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  “În  august , bogăția de fructe care, atunci când erau 
flori , atrăgeau mulțimi de albine sălbatice, își asumă 
treptat nuanțele de un purpuriu strălucitor și, sub 
apăsarea greutății , își rup cozile fragede și cad pe 

pământ.”
                                                          Henry David Thoreau 

„Suntem un amestec ciudat de stări şi lucruri:
 trădăm plângând şi râdem trădând.”

                                                                                          Grigore Vieru
 Privind la această epocă a ipocriziei și falsității, ne dăm seama că 
trăim într-o lume în care trădarea a devenit o parte din existența noastră. A 
devenit o obişnuinţă încă de la începuturile omenirii pe Pământ, şi, probabil, 
se va stinge numai atunci când Pământul va deveni un bolovan sterp, lipsit 
de viaţă. 
 Trădarea este una din atitudinile care au existat de când lumea și cu 
care e imposibil să lupți. Ea este semn al slăbiciunii omenești. Există și te 
lovește când nu te aștepți. Ce poți face? Nimic, pentru a preîntâmpina, dar 
multe pentru a trece peste.
 Atunci când vom învăța să nu ne mai mințim singuri, să nu ne mai 
lăsăm furați de iluzii și să nu ne mai expunem unor situații îndoilenice, 
oamenii lipsiți de scrupule nu vor mai avea influență asupra noastră.
 Un prim pas pe drumul vindecării și redobândirii încrederii în oame-
ni și în sine este analiza situațiilor trecute și conștientizarea.
 Este important să înțelegem în ce punct din trecut am fost prea naivi 
sau creduli, când am închis ochii și nu am fost atenți la detalii.
 În intimitatea noastră, este bine să ne dăm voie să fim vulnerabili, să 
ne ascultăm sufletul, să ne permitem luxul de a plânge și să ne acceptăm cu 
tot ceea ce am greșit, în anumite situații.
 După un timp, vom descoperi că această experiență ne-a facut mai 
puternici și ne-a oferit șansa ca data viitoare să fim mai atenți la deciziile pe 
care le vom lua.  
 Să nu uităm că adevărații învingători sunt cei care nu renunță nicio-
dată în a privi viața cu încredere, indiferent de situație, sunt cei care gândesc 
pozitiv și văd mereu latura bună a lucrurilor, în loc să se lamenteze mereu de 
propria viață și să nu lupte să-și depășească traumele. 
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              ȘCOALA GIMNAZIALĂ DRAȘOV

        CLASA I

1. COMȘA ALEXANDRU
2. CUNȚAN DAMARIS
3. POPA IULIA

          CLASA a II-a

1. CASAPU ALEXIA ADRIANA

        CLASA a III-a

1. CÂRNEALĂ MARIA MIRELA
2. CUNȚAN MIRIAM
3. PĂUCEAN ALEXANDRA GEOR-
GIANA

CLASA a IV-a

1. MATIEȘ DARIUS MIHAI
2. MOLDOVAN CORNEL CRISTIAN

CLASA a V-a

1. STĂNILĂ RĂZVAN ȘTEFAN- media 9,97
2. GHEORGHE IONELA- media 9,69
3. CONTI MARIA ELENA- media 9,63
4. CUNȚAN DRAGOȘ ANDREI- media 9,55
5. COMȘA CLAUDIU- media 9,52
6. DRAGOMIR BOGDAN ANDREI- media 9,13
7. CÂRNEALĂ DENISA IOANA- media 9,08
8. GROZA LIVIU SORIN- media 9,05
9. BORZEA RAREȘ CRISTIAN- media 8,91
10. BINDER DAVID- media 8,52

                             CLASA a VI-a

1. ANGHEL SEBASTIAN ILIE- media 9,94
2. MUNTEAN EDUARD GABRIEL- media 9,80
3. SINEA GABRIEL BOGDAN VALERIU- media 
9,61
4. SCHEAU IOANA LAVINIA- media 9,27
5. FLEACA ROBERT ILIE- media 9,25
6. CIORGOVEAN SEBASTIAN SIMION- media 
8,77
7. VALASĂ OANA MARIA- media 8,61

                          CLASA a VII-a

1. IANCU GHEORGHE- media 9,86
2. RADU MARIA- media 9,84
3. COTÎRLEA CASIANA- media 9,68
4. IANCU GEORGIANA- media 9,18

5. IANCU MIHAELA- media 9,13
6. MUNTEAN PETRU- media 8,94

                         CLASA a VIII-a

1.    MOLDOVAN BIANCA MARIA- media 10
2.    IANCU DENISA- media 9,52
3.    RADU ALEXANDRA- media 9,38
4.    SCHIAU MARIA GABRIELA- media 9,33
5.    PATAKI LAVINIA- media 9,11
6.    BORZEA SORANA- media 9,00
7.    CUNȚAN RĂZVAN- media 8,97
8.    CUNȚAN ALEXANDRA- media 8,75
9.    ANDRIDAN IRINA- media 8,69
10.  BORZEA CĂTĂLIN- media 8,69
11.  ȘTEFAN ANDREEA- media 8,63
12.  CÂRNEALĂ GABRIELA- media 8,50

