
      În editorialul de astăzi îmi doresc să vă sensibilizez și vă 
rog încă o dată să înțelegeți că menirea noastră, a celor care 
suntem în slujba dumneavoastră, nu este de a sta paznici pen-
tru „anumiți oameni” certați cu legea și nici să sancționăm!
    Aș dori din suflet să înțelegem că fiecare cetățean poate 
avea aport major în înfrumusețarea comunei noastre.
     Bani la buget nu sunt, dar bunul simț al fiecăruia poate 
duce la primenirea și înfrumusețarea acestei comune.
   Deci, dragi locuitori ai comunei Șpring, Hai să ne facem 
comuna frumoasă!
 Nu mai aruncăm gunoiul în locuri nepermise!
 Nu mai dăm drumul pe șanțuri la WC-uri sau apă me-
najeră (spălături, etc.)!

 Vă mulțumesc pentru înțelegere și vă asigur de întreg-
ul meu respect!

Cu prietenie,
al dumneavoastră primar

RUSU DANIEL GHEORGHE

AȘA DA

AȘA NU
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„Dacă miresmele ar fi vizibile precum culorile , aş 
vedea grădina în vară asemeni unor nori pictaţi 

în toate culorile curcubeului.”
                                            – Robert Bridges 

Dragi consăteni,
Dragi locuitori ai comunei Șpring,
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INȘTIINȚARE
    Subscrisa UAT Șpring, cu sediul în Șpring, str.Doștatului nr.94, jud.Alba, reprezentată legal prin domnul Rusu Daniel Gheorghe în calitate de primar, 
prin prezenta vă facem cunoscut faptul că este interzisă deversarea sau îndrumarea apelor uzate, prin orice mijloace, pe străzi, drumuri, trotuare, alei, spații 
verzi, parcări sau alte suprafețe din domeniul public sau privat, a apelor uzate, menajere sau industriale din gospodăriile populației sau alte incinte și clădiri 
deținute cu orice titlu, precum și a apei potabile de la cișmele sau fântâni din curte.
   Având în vedere anexa la HCL nr.56/2016 cap.III art.6 alin.11 vidanjarea WC-urilor se va efectua pe bază de contract separat de cel privind deșeurile 
menajere prin grija proprietarului, și nici de cum prin deversarea acestora pe domeniul public.
  În cazul în care nu veți ține cont de cele de mai sus, vom lua măsuri în consecință.
   Această înstiințare nu are menirea să irite pe cineva, ci să conștientizeze pe cei în cauză!
  
          Cu respect,

Primar,
Daniel Gheorghe Rusu

Instalarea Tinerilor Fermieri 2020. Proiectele se depun din 15 iulie, 
sprijinul maxim – 50.000 euro/fermă!

 Instalarea Tinerilor Fermieri cu 
maxim 50.000 de euro pe fermă, sprijin 
100% nerambursabil. Ministrul agricul-
turii, Adrian Oros, a anunțat în data de 2 
iulie, că sub-măsura 6.1 „Sprijin pentru in-
stalarea tinerilor fermieri” va fi deblocată 
începând de la 15 iulie, iar cererile se pot 
depune până în 15 octombrie 2020. Suma 
alocată pentru toate proiectele este de 42 
de milioane de euro, din care 20 de mil-
ioane este destinată tinerilor din Diaspora 
care vor să se întoarcă în țară.
 Start pentru sM 6.1 „Sprijin pentru 
instalarea tinerilor fermieri” este o sesiune 
așteptată de producătorii agricoli. „Am 
lansat noi sesiuni de depunere proiecte. 

Avem pentru înființarea grupurilor de pro-
ducători în sectorul pomicol 1.985.000 de 
euro. Avem programul privind instalarea 
tânărului fermier, măsură ce va fi lansată în 
15 iulie și până în 15 octombrie, 42.000 de 
milioane de euro din care 20 de milioane, 

sumă dedicată celor care aplică din Dis-
pora. Acolo unde există posibilitatea vom 
acorda până la 50 ha teren”, a arătat Oros.

 Acesta a completat că în luna august 
vor mai fi lansate două sub-măsuri: sM 3.1 
„Sprijin pentru participarea pentru pri-
ma dată la schemele de calitate” și sM 3.2 
„Sprijin pentru activitățile de informare şi 
de promovare desfășurate de grupurile de 
producători în cadrul pieței interne”. ”Am 
mutat 12 milioane și pentru sub-măsura 
de înființarea a abatoarelor de micp capac-
itate în zona montană”, a mai adus precizări 
Oros.
 Tinerii care doresc să se întoarcă 
acasă și să facă agricultură pot prelua in-
clusiv expoatațiile agricole de la părinți, și 
venind cu un plan de afaceri, de dezvoltare, 
beneficiază de aproape 20 de milioane de 
euro. 
 Sprijinul pentru instalarea tinerilor 

fermieri se acordă sub formă de sumă for-
fetară în două tranșe. 75% din cuantumul 
sprijinului la semnarea Contractului de fi-
nanțare şi 25% din cuantumul sprijinului 
se va acorda în funcţie de implementarea 
corectă a Planului de afaceri, fără a depăși 
trei, respectiv cinci ani pentru exploatațiile 
pomicole, de la semnarea contractului de 
finanțare.

