz de 
simptome de infecție respiratorie acută.
Document elaborate de CNSCBT 3
- evitarea contactului direct și neprotejat cu animale vii și cu suprafețele aflate în 
contact cu animalele atunci când mergeți la piețele cu animale vii aflate în zonele în 
care au fost înregistrate cazuri de coronavirus nou;
- evitarea consumului de produse animale crude sau gătite foarte puțin. Carnea 
crudă, laptele crud (nefiert) și organele crude trebuie manevrate cu grijă, pentru a 
evita contaminarea cu alimentele gătite.
Pentru călătorii care se întorc din China - Wuhan provincia Hubei şi care prez-
intă semne clinice, de boală se recomanda : - să se prezinte la cabinetul medical al 
aeroportului și sa menționeze istoricul de călătorie , dacă prezintă semne clinice 
de boală la sosirea pe aeroport, - să sune la 112 şi să se prezinte imediat la Spitalul/
Secţia de Boli Infecţioase dacă prezintă semne clinice de boală într-un interval de 
14 zile de la revenirea în țară. Pentru a preveni transmiterea infecţiei persoanelor 
din jur, acestia trebuie să-şi acopere nasul şi gura cu o mască de protecţie.

Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile
Întrebări și răspunsuri despre noul coronavirus (2019-nCoV)

Apelurile false la 112 se pedepsesc 
drastic!!

 Începând din octombrie 2019, apelarea abuzivă a numărului unic 
pentru apeluri de urgenţă 112 sau transmiterea de mesaje abuzive la numărul 
113 ori la numărul 114 se sancţionează cu amendă de la 500 de lei la 1.000 
de lei. De asemenea, alertarea falsă a agenţiilor specializate de intervenţie 
este sancţionată cu amendă de la 1.500 de lei la 5.000 de lei. Apelarea abuz-
ivă reprezintă apelarea repetată, cu rea intenţie, a numărului 112, fără ca 
apelantul să justifice o stare care necesită acţiunea agenţiilor specializate de 
intervenţie, sau apelarea numărului 112 pentru a aduce injurii operatorilor.
 Alertarea falsă este, potrivit legii, utilizarea intenţionată, nejus-
tificată, a numărului 112 pentru determinarea alarmării sau intervenţiei 
agenţiilor specializate de intervenţie (structurile autorităţilor administraţiei 
publice, care au rolul de intervenţie imediată pentru soluţionarea urgenţelor 
în domeniile ambulanţei, serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi des-
carcerare - S.M.U.R.D., poliţiei, jandarmeriei, serviciilor publice profesion-
iste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă, inclusiv S.M.U.R.D., contra ter-
orismului, precum şi alte structuri).
 Ce înseamnă urgenţa? Accidente auto grave, accidente de aviaţie/la 
metrou/feroviare/cu victime, persoane blocate/navale/montane/în peşteri, 
canioane/determinate de factori de mediu, avarii sau accidente industriale, 
explozii, incendii, arsuri termice/electrice/chimice, cutremure, fenomene 
hidrologice/meteo periculoase, fulgeraţi/trăsniţi, persoane căzute în locuri 
publice, conflicte şi agresiuni fizice, tâlhării, furturi, folosirea armamentu-
lui, persoane dispărute/găsite etc.
 Vă rugăm insistent: atrageți atenția și celor mici asupra acestor as-
pecte, pentru că foarte multe apeluri la 112 sunt făcute de minori, în scop 
distractiv. 
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Familiile şi persoanele singure au dreptul la un venit minim garantat ca formă de 
asistenţă socială.
Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în 
condiţiile prevăzute de prezenta lege.
Potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare, nivelul lunar al venitului minim garantat 
este de:
• 142 lei pentru persoana singură;
• 255 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
• 357 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
• 442 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
• 527 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
• câte 37 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care 
face parte din familie, în condiţiile prezentei legi.
Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile prevăzute la 
art. 4 şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.
Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi,una 
dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligaţia de a 
presta lunar, la  solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se 
putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi 
igienă a muncii.
Face excepţie de la îndeplinirea obligaţiei de a presta ore de muncă, persoana aptă 
de muncă şi care se află în una dintre următoarele situaţii:
–         asigură creşterea şi îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii 
în vârstă de până la 7 ani şi până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau 
accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecţia copilului;
–         asigură îngrijirea, potrivit legii, a uneia sau a mai multor persoane cu hand-
icap grav sau accentuat, sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de 
asistent personal sau îngrijitor la domiciliu, în condiţiile legii;
–          participă la un program de pregătire profesională;
–         este încadrată în muncă.
Acte necesare
–       cerere  tip 
–       xerocopii după:
• buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie ale tuturor mem-
brilor familiei, care au împlinit 14 ani;
• certificate de naștere copii;
• certificat de căsătorie;
• hotărâre de divorț;
• certificat fiscal eliberat de compartimentul de taxe și impozite al Primăriei 
Comunei Șpring;
• adeverință eliberată de AJOFM – pentru persoanele apte de muncă, din 
care să rezulte ca sunt în căutarea unui loc  de muncă, nu au refuzat nejustificat un 
loc de muncă oferit, sau participarea la un program de stimularea a forței de munca 
sau de formare profesională ;
• hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasa-
ment familial al minorului;
• adeverință de la ANAF pentru membrii majori ai familiei;
•  adeverință eliberată de la Primăria Comunei Șpring din care sa rezulte 
dacă solicitantul deține/nu deține în proprietate, împreună cu familia, teren agricol;
• dosar cu șină.