            ȘCOALA GIMNAZIALĂ CUNȚA

                               CLASA I

1. TĂRÂȚĂ ANTONIA IOANA

                          CLASA a II-a

1. MATEȘ YANNIS ANDREI
2. NOVAC ELISAI EMANUEL
3. VASIU MARIO CRISTIAN

                        CLASA a III-a

1. TĂRÂȚĂ PETRONELA ELENA
2. APOLZAN SONIA LAVINIA
3. MARCU IOANA ADRIANA
4. NEMES DARIUS ANDREI

          ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘPRING

                               CLASA I

1. CASAPU ALEXIA
2. CUCU LUCA
3. FLEACA ȘTEFAN
4. GHENESCHU IOAN
5. LUCAN ALIN
6. ȘTEF OLIVIA
7. VASIU VLAD

                        CLASA a II-a

1. FLEACA VALENTIN ȘTEFAN
2. GHENESCU IOAN
3. LUCAN ALIN GHEORGHE

        4. VASIU VLAD VASILE

                              CLASA a III-a

1. CRĂCIUN SEBASTIAN IOAN
2. NISTOR CRISTIAN 
3. SĂLIȘTEAN MARIUS
4. ȘTEFAN MARIA RALUCA

                              CLASA a IV-a
   
1. CRĂCIUN SEBASTIAN IOAN
2. SĂLIȘTEAN MARIUS
3. ȘTEFAN MARIA RALUCA
 
      ȘCOALA GIMNAZIALĂ VINGARD

                             CLASA I

1. RADU ALEXIA

                         CLASA a II-a

1. OTVES PUIU IOSIF 
2. CSAPO ADRIANA

                       CLASA a III-a

1. RADU ANTONIO VASILE
2. STĂNILĂ MARIUS ANDREI

                        CLASA a IV-a

1. STĂNILĂ ALEXANDRU NICOLAE

SITUAȚIA ELEVILOR PREMIANȚI ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020
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Cartea atrage cartea…
    Dezvoltarea colecţiilor de bibliotecă  este activitatea prin care se 
asigură creşterea armonioasă a colecţiilor bibliotecii, asigurându-se un 
echilibru optim între acţiunea de selecţie, achiziţie a publicaţiilor nou 
apărute şi completare retrospectivă prin cumpărătură şi donaţie.    
     Donaţia este calea pe care se dezvoltă, curent şi retrospectiv col-
ecţiile de documente româneşti şi străine oferite cu titlu gratuit de 
către persoane fizice (autori, descendenţi ai autorului, persoane par-
ticulare, etc.)
      La începutul lunii august biblioteca Comunală Şpring şi-a îm-
bogăţit fondul de carte cu un număr semnificativ de publicaţii, în lim-
ba română,  donate de un utilizator activ al bibliotecii care din păcate 
îşi doreşte să fie anonim, dar vrea ca aceste cărţi să fie studiate de cât 
mai mulţi cititori.

   

Colecţia însumează un număr de 100 volume, literatură română şi 
universală care dau un plus de valoare fondului existent în bibliotecă, 
deoarece  în această colecţie sunt 80 de titluri noi care vor fi prelucrate, 
inventariate  şi vă  vor aşteapta  la raft. 
    De-a lungul timpului Biblioteca Comunală Şpring a primit nu-

meroase donaţii de carte din toate domeniile cunoaşterii. Pragul bib-
liotecilor publice este trecut adesea de personalităţi importante ale 

culturii române,  care nu vin niciodată cu ,,mâna goală” şi aduc cu ei 
o parte din munca lor. Cunoscutul scriitor prof. Ioan Popa născut la 
Roşia de Secaş la data de 3 august 1940 a desfăşurat o muncă de cer-
cetare şi valorificare a folclorului din Ţara Secaşelor, a răspuns pozitiv  
ori de câte ori a fost invitat să participe la simpozioanele culturale or-
ganizate de Autorităţile Locale. În anul 2018,  a fost prezent  la Şpring  
la  simpozionul cultural prilejuit de „Festivalul Datina Străbună pe 
Secaşe” și  a donat Bibliotecii Şpring un număr de 20 de cărţi, creaţie 
personală. În semn de mulţumire şi preţuire , biblioteca Şpring a reali-
zat o expoziţie de carte  la sala de lectură în perioada 1-5 august 2020, 
menită să  pună în valoare opera unui om deosebit care în scrierile sale 
descrie, ca nimeni altul, frumoasa zonă a Podişului Secaş. 

   O altă donaţie importantă, cu o valoare sentimentală deosebită pen-
tru Biblioteca Şpring a venit din partea Profesorului Virgil Todeasă, 
fiu al Comunei Şpring, născut în localitatea Vingard la data de 14 mai 
1948. S-a remarcat pe decursul activităţii sale de poet fiind laureat al 
Festivalului Internaţional de poezie Lucian Blaga . Volumele de poezii 
donate au fost expuse la Biblioteca Şpring cu diferite ocazii, dar mai 
ales în data de 21 martie când întreaga  lume sărbătoreşte Ziua Inter-
naţională a poeziei.
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COMANDOR ANGHEL S.IOAN
Este fiul satului Cunța și în 
data de  9 august 2020 a îm-
plinit 90 ani.
 S-a născut pe 9 august 
1930 în satul Cunța, județul 
Alba.
 Părinții Simion și Rafila 
Anghel, oameni credincioși și 
gospodari din comună, Simi-
on s-a născut în Șpring și Ra-
fila în Cunța, au avut doi copii: 
Paraschiva, căsătorită Boescu 
și Ioan, fiul satului pe care îl 
prezentăm.
 Școala primară a făcut-o 
în satul natal, apoi a urmat 
Liceul Industrial la Miercu-
rea Sibiului și s-a calificat în 
meseria de lăcătuș.
 La vârsta de 16 ani avea 
o meserie. În anul 1948, când 
vârsta i-a permis, s-a anga-
jat la Arsenalul Armatei din 
Sibiu, unde a lucrat la reparat 
armamentul de artilerie din 
Războiul al II-lea Mondial – 