 

Suma maximă ce se finanțează pe proiectele 
depuse pe 6.1 este de 50.000 de euro, inte-
gral nerambursabilă.

Sursa: AGROINTEL.RO
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Cei mai comuni dăunători ai legumelor și metode de combatere
         Obținerea unei culturi bogate de legume presupune nu doar respect-
area regulilor de îngrijire ale acesteia, dar și cunoașterea celor mai frecvenți 
dăunători de legume care ți-ar putea afecta recoltele. 

 Obținerea unei culturi bogate de legume presupune nu doar respec-
tarea regulilor de îngrijire ale acesteia, dar și cunoașterea celor mai frecvenți 
dăunători de legume care ți-ar putea afecta recoltele. 

 CAUZELE APARIȚIEI DĂUNĂTORILOR DE LEGUME 
 Încă din stadiul de plantare al legumelor, cât și în perioada îngrijirii 
acestora există o serie de greșeli care favorizează apariția dăunătorilor de le-
gume și anume:
• temperaturile nefavorabile unor anumite culturi de legume; 
• nivelul de umiditate din sol și aer necorespunzătoare soiurilor de 
plante legumicole;
•  fertilizarea solului cu o cantitate mult prea mai mare de azot; 
• picăturile de apă de pe frunze care provin în urma ploilor din abun-
dență, a udării sau a condensului care se creează în interiorul serelor; 
• netăierea la timp a buruienilor. 

MĂSURI DE PREVENIRE A DĂUNĂTORILOR DE LEGUME 
 Ideal este ca înainte de a ajunge să te confrunți cu apariția dăunăto-
rilor, să iei toate măsurile necesare pentru a reduce la minim riscul apariției 
acestora. 
 Iată ce trebuie să faci pentru a-ți proteja culturile de legume: 
• plantarea legumelor în solul specific fiecărui tip de legumă; 
• rotirea culturilor la intervalul caracteristic fiecărui soi de legumă;
•  pregătirea corespunzătoare a solului pentru operațiunile de plantare 
și îngrijirea acestuia pe tot parcursul creșterii și dezvoltării legumelor;
•  respectarea perioadei de plantare și condițiilor specifice plantelor le-
gumicole;
•  fertilizarea solului ori de câte ori este nevoie; 
• utilizarea unor soiuri de legume sau hibrizi cunoscuți pentru gradul 
lor de rezistență la boli și dăunători; 
• curățarea culturilor de plantele deteriorate sau care deja au fost ata-
cate de dăunători; 
• tratarea materialului săditor cu substanțe specifice înainte de plan-
tare; 
• folosirea spațiilor igienizate pentru plantarea soiurilor de legume, 
adică acele locuri care nu au resturi de buruieni sau de plante gazde; 
• respectarea procesului de irigare pentru fiecare tip de legumă;

•  igienizarea constantă a tuturor uneltelor de grădinărit

 LISTA CELOR MAI COMUNI DĂUNĂTORI AI CULTURILOR DE LE-
GUME
 1. Păianjenul roșu comun 
 Atacă culturile de vinete, castraveți, ardei și fasole. De regulă, acesta 
se dezvoltă pe partea inferioară a frunzelor, iar pe partea superioară a acesto-
ra apar diverse puncte care decolorează frunzele și duc la uscarea și căderea 
lor. 

2. Musculița albă 
 Este specifică culturilor de legume din sere și atacă în special to-
matele. Această insectă se dezvoltă tot pe partea inferioară a frunzelor și duce 
la îngălbenirea frunzelor, dezvoltarea neuniformă a roșiilor și la o producție 
semnificativ scăzută. 

3. Molia minieră a frunzelor de tomate 
 În afară de culturile de roșii, acest dăunător atacă și ardeii, vinetele, 
cartofii și castraveții. Larvele care se formează atacă în principal organele ver-
zi ale plantelor și formează o galerie albicioasă, dar pot ajunge și la fructe. 

4. Omida fructelor 
 Atacă semințele tinere ale fructelor de ardei și roșii, astfel că acestea 
putrezesc încetul cu încetul. 