CONDIȚII ȘI ACTE NECESARE PRIVIND ACORDAREA
ALOCAȚIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI
Începând cu data de 01.01.2011 a fost  adoptată Legea  nr. 277/2010, privind alo-
cația pentru susținerea  familiei.
Principalele prevederi ale  noului act normative sunt:
Stabilirea  limitei maxime de venituri  până la care se acordă alocația la 530 lei/ 
membru de familie.
Familiile care au în întreținere copii de vârstă şcolară, beneficiază de alocaţie în 

condiţiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de în-
vățământ organizate potrivit legii, cu excepţia celor care le întrerup din motive 
medicale.
Diferențierea acordării alocațiilor familiale în  funcție de veniturile familiilor și 
numărul de copii din familie, respectiv stabilirea a două transe de venituri astfel:
Cuantum alocație pentru susținerea familiei:
Acte necesare
–       cerere  tip 
–       xerocopii după:
• buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie ale tuturor mem-

brilor familiei, care au împlinit 14 ani;
• certificate de naștere copii;
• certificat de căsătorie;
• hotărâre de divorț;
• adeverință de la serviciu pentru părinții care lucrează;
• adeverință de la școală pentru copii;
• certificat fiscal eliberat de compartimentul de taxe și impozite al Primăriei 
Comunei Șpring;
• adeverință de la ANAF pentru membrii majori ai familiei;
•  adeverință eliberată de la Primăria Comunei Șpring din care sa rezulte 
dacă solicitantul deține/nu deține în proprietate, împreună cu familia, teren agricol;
• dosar cu șină.
ACTE NECESARE PRIVIND ACORDAREA
INDEMNIZAȚIEI PENTRU PERSOANĂ CU HANDICAP GRAV CU ASISTENT 
PERSONAL
• Documentaţia necesară:
• 1. Cerere tip
2. Act de identitate: buletin de identitate/carte de identitate/carte de identitate 
provizorie pentru adultul cu handicap grav cu asistent personal/ şi reprezentantul 
legal al acestuia (după caz), iar în cazul copiilor certificatul de naştere / carte de 
identitate / carte de identitate provizorie (după caz) (original şi copie) şi buletin 
de identitate/carte de identitate/carte de identitate provizorie al/a părintelui care 
depune cererea;
3. Certificat de încadrare în grad de handicap grav (original si copie);
• 4. Cerere de opțiune (asistent personal sau indemnizație de handicap) – 
eliberată de către DGASPC Alba;
5. Sentinţa civilă definitivă de punere sub interdicţie a persoanei cu handicap grav 
(după caz) (original şi copie);
6. Dispoziţie de numire a reprezentantului legal pentru persoana cu handicap grav 
(după caz) (original şi copie); 
7. Decizie pensie (după caz) (original si copie);
8. Cupon pensie (după caz);
9. Act medical cu diagnosticul;
• 10. Anchetă socială;
11. Dosar cu şină.