tunuri terestre și antiaeriene.
 S-a înscris și a luat examenul la Institutul de Mecanică la Cluj- Facultatea de 
Ingineri de Exploatare. După un an greu, pentru că pe vremea aceea nu erau bine prim-
iți studenții români la Cluj, a absolvit și s-a mutat la Institutul Politehnic București – 
Facultatea de Ingineri de Exploatare aparate optice. A absolvit anul II și a urmat anul III 
prin corespondență.
 La absolvire, cu diploma de inginer , a fost repartizat la Ministerul Apărării 
Naționale. Fiind din apropierea Sibiului, a fost repartizat la Școala Tehnică de aviație 
din Sibiu, iar după 6 luni a fost transferat la minister în București.
 A fost avansat la gradul de locotenent și prin ordin de ministru a fost repartizat 
la Craiova, Divizia 66 aviație. În perioada 1952-1953 s-a înființat  Unitatea de Reparații 
Avioane de la Craiova.
 La 22 ani era comandantul unității de reparații avioane reactive care erau pe 
aerodromurile Deveselu, Craiova, Siliștea Gumești și Caransebeș. Avea în subordine 
patru secții: reparații motoare, reparații aparate de bord și radio, reparații celule și rep-
arații armament. În acel timp se primea material de aviație de la sovietici. S-a primit 
MIG 15, piloții români au făcut trecerea pe MIG 15 și au început zborurile în dubla 
comandă cu consilieri sovietici. A fost o activitate intensă, tot timpul reparațiile tre-
buiau făcute urgent pentru ca avioanele să reia repede zborurile. Erau necesare deplas-
ări și pe alte aerodromuri, aveau în dotare mașini atelier cu care se făceau deplasările 
unde era nevoie, deplasări se mai făceau și cu Fi 156. Reparațiile erau diverse: distrugeri 
de flapsuri sau tren de aterizare, schimbat motor la avion cu dublă comandă, înlocuit 
direcția ampenajului și altele. Apoi au venit și avioane cehe S102. A continuat activi-
tatea atelierului cu tot mai multe probleme, au început blocări ale manșei și comenzilor 
avionului, mergeau greu și la sol și în zbor. Au început căutările pentru a găsi cauza 
defecțiunilor, au făcut un banc de probe la sol și după mai multe încercări a găsit cauza 
– lichidul hidraulic. Pentru această soluție, Anghel S. Ioan a obținut brevet de inovator 
de realizare tehnica.
 În mai 1952 a fost avansat locotenent major.
 Toate gradele, cu excepția celui de major și de colonel, au fost luate la ex-
cepțional, ca recompensă, fiind apreciată activitatea pe care o desfășura. Examenul de 
colonel l-a dat la Academia Militară.
 În anul 1954 s-a născut primul băiat care a făcut școala de piloți la Bobocu, a 
fost brevetat pe An2. Băiatul i-a murit într-un accident stupid: când se întorcea acasă 
de la Bobocul, avansat și brevetat, dincolo de Basarab, a căzut din tren, nu se știe în ce 
împrejurare și a murit pe linia ferată la 23 ani. 
 De la Craiova s-a mutat la Sibiu pentru apropierea de casă (părinții fiind de 
lângă Sibiu, iar părinții soției - din Sibiu).
 La Sibiu a fost la Regimentul de asalt – șef de atelier și a stat puțin, pentru o 

lună a fost trimis la Școala Tehnică de la Mediaș să dea examen pentru gradul de maior.
 Între timp a fost transferat la Turda, șeful atelierului de reparații la IL10, iar 
după două luni a fost numit locțiitorul tehnic al unității de deservire a regimentului.
 După câteva luni a fost numit comandatul aerodromului, cu probleme de de-
servire a Regimentului de asalt de la Turda, în anul 1959. Comandantul de deservire 
răspundea de tot ce mișca pe aerodrom, asigura: tehnica, oamenii și paza. 
 În acel timp se lucra la aerodromul de la Câmpia Turzii, de la Luna avându-l și 
pe acesta în pază. Între cele două aerodromuri era ceva distanță.
 Astăzi aerodromul de la Câmpia Turzii este cel mai modern din țară, unde 
zboară F16.
 După puțin timp a primit ordin să desființeze Regimentul de asalt de la Turda. 
O parte din piloți au plecat la alte unități din țară. A rămas cu o grupă tehnică pentru 
demontarea avioanelor, transportul lor la gara Turda, urcarea lor în tren și trimiterea 
la Caransebeș. S-a făcut verificarea gestiunii, s-a pregătit arhiva de gestiune care a fost 
încărcată în vagoane și trimisă la Râmnicu Sărat.
 Aerodromul (clădirile) a fost predat primăriei.
 În timp ce să făcea lichidarea aerodromului Turda, a fost un eveniment deose-
bit la aerodromul de la Câmpia Turzii. Pe pista de la Luna, neterminată, a primit ordin 
să facă  pregătiri, că urmează să aterizeze un avion greu în trei zile, au venit o sută civili 
(securitatea), tot felul de oficialități (prim-secretarul de la Cluj, prim-secretarul raionu-
lui Turda și alții) și a urmat aterizarea primului avion de pe pista de la Luna, un avion 
IL18 cu emblema sovietică. A coborât Gheorghiu Dej și Hrusciov, veneau la vânătoare 
de urși la Bistrița. 
 A terminat treaba la Turda și în anul 1960 a fost numit comandantul unității de 
deservire a aerodromului Otopeni.
 Aici era treabă multă, avea în subordine: aerodromul Otopeni, Regimentul 99 
transport, patrula reactivă cu MIG 15 (pentru inspectorii care zburau acolo), escadrila 
specială prezidențială, o parte din unitatea de elicoptere (care se înființa atunci).
 La sosirea avionului prezidențial IL 18, s-a ocupat de pregătirea interiorului 
avionului: dotarea cu mochete, covoare și covorașe (de la fabrica de covoare Cisnădie), 
dotarea cu tot ce este nevoie pentru servire – veselă, pahare – tot ce era mai frumos și 
mai bun s-a ales, prezentat, acceptat, comandat și achiziționat.
 În anul 1970 s-a născut al doilea băiat.
 Despre activitatea de la Otopeni sunt foarte multe de povestit, a fost o activitate 
diversă, complexă, intensă, cu multe probleme grele.
 În anul 1975, epuizat de activitatea de la Otopeni, a cerut trecerea în econo-
mia națională. După mai multe tatonări și ajutat de unii din generali și miniștrii acelor 
vremuri (care au apreciat activitatea pe care a avut-o până atunci), ajuns la Institutul 
de Aviație din Grupul Aeronautic București, numit atunci CNIAR – Centrul Național 
pentru Industria Aeronautică Română.
 La institut a fost numit șef serviciu economic-administrativ, unde avea proble-
ma gospodăririi, pazei, mobilizării, apărarii și programelor de aviație (IAR93, IAR 99).
 A avut fericirea să lucreze cu toți marii constructori români în aviație: Henri 
Coandă, Elie Carafoli, Radu Manicatide. A fost alături de ei și i-a ajutat cu tot ce aveau 
nevoie. Carafoli avea biroul în str. Constantin Mille unde era Institutul de Mecanica 
Fluidelor, avea o bibliotecă cu mii de volume, acolo funcționa și Centrul de Construcții 
Aerospațiale. Coandă avea biroul în Calea Victoriei unde era INCREST – Institutul de 
Creație Științifică și Tehnică. La revoluție în 1989 biroul marelui Coandă a fost devas-
tat. Anghel Ioan a fost cel care a recuperat toată activitatea de cercetare a lui Coandă. 
Documentația tehnică a fost arhivată, făcută pachete, aproximativ 600 kg și depozitată 
la Institut până s-a retras din activitate, când a predat-o la Muzeul de Aviație. 
  În anul 2000, la vârsta de 70 de ani, Anghel S. Ioan se retrage din activitate, 
după 52 de ani de muncă pentru a se bucura de o viață liniștită alături de familie.
 Pentru munca depusă cu multă dăruire, Anghel S. Ioan a fost recompensat cu 
mai multe ordine și medalii semnate de Gheorghiu Dej și Ceaușescu.
 Am prezentat pe scurt perioada de activitate a unui om deosebit care a făcut 
mult bine semenilor săi și a fost un ajutor de nădejde pentru locuitorii comunei noastre.
 Acum la 90 de ani are o viață liniștită în București, într-o casă frumoasă, îm-
preună cu soția Otilia, bucurându-se de fiul lor Lucian și familia acestuia, mai ales de 
nepotul Albert.
                   La mulți ani și viață frumoasă și liniștită mai departe! 
                                                                                                   Muscalu Dorina-nepoata.
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RECOMANDĂRI PRIVIND APLICAREA PREVEDERILOR LEGALE 
DIN SECȚIUNEA a IV – a  „PROTECȚIA COPILULUI CU PĂRINȚI PLECAȚI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE” 