5. Coropișnița 
 Apare la sol și atacă toate culturile de legume. 

6. Limaxul cenușiu 
 Apare pe frunzele legumelor și este specific culturilor de salată, 
castraveți, varză, fasole. 

7. Gărgărița mazărei și a fasolei
  Aceasta este asemănătoare unui gândac și atacă boabele legumelor.

 8. Păduchele cenușiu al verzei 
 Acesta apare în special pe frunzele tinere ale legumelor și absoarbe 
tot sucul specific organelor verzi. Odată infestate legumele, frunzele se decol-
orează și capătă o culoare galben-pal sau o nuanță de roz și se deformează.

 9. Gândacul de Colorado 
 Se întâlnește la culturile de roșii, cartofi și vinete. 

10. Musca cepei 
 Apare sub formă de larve pe frunze. 

METODE DE COMBATERE A DĂUNĂTORILOR DE LEGUME
  În funcție de tipul de dăunător apărut, indicat este să achiziționezi 
substanțele caracteristice de la magazinele de specialitate pentru stoparea 
acestora. Nu uita să respecți toate instrucțiunile menționate pe ambalaj, de la 
dozaj și până la perioadele de aplicare și de repaus. În caz contrar, riști să îți 
distrugi complet culturile de legume. O altă metodă eficientă, de data aceasta 
bio, este prepararea unui insecticid din săpun de casă; indicat este ca săpunul 
să fie exclusiv pe bază de uleiuri vegetale. Se amestecă 300 grame de fulgi de 
săpun cu 10 litri de apă, iar soluția astfel obținută se aplică pe plantatele care 
au fost atacate de dăunători.
 Recoltate bogate în legume îți dorim! 
                                                                                               https://gradinamax.ro/
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 ÎN   ATENȚIA CETĂȚENILOR COMUNEI ȘPRING!
 S.V.S.U. ȘPRING VĂ INFORMEAZĂ !

       Canicula – cum să ne comportăm în zilele toride de vară
   
  
   

Canicula este definită ca fiind căldura dogoritoare specifică zilelor foarte calde 
de vară, arşiţă. Canicula, efectele ei asupra mediului şi oamenilor dar şi măsuri-
le de protecţie ce trebuie adoptate în perioadele extrem de călduroase ale anu-
lui ar trebui să reprezinte una dintre preocupările predominante ale oamenilor 
în perioada verii.
  În perioadele cu temperaturi foarte ridicate, riscul producerii unor 
situaţii de urgenţă cum sunt bolile, epizootiile, cresc semnificativ, de aceea este 
necesară adoptarea unor măsuri suplimentare de igienă şi de protecţie a organ-
ismului, astfel:
 se recomandă consumul a 2-4 litri de lichide pe zi, nu foarte reci, (apă, 
sucuri naturale de fructe și ceaiuri călduțe de soc, mușețel, urzici, mentă – un 
pahar la 15-20 minute);
 este de evitat consumul de grăsimi, carne, alcool şi cafea;
 evitați efortul fizic și expunerile la soare între orele 11.00 – 18.00;
 consumul de alcool (inclusiv bere sau vin) este interzis întrucât acesta 
favorizează deshidratarea și diminuează capacitatea de luptă a organismului 
împotriva căldurii. De asemenea, va fi evitat consumul băuturilor cu conținut 
ridicat de cofeină (cafea, ceai, cola) sau de zahăr (sucuri răcoritoare carboga-
zoase) deoarece acestea sunt diuretice. 
 consumaţi cât mai multe legume şi fructe proaspete (pepene galben, 
roșii, prune, castraveți )deoarece acestea conțin o mare cantitate de apă ;
 procuraţi alimentele numai din locurile autorizate, care dispun de 
condiţii tehnice şi sanitare pentru comercializare;
 legumele şi fructele trebuie spălate în două ape înainte de a fi con-
sumate;
 se va păstra contactul permanent cu vecinii, rudele, cunoșințele care 
sunt în vârstă sau cu dizabilități, urmărindu-se starea de sănătate a acestora ;
 limitaţi pe cât posibil expunerea la soare;
 este recomandată utilizarea umbrelei şi a ochelarilor de soare pe timpul 
deplasărilor, portul hainelor deschise la culoare şi acoperirea capului;
 pe timpul deplasărilor prin căldură, sa aveţi la dumneavoastră o sticlă 
cu apă;
 petreceţi cât mai mult timp în spaţii umbrite, răcoroase;
 închideţi ferestrele pe timpul zilei, acoperiți ferestrele expuse la soare, 
aerisiţi încăperile pe timpul nopţii;
 efectuaţi duşuri scurte, de câteva ori pe zi;
 respectaţi cu stricteţe regulile de igienă;
 reducerea duratei zilei de lucru sau eşalonarea zilei de lucru până la ora 
11.00 şi după ora 17.00;
 Șocul hipotermic este o urgență medicală. Apare ca urmare a incapac-
ității organismului de a-și menține temperatura normală, aceasta crescând re-