                                                           DANILA IOANA – ASISTENT SOCIAL

CONDIȚII ȘI ACTE NECESARE PRIVIND ACORDAREA
AJUTORULUI SOCIAL
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Ştim pentru că citim sau citim ca să ştim!
     Ziua Mondială a cititului  în grup , este un eveniment global la care partic-
ipă în fiecare an  milioane de oameni din peste 100 de ţări şi are menirea de  a 
încuraja copii, tinerii şi adulţi  din întreaga lume să celebreze puterea cuvin-
telor şi pentru a arăta că dreptul la alfabetizare aparţine tuturor oamenilor.
   Ziua 1 Februarie , Ziua Mondială a cititului în grup  a fost marcată  , coor-
donator bibliotecar Ileana Anghel, prin organizarea unei sesiuni de lectură 
având  scopul de-a  încuraja cititul, implicarea copiilor de toate vârstele, în 
cât mai multe proiecte educativ - culturale, 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 dezvoltare profesională. 
Acest eveniment a fost sprijinit de cadrele didactice de la Şcoala Şpring, eve-
nimentul de promovare a lecturii a avut loc în data de 31 ianuarie la Şcoala 
Şpring , ziua în care sa născut marele dramaturg I. L. Caragiale, a avut ca 
grup ţintă  copii cuprinşi între 4 şi 10 ani, cei mai mari fiind cititorii iar cei 

mai mici auditoriu.
Citim împreună atunci când una sau mai multe persoane se alătură unei per-
soane care citeşte cu voce tare, ascultă, privesc îşi imaginează şi se implică în 
poveste fiecare în felul lui, dar toţi împreună.
Astfel  au fost implicaţi  şi au lecturat  împreună, copii şi îndrumători, schiţa 
Domnul Goe scrisă de I . L. Caragiale   ,  au petrecut împreună o oră de lec-
tură în care cartea a poposit pentru câteva minute în mâinile fiecărui copil.
Ne-am bucurat că am putut oferi acest dar copiilor pentru că ei au tot drep-
tul să se dezvolte normal,  dragi  părinţi insuflaţi-le copiilor dumneavoastră  
dragostea pentru lectură, oferiţi-le din timpul dumneavoastră 10, 20 minute 
pe zi citindu-le cu voce tare şi veţi vedea că citind împreună puteţi schimba 
lumea.

Bibliotecar Ileana Anghel

 Tema
 Sănătatea reproducerii
 Scopul campaniei
 Informarea și conștientizarea adolescenților și femeilor gravide cu 
privire la problematici ale sănătății reproducerii.
 Obiectivul
 Creșterea nivelului de informare a adolescenților și femeilor gravide 
privind:
-contracepția;
-importanța planificării familiale;
-sănătatea în perioada sarcinii;
-avorturile și complicațiile acestora;
-bolile cu transmitere sexuală.
 Grupuri țintă identificate pentru campanie:
-Femeile gravide
-Adolescenții

  

  Totodată, la nivel de comună s-au implementat în școli și grădinițe 
următoarele teme și măsuri:
- Alimentația sănătoasă;
- Mișcare cel putin 30 minute pe zi;
- Igiena;
- Mâncăm sănătos în culori diferite;

- Rolul apei în viața noastră;
- Cum ne spălăm corect pe mâini;
- Cum ne protejăm de Gripa Sezonieră.
  