DIN LEGEA NR. 272/2004 PRIVIND PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI
   Obiectivul recomandărilor: realizarea procedurii de delegare a au-
torității părintești de către părinții care urmează să plece la muncă în 
străinătate (aplicabilă în situația în care ambii părinți sau părintele care 
exercită singur autoritatea părintească sau la care locuiește copilul ur-
mează să plece la muncă în străinătate).
   Prevederile legale cuprinse în Legea nr. 272/2004 vizează următoarele 
categorii de persoane: 
- Ambii părinți: trebuie avută în vedere atât situația în care cei doi 
părinți pleacă în același timp, cât și cea în care inițial pleacă un părinte 
și ulterior pleacă și celălalt.
- Părintele care exercită singur autoritatea părintească: această 
categorie vizează părinții care exercită singuri autoritatea părintească, 
urmare a divorțului sau a altor situații în care a fost dispusă o astfel de 
măsură. 
- Părintele cu care locuiește copilul: această categorie vizează 
părinții care exercită autoritatea părintească în comun, iar urmare a 
divorțului instanța a stabilit care este părintele cu care copilul va locui 
în mod obișnuit, urmare a desfacerii căsătoriei. 
       ETAPE ÎN DERULAREA PROCEDURII:
1. Transmiterea notificării către SPAS din localitatea de domiciliu.
Părintele care se află într-una din situațiile enumerate anterior trebuie 
să notifice intenția de a pleca la muncă în străinătate Serviciului Public 
de Asistență Socială din localitatea de domiciliu, indiferent dacă munca 
implică sau nu și existența unui contract de muncă. 
Notificarea SPAS poate fi realizată astfel:
- Prin depunerea la sediul primăriei de domiciliu;
- Prin transmiterea acesteia prin e-mail, fax, poștă, curier, etc, la 
SPAS;
În cazul părinților aflați deja în străinătate, este considerată ca fiind 
posibilă transmiterea notificării din străinătate, prin mijloacele mai sus 
menționate. Indiferent de modelul folosit, în cuprinsul notificării va 
trebui să se regăsească următoarele elemente:
- Datele de identitate ale persoanei în grija căreia va fi lăsat copilul 
pe durata absenței din țară a părintelui / părinților;
- Adresa la care copilul va urma să locuiască după plecarea părin-
telui / părinților;
- Îndeplinirea de către persoana în grija căreia urmează a fi lăsat 
copilul a următoarelor condiții: să fie rudă până la gradul IV inclusiv, 
cu minorul (bunic, unchi, văr, nepot, frate, străbunic, etc), să aibă vârs-
ta de minim 18 ani și să îndeplinească condițiile materiale și garanțiile 
morale necesare creșterii unui copil.
    Conform legii, părintele are obligația ca în termen de 40 de zile înainte 
de plecarea din țară să depună notificarea la primăria de domiciliu. 
Acest termen trebuie să fie interpretat ca un termen de recomandare, 
astfel, notificarea poate fi depusă și cu mai puțin de 40 de zile înainte de 
plecare. 
    Scopul introducerii acestor prevederi legale a fost acela de a asigura o 
monitorizare cât mai exactă a tuturor cazurilor copiilor ai căror părinți 
sunt plecați la muncă în străinătate și sprijinirea autorităților de la nivel 
local în realizarea unor evidențe cât mai complete ale numărului real al 
copiilor care intră în această categorie. 