pede, ajungând/depășind 40 grade Celsius.
 Simptomele șocului sunt :  
 pielea este foarte caldă, roșie și uscată;
 dureri de cap violente ;
 dezorientare și pierderea cunostinței (leșin), eventual convulsii; (în 
acest caz va fi solicitat serviciul de urgență  medical (SALVAREA sunând la 
112). Până la sosirea acesteia bolnavul va fi dus la umbră, udat cu apă rece, 
dacă este posibil persoanei i se face un duș rece. Medicii atrag atenția că, fără 
acordarea rapidă a îngrijirilor medicale, șocul hipotermic poate fi fatal).
 Recomandări pentru prevenirea apariției de îmbolnăviri în rândul 
copiilor:
 realizarea unui ambient cât mai normal, ferit de căldură, umiditate ex-
cesivă, și curenți de aer;
 sistemul de alimentație avut până în acel moment nu trebuie modificat 
prin introducerea de alimente noi în această perioadă;
 îmbrăcămintea  va fi lejeră, cu hăinuțe din materiale și fibre naturale 
comode;
 se va realiza hidratarea corespunzătoare, iar pentru sugari mama va 
alăpta ori de câte ori sugarul solicită;
 copiii nu vor fi scoși din casă decât în afara perioadelor caniculare din 
zi, și obligatoriu cu capul acoperit;
 copiii vor primi apă plată sau apă cu proprietăți organoleptice core-
spunzătoare, ceai foarte slab îndulcit, fructe proaspete și foarte bine spălate;
 mamele care alăptează trebuie să se hidrateze corespunzător cu apă 
plată sau apă cu proprietăți organoleptice corespunzătoare, ceai slab îndulcit, 
sucuri naturale de fructe făcute în casă fără adaos de conservanți. Se va evita în 
același timp consumul de cafea sau alcool;
 la cel mai mic semn de suferință al copilului sau mamei, aceștia se vor 
prezenta la medicul de familie care va decide conduita terapeutică;
 copiilor preșcolari li se vor face dușuri cu apă la temperatura camerei;
 Canicula poate provoca incendii sau poate întreţine incendiile de 
pădure provocate de neglijenţa omului. Pentru prevenirea incendiilor pe timp 
de caniculă se vor respecta următoarele reguli:
 Se interzice aruncarea ţigărilor aprinse la întâmplare, în special în 
zonele cu vegetaţie uscată, în mirişti sau în apropierea depozitelor de furaje 
etc.;
 Se interzice folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu 
petrol în depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri;
 Este interzisă folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei;
 Este interzisă depozitarea de materiale lemnoase, furaje sau alte mate-
riale combustibile sau inflamabile în podurile clădirilor;
 Este interzisă folosirea afumătorilor improvizate;
 Păstraţi chibriturile, brichetele şi alte surse de foc în locuri în care copiii 
nu au acces;
 Înlăturaţi orice curiozitate a copiilor în legătură cu focul explicându-le 
cu răbdare pericolul pe care acesta îl reprezintă pentru viaţa lor.
 Canicula reprezintă una din cele mai importante ameninţări ale na-
turii în zilele noastre. De aceea, se impune cunoaşterea temeinică a riscurilor 
şi fenomenelor conexe acesteia în scopul protecţiei bunurilor şi a vieţii şi ac-
ceptarea capriciilor vremii, cu care suntem nevoiţi să convieţuim şi de care, 
într-o perspectivă mai largă, putem ajunge chiar să ne folosim în beneficiul 
nostru.                                                              
                                                                 ÎNTOCMIT,
                                                                  ȘEF  S.V.S.U.
                                                                 COTÂRLEA NICOLAE
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Măsuri pe care populația trebuie să le ia în cazul inundațiilor severe
    Având în vedere producerea unor inundații severe, va comunicăm o serie de 
măsuri care trebuie cunoscute și avute în vedere de populația afectată:
 I. Măsuri adresate surselor și sistemelor de apă potabilă
 Deoarece consumul de apă din fântânile afectate este interzis, acestea 
vor fi curățate, salubrizate, dezinfectate și analizate prin laboratoare acreditate. 
Până în momentul când apa devine corespunzătoare(lucru dovedit de analizele 
de la laborator) se va consuma apa îmbuteliată, apa adusă  în cisterne din zonele 
neafectate sau apa fiartă și răcită. Important de știut este că apa a cărei calitate 
a fost afectată datorită inundațiilor nu poate fi folosită pentru spălatul vaselor, 
spălatul pe dinți, spălatul pe mâini, spălarea alimentelor și pregătirea hranei, etc. 
 II. Instrucțiuni generale pentru dezinfecția fântânilor 
 1. Pentru a efectua o dezinfecție corectă a apei de fântână, trebuie asig-
urată în prealabil asanarea și recondiționarea fântânii.
 2. În vederea dezinfecției, fântâna se golește și se curăță, după care se 
lasă până se umple cu apă și se calculează volumul acesteia.
 3. Dezinfecția fântânii se face cu substanțe clorigene sau dezinfectante 
care au aviz sanitar de folosire în acest scop, exemplu: clorura de var, hipoclorit 
de sodiu, cloramina, etc.
 4. Fântâna se acoperă cu capac și după 12 ore de contact, se extrage apa 
din fântână și se aruncă până când dispare mirosul persistent de clor. Din acest 
motiv se recomandă ca operațiunile de dezinfecție a fântânii să fie făcute seara. 
În localitățile în care există microcentrale de aprovizionare cu apă, producătorul 
de apă, sub îndrumarea DSP, va controla starea de igienă și calitatea apei dis-
tribuită, luând măsurile necesare pentru ca apa să îndeplinească cerințele legale. 
În acest sens se va pune accent pe clorinarea corespunzătoare a apei distribuită 
populației, pe igienizarea și dezinfecția perimetrelor de protecție sanitară, a 
rezervoarelor și pe remedierea de urgență a eventualelor defecțiuni.  
 III. Măsuri pentru igienizarea solului și deșeurilor solide
 Suprafețele care au fost inundate vor fi salubrizate, adică se va proceda 
la îndepărtarea sedimentelor și deșeurilor aduse de apă și apoi se va face dezin-
fecția solului cu o soluție clorigenă 5-10 %(var cloros, cloramină). Sedimentele 