 Ziua Mondială a Contracepţiei 2020
  “CONTRACEPȚIA: DREPTUL TĂU, ESTE ȘI RESPONSABILITATEA TA!”.
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Instalarea tinerilor fermieri 2020
 
 În acest an vom avea o nouă sesiune de proiecte pe submăsu-
ra 6.1 ”Instalarea tinerilor fermieri”. Agenția pentru Finanțarea In-
vestițiilor Rurale va începe primirea proiectelor începând din luna 
aprilie, aceasta fiind și ultima șansă pentru persoanele de până în 40 
de ani, inclusiv, să acceseze un sprijin 100% nerambursabil în valoarea 
maximă de 50.000 de euro.

 Proiectele pentru ”Instalarea tinerilor fermieri 2020 se vor 
putea depune la AFIR începând cu finele lunii aprilie, bugetul alocat 
acestei sesiuni fiind de aproximativ 40 de milioane de euro. 
 
 Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de 
maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sec-
torul pomicol) și este de:
– 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO
– 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO

 Sprijinul se va acorda sub formă de sumă forfetară în două 
tranșe, astfel:
– 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;
– 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de imple-
mentarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăși trei* ani (*cinci 
ani pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea contractului de fi-
nanțare.

 Solicitanţi eligibili:
 - Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 
2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației 
agricole;
 - Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fer-
mier în sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instalează și exercită un 
control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare 
la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.

 Conform art. 2 din R(UE) nr. 1305/ 2013, (1) „tânăr fermier” 
înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv (până cel 
mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii 
cererii de finanțare, care deține competențele și calificările profesio-
nale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație 
agricolă ca șef al respectivei exploatații.

 Exploataţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 
50.000 SO;
 Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere 
mică;
 Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Iden-
tificare – APIA, în Registrul agricol și/sau în Registrul exploatațiilor 
– ANSVSA;
 

Sursa: AGROINTEL.ro
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 Este o zi sărbătorită de peste 100 de ani, însă după Revoluția din 
1989, în România, noțiunea de ziua mamei este înlocuită cu ziua femeii. 
Orice femeie așteaptă cu nerăbdare ziua femeii, zi în care îți dorește să fie 
răsfățată atât de iubit, soț, cât și de copii, rude și chiar colegi. Este ziua în care 
femeia este sau ar trebui să fie ridicată pe piedestalul unei regine, să primeas-
că flori în semn de respect și mulțumire. 
 Este o sărbătoare oficială în mai multe țări, care, de-a lungul vremii, 
de la flori s-a ajuns la cadouri  mai costisitoare și mai extravagante: bijuterii, 
parfumuri, excursii și sejururi în străinătate prin care bărbații încearcă să-și 
exprime dragostea față de femeia din viata lor. 
 Nu degeaba am scris în titlul articolului că este una din primele zile 
ale primăverii, atât în sezon, cât și în suflet. De ce cred asta? Pentru că 8 mar-
tie este o zi cu semnificație aparte, în primul rând este una din primele zile 
ale primăverii, și  cred că pentru toți imaginea naturii cum renaște, înverzirea 
câmpurilor, mirosul primelor flori și căldura unică a razelor de soare din 
luna martie ne aduce o stare aparte în suflet...un sentiment de speranță, de 
nădejde și încredere că odată cu primăvara, vom fi și noi altfel, vom ieși din 
carapacea formată de-a lungul iernii. Totodată, am descris ziua de 8 martie 
una din primele zile ale primăverii în suflet...da, cred asta! Pentru că fiecare 
femeie, și mai ales fiecare mamă, vede această zi ca pe una deosebită, o zi în 
care se simte și într-adevăr este specială!! Nu zic asta întâmplător, cred că fie-
care femeie este specială pentru cei de lângă ele: pentru soți, pentru părinți, 
pentru frați, și dacă ai și binecuvântarea să fi mamă, atunci într-adevăr te 
simți o persoană deosebită pe pâmânt atunci când primești o floare de la 
copilul tău, chiar și ruptă de pe marginea drumului. 
 Așa că, dragi femei, nu știu cum să vă transmit o urare care să cu-
prindă tot ceea ce vă doresc...Vă urez sănătate, bucurii și împliniri, putere 
de muncă și înțelepciune să-i îndrumați pe cei din jurul vostru, și mai ales 
pe copii, să meargă pe calea cea dreaptă. Dragi mame, vă dorim numai bine, 