 2. Completarea de către părinte a cererii către instanța de judecată.
În același timp cu notificarea SPAS, părintele trebuie să formuleze și 
cererea către instanța de judecată, astfel încât după realizarea anchetei 
sociale și colectarea celorlalte acte necesare la instanță, SPAS să poată 
transmite către instanța de judecată toate aceste documente. 
3. Înaintarea actelor la instanță (Judecătoria competentă teritorial).
    Deși SPAS nu are calitatea procesuală expres prevăzută în prezenta 
procedură, acesta are un rol determinant în inițierea și celeritatea ei, 
precum și în obținerea unei finalități în interesul copilului. 
     Actele necesare pentru depunerea dosarului. 
    Pentru părinți: copie CI / BI părinți, copie certificat de căsătorie, copie 
certificat de deces al soțului (dacă este cazul), copie hotărâre de divorț 
(dacă este cazul), copie dovada deplasării în interes de serviciu (dacă 
există). 
    Pentru copil: copie certificat de naștere / carte de identitate a minor-
ului, adeverință medicală.
     Pentru persoana indicată pentru a prelua autoritatea părintească:  
copie CI / BI, cazier judiciar, copie adeverință de salariat / talon de pen-
sie etc, copie dovadă spațiu de locuit, adeverință medicală care să ateste 
faptul că este clinic sănătos, declarația pe propria răspundere că are / nu 
are alți copii în întreținere, alte înscrisuri apreciate ca fiind relevante, în 
copii certificate pentru conformitate cu originalul, într-un singur exem-
plar, în funcție de situație. 
4. Judecarea cererii și definitivarea procedurii.
   Un aspect important care trebuie luat în considerare în această etapă 
îl reprezintă ascultarea copilului. În conformitate cu prevederile art. 29 
din Legea nr. 272/2004, „în orice procedură judiciară sau administra-
tivă care îl privește, copilul are dreptul de a fi ascultat. Este obligatorie 
ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani. Cu toate acestea, 
poate fi ascultat și copilul care nu a împlinit 10 ani, dacă autoritatea 
competentă apreciază că audierea lui este necesară pentru soluționarea 
cauzei.”
    Delegarea autorității părintești pentru o anumită perioadă de timp 
(maxim 1 an) nu este echivalentă cu decăderea părinților din drepturile 
părintești sau cu o limitare a exercițiului acestora. 
    Help – Line Copii Singuri Acasă, oferă servicii de consiliere pentru 
toate persoanele interesate de acest domeniu, în rândul părinților care 
intenționează să plece la muncă în străinătate / sunt plecați la muncă în 
străinătate și al persoanelor în grija cărora rămân copiii. 
   Datele de contact ale Help – Line sunt: contact@copiisinguriacasa.
ro , nr. tel. 0800.070.040, număr apelabil gratuit în România din toate 
rețelele de telefonie mobilă și fixă.  
    Prezentul document a fost elaborat în cadrul proiectului Protecție și 
educație pentru copiii afectați de migrația pentru muncă în străinătate 
a părinților, derulat de Organizația Salvați Copiii în parteneriat cu Au-
toritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. 
    Având în vedere cele prezentate mai sus, avem rugămintea ca 
toate persoanele care se află într-una dintre aceste situații să se prez-
inte la primăria comunei Șpring pentru a depune actele necesare. Vă 
mulțumim!!!
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ÎNȘTIINTARE
          Subscrisa UAT Șpring, cu sediul în Șpring, str. Doștatului nr. 94, jud. Alba,  reprezentată legal prin domnul Rusu Daniel Gheorghe în calitate de 
primar, vă informăm că având în vedere anexa la HCL 56/2016 cap. IV art. 11 pct. 16, constituie contravenție și se sancționează contravențional, lăsarea 
liberă a câinilor în afara spațiilor aflate în proprietate sau în folosință (curți, terenuri, incinte, apartamente), fără botniță sau lesă și nesupravegheați de 
către proprietari sau însoțitori, atrage după sine capturarea și transportarea în adăposturile serviciilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân.
           În cazul în care nu veți ține cont de cele de mai sus, vom lua măsuri în consecință.
               

Cu respect,
Primar,

Daniel Gheorghe Rusu

Marin Preda, cel mai iubit dintre pământeni
            Marin Preda a avut o viață… de film sau 
de roman. De altfel, întreaga sa operă literară își 
trage dimensiunile, puterea și unicitatea dintr-o 
viață reală: a scriitorului.
 Familia sa, satul unde a copilărit, frații și 
surorile sale, învățătorul său devin, 
la un moment dat, personaje. În ju-
rul lor se vor clădi schițe, nuvele, ro-
mane.
 Marin Preda, scriitorul, așa 
cum se învață despre el la școală face 
cinste literaturii noastre.
 Dacă timpul ar fi avut răb-
dare probabil că viața ca o pradă a lui 
Marin Preda nu ni l-ar fi lăsat nouă, 
azi, ca pe cel mai iubit dintre pămân-
teni.
 Ne-am jucat, parafrazând tit-
lurile mari ale operei scriitorului, fără 
să uităm de “Moromeţii”, lucrarea sa 
cea mai cunoscută.
 Marin Preda s-a născut în-
tr-un august fierbinte, în anul 1922, 
într-un loc de la capătul lumii, 
Siliștea-Gumești. Acolo a început să 
înveţe (lucru care, de altfel, îi va mar-
ca întreaga viață), în ciuda unui tată 
îndărădnic și lipsit total de mijloace 
materiale.
 S-a încăpățânat să rămână pe 
drumul cunoașterii, chiar dacă, pen-
tru asta, Preda a plătit cu o malarie și 
cu o miopie. A început să scrie - și să 
impresioneze cu asta - încă din școală. 
Nu se întoarce în Siliștea-Gumești, 
preferând să bântuie prin București, 
aiurea, de multe ori fiindu-i foame și 
neavând unde să se ducă, mai mult de garsoniera 
minusculă a fratelui său, Nilă.
 Dar, existau deja oameni care ’’vedeau” 
ceva în el. Geo Bogza îl ajută să se angajeze, în 
1941, corector la ziarul ’’Timpul”. Tot acolo, un an 
mai târziu, Preda debutează cu schița ’’Pârlitu’’, al 
cărei original a fost cumpărat imediat, cu o sumă 

respectabilă.
 Din sărăcia cruntă de până atunci, des-
tinul său virase către faimă, bani, recunoaștere. Se 
prefigura deja un scriitor nou, cu un cuvânt clar și 
dur, ca un diamant.