și deșeurile se vor depozita în locuri special amenajate și vor fi dezinfectate de 
asemenea cu soluții clorigene.
 IV. Măsuri pentru igienizarea grupurilor sanitare și latrinelor
 Perimetrul closetelor individuale(scaunul și cabina) se va spăla și dez-
infecta iar în interiorul acestora se vor turna 2-3 găleți cu soluție clorigenă 5-10 
%. În cazul în care în localitate există sistem de canalizare și stație de epurare, 
se va face dezinfecția întregului sistem de canalizare cu o soluție clorigenă 5-10 
% și se face curățirea stației de epurare de eventualele depuneri și deșeuri solide 
aduse de inundații,asigurându-se funcționarea la parametrii corespunzători. 
 IMPORTANT: Este obligatoriu ca substanțele clorigene să fie utilizate 
sub formă de soluție.
 V. Măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirilor prin boala diareică acută, 
hepatită, etc.
 Educația sanitară a populației privind respectarea strictă a regulilor de 
igienă individuală, consumul alimentelor salubre și corect preparate, consumul 
de apă potabilă;
 Deoarece unitățile cu profil alimentar adesea sunt distruse în timpul 
inundațiilor, este posibil ca produsele alimentare să fie serios deteriorate, im-
punându-se controlul riguros al calității alimentelor inclusiv aprovizionarea cu 
alimente corespunzătoare igienico-sanitar al zonelor inundate.
 - Se va interzice consumul alimentelor alterate;
 - Se impune distrugerea alimentelor intrate în contact cu apa de in-
undație dacă ele nu erau protejate în cutii de conserve ermetic închise;
 - Supravegherea unităților de alimentație publică și colectivă privind 
modul de preparare, păstrare și distribuire a produselor alimentare finite;
 - Păstrarea la rece a alimentelor perisabile;
 - Fructele și legumele vor fi bine spălate cu apă potabilă sau fiartă;
 - Nu se va păstra mâncarea pentru a doua zi. Se vor prefera conservele 
sterilizate și băuturile răcoritoare pasteurizate;
 - Evacuarea corectă a deșeurilor solide și lichide. 
                                                                                                                dspalba.ro