sănătate de la Bunul Dumnezeu să puteți trece peste toate și împlinire sufle-
tească la sfârșitul vieții când vă priviți urmașii și țineți capul sus, mândre de 
ceea ce ați realizat. 
 Colectivul Primăriei Comunei Șpring, împreună cu domnul primar, 
urează tuturor mamelor, dar și celorlalte femei, o viață frumoasă, lipsită de 
griji sufletești, încununată de împliniri și bucurii din partea celor dragi.

LA MULȚI ANI MAMĂ!! LA MULȚI ANI FEMEIE!!

8 martie – una din primele zile ale primăverii, 
atât în sezon, cât și în suflet!

Mama – George Coșbuc 
În vaduri ape repezi curg 

Şi vuiet dau în cale, 
Iar plopi în umedul amurg 

Doinesc eterna jale. 
Pe malul apei se-mpletesc 
Cărări ce duc la moară – 
Acolo, mamă, te zăresc 
Pe tine-ntr-o căscioară. 

Tu torci. Pe vatra veche ard, 
Pocnind din vreme-n vreme, 

Trei vreascuri rupte dintr-un gard. 
Iar flacăra lor geme: 

Clipeşte-abia din când în când 
Cu stingerea-n bătaie, 

Lumini cu umbre-amestecând 
Prin colţuri de odaie.

Cu tine două fete stau 
Şi torc în rând cu tine; 

Sunt încă mici şi tată n-au 
Şi George nu mai vine. 

Un basm cu pajuri şi cu zmei 
Începe-acum o fată, 

Tu taci ş-asculţi povestea ei 
Şi stai îngândurată.

Şi firul tău se rupe des, 
Căci gânduri te frământă. 
Spui şoapte fără de-nţeles, 

Şi ochii tăi stau ţântă. 
Scapi fusul jos; nimic nu zici 

Când fusul se desfiră… 
Te uiţi la el şi nu-l ridici, 

Şi fetele se miră.

… O, nu! Nu-i drept să te-ndoieşti! 
La geam tu sari deodată, 

Prin noapte-afară lung priveşti – 
„Ce vezi?  întreab-o fată.

„Nimic… Mi s-a părut aşa! 
Şi jalea te răpune, 

Şi fiecare vorbă-a ta 
E plâns de-ngropăciune. 

Într-un târziu, neridicând 
De jos a ta privire: 

„Eu simt că voi muri-n c*ând, 
Că nu-mi mai sunt în fire… 

Mai ştiu şi eu la ce gândeam? 
Aveţi şi voi un frate… 

Mi s-a părut c-aud la geam 
Cu degetul cum bate.

Dar n-a fost el!… 
Să-l văd venind, 

Aş mai trăi o viaţă. 
E dus, şi voi muri dorind 

Să-l văd o dată-n faţă. 
Aşa vrea poate Dumnezeu, 

Aşa mi-e datul sorţii, 
Să n-am eu pe băiatul meu 

La cap, în ceasul morţii!

Afară-i vânt şi e-nnorat, 
Şi noaptea e târzie; 

Copilele ţi s-au culcat – 
Tu, inimă pustie, 

Stai tot la vatră-ncet plângând: 
E dus şi nu mai vine! 

Ş-adormi târziu cu mine-n gând 
Ca să visezi de mine!