 Marin Preda s-a opus regimului comunist 
instaurat de Nicolae Ceaușescu. Moartea sa, în 
1980 - în vila de creație a scriitorilor din Palatul 
Mogoșoaia - e și astăzi, subiect de controverse.
 Apăruse ’’Cel mai iubit dintre pământeni”, 
un roman - fotografie a României dintre anii 1945 
- 1964; o lume - ’’plină de dipsomani, parchin-

soniști și torționari” - în cuvintele de azi: bețivi, 
bolnavi și... torționari.
Până la cel ’’Cel mai iubit dintre pământeni”, 
văzuseră literele tiparului ’’Întâlnirea din pămân-
turi”, ’’Desfășurarea”, ’’Risipitorii”, ’’Imposibila în-

toarcere”, ’’Marele singuratic”, ’’Delirul”, 
’’Viaţa ca o pradă” și romanul care i-a 
făcut atenți pe comuniști, ’’Moromeții”.
 Creația literară a lui Marin Preda 
este uriașă. Cum îi plăcea să spună, lit-
eratura a fost singura dragoste care nu 
l-a trădat. Cele trei soții ale sale - Au-
rora Cornu, prima sa iubire, Eta Vexler, 
evreica care l-a făcut antipatic regimului 
și Elena, cea care i-a dăruit urmași - au 
trăit cu acest gând.
 ’’ Iubirea poate să fie oricum, nu-
mai să fie! Poţi să arăţi ca un chimval 
răsunător, dar dacă dragoste nu e... 
spune evanghelistul. E vorba, desigur, 
de dragostea divină, dar a noastră, cea 
profană, are oare vreo limită care s-o 
împiedice să atingă graniţa divinului? 
Lăcaşul ei nu e tot inima umană?“, se în-
treabă Marin Preda, prin gura lui Victor 
Petrini, personajul său din ’’Cel mai iu-
bit dintre pământeni”.
 ”Moromeții” ocupă un loc distinct 
în literatura noastră. Ne bucurăm să 
avem adaptări cinematografice după ro-
man. Așa, socialismul cu realitatea col-
ectivizării forțate, cu foncirea aferentă 
și noi-născuții activiști de partid devin 
mai facil de vizualizat; și, sperăm noi, de 
înțeles.
 Marin Preda și personajele sale, 
unice, trăgându-și seva din vieți reale, 

mirobolante pentru cititorul de azi, aduc litera-
turii noastre un plus valoare pe care, nici măcar 
acum, la 40 de ani de la moartea sa, nu o conștien-
tizăm, atât cât ar trebui.
 Pentru cel mai iubit dintre pământeni, 
timpul nu a mai avut răbdare. 
                                                                                tvr.ro
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Adormirea Maicii Domnului
 Semnificația zilei, tradiții, obiceiuri și superstiții

    Adormirea Maicii Domnului (Sfânta Maria Mare), 
marcată pe 15 august,este una dintre cele mai impor-
tante sărbători creştine, iar, pentru români, este şi oc-
rotitoarea marinarilor. ”Sărbătoarea Sf. Mării este şi 
ea un hotar” potrivit volumului ”Spaţiul şi timpul în 
tradiţiile româneşti”(Paideia, 2018). 
 Adormirea Maicii Domnului (Sfânta Maria 
Mare) este una dintre cele mai importante sărbători 
creştine, iar, pentru români, este şi ocrotitoarea mari-
narilor, pe 15 august fiind organizate în mai multe 
oraşe procesiuni cu icoane şi pelerinaje, dar şi mani-
festări artistice.
 Sf. Maria este și Ziua Marinei Române. A 
fost aniversată prima dată în 1902, la Constanța, fi-
ind legată de sărbătoarea religioasă, sfânta fiind con-
siderată ocrotitoarea marinarilor. Printre momentele 
tradiționale ale festivităților se numără sosirea lui 
Neptun, care declară deschise jocurile marinărești pe 
apă și care dă botezul marinarilor.
 Aproximativ 2,2 milioane de români își 
serbează onomastica de Sfânta Maria. Mai mult de 
jumătate sunt femei care poartă numele de Maria 
cărora li se alătură cele botezate Mariana și Marine-
la, dar și cei care se numesc Marian, Marin, Mioara, 
Mia, Maricica, Marina, Marilena, Mari, Mărioara, 
Marinel, Marousia sau Ana-Maria.
Semnificația zilei de 15 august - Adormirea Maicii 
Domnului
 Biserica Ortodoxă marchează, pe 15 august, 
Adormirea Maicii Domului, sărbătoare numită în 
popor și Uspenia (termenul slav) şi Sfânta Maria 
Mare. Adormirea Maicii Domnului este cea mai 
veche sărbătoare închinată Sfintei Fecioare Maria, 
dar mărturii despre existenţa ei nu există decât în-
cepând din secolul al V-lea, când cultul Maicii Dom-
nului începe să se dezvolte foarte mult, mai ales după 
Sinodul IV Ecumenic, care a hotărât că Maica Dom-
nului este Născătoare de Dumnezeu.
 ”Sărbătoarea Sf. Mării este şi ea un hotar: 
acum se adună ultimele plante de leac, putem afla 
cum va fi toamna ce se apropie. Este un alt moment 
important al calendarului viticol, ziua în care se toc-
mesc pândarii pentru vii şi în care se leagă ciocul 
păsărilor pentru a nu prăda strugurii. De asemenea, 
se oferea din nou ofrandă din noua poamă”, scrie 
Antoaneta Olteanu, în volumul ”Spaţiul şi timpul în 
tradiţiile româneşti”, publicat de editura Paideia, în 
2018.
 În secolul al V-lea, sărbătoarea Adormirii 
Maicii Domnului exista în Siria, fiind menţionată 
în documentele vremii. Locul de origine al sărbăto-
rii este probabil Ierusalimul, oraşul sfânt, unde se 
păstrează până astăzi, în apropierea grădinii Ghetsi-
mani, mormântul Maicii Domnului şi Biserica zidită 
pe acest mormânt. În spatele mormântului Maicii 
Domnului din această biserică, este pusă la închinare 
pentru pelerini icoana Maicii Domnului făcătoare de 
minuni, cunoscută sub numele de Ierusalimitissa. 
Pelerinii care ajung în Israel au ca obiectiv, printre 