SFÂRȘITUL LUI ȘTEFAN CEL MARE
             Pe 2 iulie 1504 se încheia cea mai lungă domnie din perioada Evului Me-
diu a ţărilor române – 47 de ani. Ştefan cel Mare se stingea din viaţă la Suceava 
după ce aproape tot timpul cât s-a aflat pe tronul Moldovei a suferit de pe urma 
unei răni netratate corespunzător, căreia i s-a adăugat podagra (gută), o boală 
întâlnită adesea în rândul seniorilor medievali.
  La 515 ani de la dispariţia sa, Ştefan cel Mare rămâne în mentalul col-
ectiv drept unul dintre cei mai importanţi lideri ai acestui spaţiu – iar comemo-
rarea acestuia e un prilej potrivit pentru a-i evidenţia moştenirea.
 Domnind aproape o jumătate de secol, Ștefan cel Mare a purtat în cea 
mai mare parte din acest răstimp urmele rănii suferite la piciorul stâng, din 
timpul asediului eșuat de la Chilia, din anul 1462. Documentele interne moldo-
venești, dar și cele emise de cancelariile altor state amintesc despre prezența pe 
lângă voievod a mai multor „bărbieri”, adică persoane cu oarecare pricepere și 
cunoștințe în domeniul medical. Cel dintâi medic menționat de documente este 
un anume Ioan (sau Zoan), genovez la origine, care se afla la Suceava în anul 
1468. Dar pentru tratarea rănii voievodului au trimis „bărbieri” și venețienii, 
habsburgii, polonii, chiar și tătarii. De pildă, venețianul Matteo Muriano, ajuns 
în Moldova în 1502 și plătit de domn cu suma de 400 de ducați, nu reușește 
să amelioreze durerile tot mai chinuitoare, deși trimisese să fie cumpărate mai 
multe medicamente și leacuri din Veneția.
 Rănii provocate de sulița de la Chilia i s-a adăugat o altă afecțiune răspân-
dită în acea perioadă, şi anume guta (sau podagra, cum e ea numită în izvoarele 
contemporane interne), boală care avea să-i afecteze mobilitatea ambelor picio-
are – astfel încât o cronică lituaniană contemporană cuprinde precizarea că Ște-
fan cel Mare, cu prilejul bătăliei de la Codrii Cosminului, din octombrie 1497, 

a fost adus într-o sanie la locul evenimentului, deoarece „era foarte neputincios 
de picioare”.  Această mărturie are rolul de a exemplifica agravarea gutei și 
slăbirea accentuată a sănătății voievodului. De altfel, în anii imediat următori, 
Ștefan cel Mare a trimis mai mulți soli după medici, atât la Veneția, cât și la 
Curtea împăratului Maximilian de Habsburg, prin mjlocirea regelui Vladislav 
al II-lea al Ungariei.
    „A răposat robul lui Dumnezeu, domnul Ion Ștefan voievod... ca la 3 ceasuri 
din zi”
 Unii dintre medicii solicitaţi au ajuns la Suceava și au încercat să-l vin-
dece pe domn, dar niciunul nu a reușit să stopeze avansul rapid al bolii. De alt-
fel, guta era una dintre cele mai întâlnite afecțiuni medicale în rândul seniorilor 
medievali, agravată de consumul de carne de vânat și de consumul de vin. Guta 
a grăbit sfârșitul și altor contemporani de-ai lui Ștefan cel Mare, precum regele 
Matia Corvinul al Ungariei, regele Cazimir al IV-lea al Poloniei, sultanul oto-
man Mehmed al II-lea sau ginerele lui Ștefan cel Mare, cneazul Ivan cel Tânăr. 
 În vara anului 1504, starea de sănătate a domnului era supravegheată 
de trei medici: Hieronimo da Cesena, adus din Veneția, un alt medic trimis de 
la Buda, iar un al treilea era medicul evreu aflat în slujba hanului tătar Mengli 
Ghirai. Boala cuprinsese de-acum ambele picioare, astfel că doctorii hotărăsc 
să ardă rănile ca ultimă încercare de salvare a vieții. Fără succes, căci vajnicul 
domnitor al Moldovei se stinge. În letopisețul țării se menționează: „În anul 
7012 [=1504], luna iulie 2, marți, a răposat robul lui Dumnezeu, domnul Ion 
Ștefan voievod, domnul Țării Moldovei, ca la 3 ceasuri din zi”. E înmormântat 
câteva zile mai târziu, într-o criptă de la biserica Mănăstirii Putna.
                                                                                                                        historia.ro
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Sfântul Ilie și legenda carului de foc cu care se plimbă pe cer
Tradiții și obiceiuri de 20 iulie

      Sfântul Ilie Tesviteanul, celebrat drept făcător de minuni şi aducător de 
ploi în perioadă de secetă, este sărbătorit de creștinii ortodocși sâmbătă, 20 
iulie.  Sfântul Ilie a venit pe lume cu peste 800 de ani î. Hr., în ţinutul Tesvi 
din Galaad, într-o familie de preoţi, într-o perioadă în care iudeii se închi-
nau idolilor şi zeilor străini, pe vremea împăratului Ahab. Se spune că la 
naşterea sa tatăl său a văzut oameni îmbrăcaţi în alb învelindu-l în scutece de 
foc şi, dându-i numele, i-au dat să mănânce o flacără, simbol al râvnei pentru 
Dumnezeu care l-a mistuit de-a lungul întregii sale vieţi.