altele, o vizită la mormântul Maicii Domnului.
 ”După săvârşirea tuturor tainelor mântuirii 
noastre şi după Înălţarea Domnului Iisus la ceruri, 
Prea Curata şi Prea binecuvântata Fecioară Maria, 
Maica lui şi Mijlocitoarea mântuirii noastre, s-a apro-
piat de prea cinstita şi prea slăvita ei Adormire, fiind 
plină de zile. Deci dorind ea ca să iasă din trup şi să se 
ducă la Dumnezeu, pentru că era cuprinsă de necur-
mată şi necontenită dumnezeiască dorinţă ca să vadă 
prea dulcea şi prea dorita faţă a Fiului său, ea se ruga 
Domnului cu căldură ca să o ia pre ea la Dânsul din 

valea aceasta a plângerii şi să o ducă în bucuriile cele 
de sus şi nesfârşite. Fecioara zăcea cu cinste pre pat-
ul cel împodobit, se pregătise către fericita plecare, 
aşteptând venirea la dânsa a Fiului şi Domnului ei 
cel prea dorit. Deodată a strălucit în casă o lumină 
a dumnezeieştii slave. De acea strălucire lumânările 
s-au întunecat, iar acoperământul casei se vedea de-
schis, şi slava Domnului venea din cer. Atunci iată 
Hristosul, Împăratul slavei, cu arhangheli şi cu îngeri 
au vestit Prea Sfintei Fecioare Maria mai nainte că el 
se apropia către Prea Curata lui Maică. Ea s-a ridi-
cat de pre pat, sârguindu-se întru întâmpinarea lui, şi 
s-a închinat Domnului său”(Vieţile sfinţilor, XII, pp. 
485, 486, 498-499).
 Generalizarea Praznicului Adormirii Maicii 
Domnului în Răsărit se datorează împăratului bizan-
tin Mauriciu (528 - 603), care a rezidit Biserica Maicii 
Domnului din Ghetsimani şi care a fixat definitiv şi 
data sărbătoririi ei la 15 august.
 În seara dinaintea sărbătorii se săvârşesc în 
toate bisericile Vecernia cu Litie şi chiar Privegherea 
întreagă, adică şi slujba Utreniei, urmată de cântarea 
Pohodul Maicii Domnului. Sărbătoarea a fost prece-
dată de două săptămâni de post strict.
 Potrivit tradiţiei bisericii, Sfânta Fecioară 
Maria a fost înştiinţată printr-un înger de trecerea 
ei la cele veşnice, iar apostolii, aflaţi în acel moment 
în diferite zone ale lumii, au fost aduşi pe nori pen-
tru a fi prezenţi la acest eveniment. Apostolul Toma 
nu a fost prezent la înmormântare, el ajungând 
trei zile mai târziu. Întristat, a cerut să se deschidă 
mormântul, pentru a săruta mâinile Născătoarei de 
Dumnezeu, dar intrând, l-a găsit gol. În timp, în cu-
vântările părinţilor bisericii s-a afirmat cu mai multă 
putere credinţa că, după adormirea sa, Fecioara Ma-
ria a fost înviată de Iisus Hristos şi luată cu trupul în 