       Sfântul Ilie și 
carul de foc de pe 
cer
 Legendele mai 
spun că Sfântul Ilie 
a fost gospodar, 
dar cu o fire foarte 
iute. El şi-ar fi ucis 
părinții veniți în 
vizită și a mers apoi 
la Dumnezeu și și-a 
cerut iertare, pri-
mind un car şi un 
bici de foc pentru 
a-i ucide pe diavolii 
care îl stăpâneau.
 În tradiția 
populară, Sfântul 
Ilie este prezentat 
ca mergând pe cer 
într-un car cu roţi 

de flăcări, tunând şi lovind diavolii cu biciul de foc. Se mai spune că este 
aducător de ploaie şi că poate provoca furtuni puternice.
 Multe legende spun să Sfântul Ilie nu şi-a încheiat misiunea pe 
pământ, el ridicându-se la cer şi aşteptând acolo sfârşitul lumii, pentru a se 
lupta cu căpetenia diavolilor. Este considerat „mustrător al împăraţilor celor 
fărădelege şi pedepsitor al prorocilor mincinoşi, minunat făcător de minuni 
şi râvnitor către Dumnezeu, cel căruia stihiile s-au supus şi cerul i-a dat as-
cultare, cel mai mare între proroci”.
 Regele Ahab, în vremea căruia ar fi trăit Ilie, s-a căsătorit cu Isabela, 
o prinţesă feniciană din Sidon, care se închina zeului Baal. Ahab, preţuind 
frumuseţea femeii mai mult decât credinţa în Dumnezeul părinţilor săi, şi-a 
obligat poporul să se închine zeului Baal, încurajând în acest fel idolatria. 
Toate aceste fapte au atras mânia lui Dumnezeu, iar Sfântul Proroc Ilie a 
primit misiunea de a-l mustra pe rege şi de a întoarce de la închinarea la 
zei poporul care se tăvălea în necurăţie şi aducea pe fiii săi jertfă diavolilor 
(zeului Moloh, zeul fericirii, îi erau aduse drept jertfe copii sacrificaţi prin 
ardere).

         Seceta și ploaia, simboluri ale puterii Sfântului Ilie
 Certându-l pe Ahab, Sfântul Ilie îi spune: „Viu este Domnul 
Dumnezeul lui Israel, înaintea Căruia slujesc eu; în aceşti ani nu va fi nici 
rouă, nici ploaie decât numai când voi zice eu!” (3 Rg 17;1). Sfântul Ilie s-a 
retras pe malul râului Cherit. Iar în urma lui, seceta şi foametea a cuprins 
toată ţara. Atunci s-a împlinit cuvântul lui Moise către iudei: „Cerurile tale, 
care sunt deasupra capului tău, să se facă aramă şi pământul de sub tine fier” 

(Deuteronomul, 28 - 23). Căci Dumnezeul l-a ascultat pe Sfântul Ilie.
 După trei ani şi jumătate, dovedindu-se că numai credinţa în 
Dumnezeul lui Ilie este cea adevărată, poporul israelit şi-a recunoscut 
greşeala de a se fi închinat zeului Baal, strigând: „Dumnezeul lui Ilie este 
Dumnezeul cel adevărat”.
 „Până când veţi şchiopăta voi de amândouă gleznele voastre?”, între-
ba Sfântul Ilie mulţimile adunate pe Muntele Carmelului: „Dacă Dumnezeu, 
Care v-a scos pe voi din pământul Egiptului, este Dumnezeu, apoi pentru ce 
nu mergeţi în urma Lui? Iar dacă Baal este zeul vostru, apoi mergeţi după el”, 
le spune israeliţilor, mustraţi de conştiinţă pentru rătăcirea lor.
 Rugându-se atunci Ilie, o ploaie a răcorit pământul şi foametea a 
încetat.
 Sfântului Proroc Ilie nu i-a fost dată moartea, fiind ridicat la cer în-
tr-un car de foc. Şi potrivit Tradiţiei Bisericii, el este viu în trup, aflat în grija 
lui Dumnezeu în locaşurile cereşti.
 Sfântul Ilie a fost văzut de cei trei Sfinţi Apostoli, Petru, Ioan şi Iacob, 
pe Muntele Taborului, în vreme Schimbării la Faţă a Mântuitorului Hristos, 
şi va fi văzut din nou de oameni înaintea celei de a doua veniri a lui Iisus 
Hristos. Atunci cel ce mai înainte a scăpat de sabia Izabelei, va pătimi de sa-
bia lui Antihrist, împreună cu Enoh şi cu Ioan. (sursă: vol. “Vieţile Sfinţilor”)

             Obiceiuri, tradiții, superstiții. De ce nu se mănâncă mere
 De ziua Sfântului Ilie, oamenii nu lucrau, pentru a nu cădea grindi-
na, şi nu mâncau mere, pentru ca grindina să nu fie de mărimea acestora.
 Tot în această zi, femeile mergeau la biserică şi dădeau pomană pen-
tru morţi din roadele gospodăriei.
 În dimineaţa acestei zile se culeg plante de leac, în special busuioc, 
care sunt puse apoi la uscat, iar femeile duc busuioc la biserică pentru a fi 
sfinţit după care, întoarse acasă, îl pun pe foc, iar cenuşa rezultată o folosesc 
în scopuri terapeutice.
 De Sfântul Ilie, românii îşi amintesc şi de sufletele morţilor, în special 
de sufletele copiilor morţi. Femeile chemau copiii străini sub un măr, pe care 
îl scuturau şi dădeau de pomană merele căzute. Bisericile sunt pline, acum, 
cu bucate pentru pomenirea morţilor (Moşii de Sânt-Ilie), iar la casele gos-
podarilor sunt organizate praznice.

             Mierea albinelor, recoltată de Sfântul Ilie
 De Sfântul Ilie, la sate, apicultorii recoltau mierea albinelor. Recol-
tarea mierii se făcea numai de către bărbaţi îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, 
ajutaţi de către un copil, femeile neavând voie să intre în stupină. După 
recoltarea mierii, cei din casă, împreună cu rudele şi vecinii invitaţi la acest 
moment festiv, gustau din mierea nouă şi se cinsteau cu ţuica îndulcită cu 
miere. Masa festivă avea menirea de a asigura belşugul apicultorilor.
 Sfânt-Ilie marchează şi miezul verii pastorale, dată la care le era per-
mis ciobanilor să coboare în sate, pentru prima dată după urcarea oilor la 
stână. Cu această ocazie, ciobanii tineri sau chiar cei maturi aduceau în dar 
iubitelor sau soţiilor lor furci de lemn pentru tors, lucrate cu multă migală.
    
 În ziua de după Sfântul Ilie, pe 21 iulie, oamenii îl sărbătoresc pe 
Ilie-Pălie, vizitiul care conduce carul Sfântului.
 Sărbătoarea proorocului Ilie Tesviteanul este şi ziua Aviaţiei Române, 
acest sfânt fiind considerat, începând din 1913, ocrotitorul şi patronul avia-
torilor.
                                                                                                                  digi24.ro
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Expoziţie de carte!
    Biblioteca este prin definiţie o oază  de linişte şi de frumos,  iar cartea  un 
miracol creat de mintea şi sufletul omului. Cărţile aşteaptă  să fie   desco-
perite,  răsfoite şi   gustate  din dorinţa  omului  de a se dezvolta şi a cunoaşte 
misterele lumii. În această direcţie activează biblioteca şi bibliotecarii. Unul 
din obiectivele importante,  pe lângă stocarea, prelucrarea, clasificarea pub-
licațiilor, deservirea cititorilor, este valorificarea colecţiilor de ţinute. Prin 
diverse metode şi modalităţii, biblioteca se străduieşte să furnizeze cât mai 
multă informaţie utilizatorului.

   

O formă de popularizare şi punere în valoare a cărţilor, şi cea mai eficientă, 
de altfel,  este expoziţia de carte.  Biblioteca  organizează  expoziţii de carte  
tematice şi  informative cu diferite ocazii. Aceste expoziţii au ca scop pune-
rea în valoare a colecţiilor existente în  bibliotecă dar şi a promovării  noilor 
achiziţii. 

   

Organizând bine o expoziţie, putem cultiva  cititorilor o atitudine pozitivă 
faţă de carte, interesul  pentru literatura universală, le putem oferi posibilităţi 
multiple pentru informare şi documentare din toate domeniile  cunoaşterii. 
În acest mod, cititorul poate cunoaşte toate variantele de colecţii deţinute de 
bibliotecă. În ultimul timp, Biblioteca Comunală Şpring şi-a mărit simţitor 
volumul de carte, dar, din păcate  acest lucru nu este cunoscut de toţi utili-
zatorii. 
   Expoziţiile de carte organizate de noi la sala de lectură, de obicei sunt înch-
inate personalităţilor locale sau oamenilor de cultură din diverse domenii.
În luna iulie îl aniversăm pe unul dintre cei mai cunoscuţi scriitori români, 
Vasile Alecsandri. Deşi, prezent în spaţiul public - instituţii şi străzi îi poartă 
numele, îl găsim pe timbre, monede şi medalii comemorative, statui,  man-
uale şcolare – îl citim mai puţin.
  În perioada 15-30 iulie 2020 a  fost expusă la sala de lectură a Bibliotecii 
Comunale Şpring,   o mare parte din  operele cunoscute sau mai puţin cu-
noscute ale autorului   Vasile Alecsandri (n. 21 iulie 1821- d. 22 august 1890) 
a fost poet, dramaturg, folclorist, om politic și diplomat, membru fondator al 
Academiei Române, creator al teatrului românesc și al literaturii dramatice 
în România.
                                                                                     Bibliotecar Ileana Anghel