împărăţia cerurilor.
 De la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnu-
lui se redeschide perioada în care se pot face nunţi, 
încep târgurile şi iarmaroacele de toamnă, dar şi 
praznicele de pomenire a morţilor.
 În unele părţi ale Moldovei, ziua de 15 august 
este considerată “a morţilor”, fiind pomeniţi toţi cei 
care au numele pornind de la cel al Sfintei Maria, şi la 
8 septembrie, de Sfânta Maria Mică, sunt sărbătoriţi 
cei care poartă acest nume. În ziua praznicului, fe-
meile merg la biserică şi duc cele mai frumoase flo-
ri din grădină, struguri, prune şi faguri de miere, pe 
care le dau în amintirea răposaţilor.
 În Maramureş, sărbătoarea religioasă are o 
mare însemnătate, iar tradiţiile şi obicieurile de Sfân-
ta Maria Mare încă se păstrează. Sunt organizate pro-
cesiuni religioase spre mănăstiri, iar la slujbele spe-
ciale participă câteva zeci de mii de oameni.
Obiceiuri de Adormirea Maicii Domnului
 La Sf. Maria se făcea masă comună în cur-
tea bisericii. Se făcea masă pentru străinii din alte 
sate, apoi pentru cei din sat. Nu era obligatoriu 
ca cei din sat să mănânce. În ograda bisericii sunt 
mese şi scaune făcute de oameni. Doi-trei oameni 
strâng banii de la toţi, se duc şi cumpără ce trebuie. 
Se strângeau femeile la o casă alături de biserică şi 
pregăteau bor, sarmale, chiper (ardei) umpluţi, perje 
cu carne, pilaf. Acum se pune brânză, măsline, mezel, 
friptură, pârjoale, cozonac (Sărbători, IV, p.328).
Se angajează pândarii pentru vii şi se leagă magic ci-
ocul păsărilor pentru a nu prăda strugurii (Ghinoiu, 
1999, p. 33).
Se împart struguri şi prune pentru sufletul morţilor 
(Pamfile, 1997, p. 163).
 În dimineaţa zilei de Sântămărie femeile 
merg la biserică cu ofrandă din ciorchini de struguri 
copţi de la soiurile văratice sau numai boabele de-
sprinse de pe ciorchini, numită „coliva de pomană“ 
sau „colivă de struguri“ (Ghinoiu, 1997, p. 107).
 Obiceiul vestimentar care obligă bărbatul 
să poarte căciulă între Sântămărie şi Sângiorz era 
respectat pretutindeni. Cei care uitau să-şi schimbe 
pălăria cu căciula la această dată era atenţionaţi prin 
zicala: „A venit Sântămărie,/ Te-ai... în pălărie!“ (Gh-
inoiu, 1999, p. 152).
 Se fac hori în sate: tineretul joacă, iar bătrânii 
şi copiii bat nucii pe la vii, câmpuri şi prin grădini 
(Pamfile, 1997, p.164).
 Dacă înfloresc trandafirii pe la Sfânta Maria, 
toamna va fi lungă (Gorovei, 1995, p. 268)
 În ce privește magia, de Sfânta Măria Mare 
”se culeg flori şi se pun la icoana Preacuratei; aces-
tea apoi sunt bune de leac (Pop Reteganul-2, f. 146). 
Despre vreme: Dacă înfloresc trandafirii pe la Sfân-
ta Maria, toamna va fi lungă”, se arată în ”Spaţiul şi 
timpul în tradiţiile româneşti” (Paideia, 2018, p.609-
610). 
                                                                      digi24.ro
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IMPORTANȚA SPORTULUI ÎN ȘCOALA
      Latinii spuneau: 
 „Mens sana in corpore sano”(minte sănătoasă în corp sănătos) și ști-
au ce spuneau!
    Sportul iți poate dezvolta personalitatea, creează caractere solide, și con-
tribuie decisiv la sănătatea fizică și psihică a individului. Pentru asta fiecare 
școală trebuie să fie dotată corespunzător cu săli de sport și terenuri de joc, 
sa existe cadre didactice calificate pentru educație fizică și sport, fiecare copil 
să meargă la ora de educație fizică și în general, copiii să fie încurajați să facă 
mișcare – măcar la școală…nu-i așa?
    În prezent, aproape o treime dintre școlile din România nu au săli de sport. 
În unele dintre aceste școli, ora de educație fizică depinde de anotimp: vara 
orele se țin afară, în timp ce iarna se țin printre bănci sau în cancelarii, iar în 
alte cazuri nu se mai țin deloc. Așadar schimbarea pare să fie undeva foarte 
departe. 
   O altă problemă care ia proporții în ultimul timp este obezitatea la copii.   
   Din ce în ce mai mulți copii încep să înlocuiască treptat mersul pe bicicletă 
sau fotbalul din curtea școlii cu orele lungi petrecute în fața televizorului sau 
tabletei, de cele mai multe ori luând și masa în fața ecranelor, lucru foarte 
dăunător pentru organism.
   În România, unul din 4 copii cu vârsta de 8 ani au probleme cu greutatea, 
iar unul din 10 suferă de obezitate – arată datele statistice COSI, iar acest lu-
cru se întâmplă dintr-un cumul de factori: alimentație greșită, lipsa celor trei 
mese pe zi, lipsa de activitate fizică, lipsa de somn și chiar faptul că putem fi 
predispuși genetic la obezitate.
    Putem așadar să controlăm toți acești factori? Și dacă putem, ce se întâm-
plă dacă suntem predispuși genetic și “condamnați” să devenim obezi?
   Potrivit unui studiu realizat de cercetătorii britanici de la Universitatea 
Cambridge, exerciţiile fizice pot reduce în medie cu 40% predispoziţia ge-
netică pentru obezitate. 
    Ce înseamnă asta? 
   Chiar dacă suntem predispuși genetic spre obezitate, putem controla acest 
lucru prin orele de activitate fizică petrecute la sală, la școală, în parc sau 
chiar acasă – deci, nu doar că putem să compensăm prin mișcare, ci ne 
putem reduce semnificativ această predispoziție!
    De ce vă spunem toate astea?
   Pentru că în zilele noastre, cei mai mulți dintre noi ne confruntăm cu o 
lipsă cronică de timp, iar acest lucru atrage după sine toate tipurile de com-
portamente dăunătoare organismului precum alegerea mâncării de tip fast 
food, lipsa somnului, mâncatul pe fugă sau în fața ecranelor și lipsa de miș-
care. Când spun “noi” mă refer și la părinți, dar și la copii, pentru că, în gen-
eral, comportamentul copilului este direct proporțional cu comportamentul 
părintelui.
  Rar se mai găsește timpul pentru a face mișcare, iar dacă avem timp, 
preferăm să îl folosim stând în fața televizoarelor în detrimentul ieșirilor în 
parc, plimbărilor cu bicicleta sau jocurilor copilăriei. De aceea, sportul în 
școli este vital în vremurile noastre și indicat, ba chiar obligatoriu dacă vrem 
să avem parte de sănătate și o bună funcționare a organismului în general.
  Din păcate, câteodată, problema pornește chiar de la părinți, care nu conș-
tientizează importanța sportului, preocupându-se mai mult de materiile 
“serioase“ pe care le studiază copiii, precum matematica sau biologia, con-
siderând sportul o pierdere de timp – un timp care putea fi folosit pent-
ru rezolvarea temelor sau studiul pentru un examen. Apoi, o parte dintre 
copii refuză orele de educație fizică din comoditate sau lipsă de interes, iar 
medicii nu ajută nici ei, eliberând scutiri pe bandă rulantă, fără investigații 
amănunțite.

 

Până acum am enumerat probleme, însă pentru a găsi soluții, trebuie întâi să 
înțelegem de ce trebuie să le găsim. Iată câteva motive bine întemeiate pent-
ru care copiii ar TREBUI să facă mișcare (în special la școală):
• Sportul îmbunătățește performanțele școlare – exercițiile fizice îm-
bunătățesc procesele cognitive și au un efect pozitiv asupra capacității de 
atenție și memorie, în special în cazul celor care se confruntă cu problema 
deficitului de atenție. Într-un articol CSID, am găsit și explicația experților:    
    Circulația sangvină încurajează procesele de oxigenare a tuturor ţesu-
turilor din organism, implicit a creierului, iar puterea de concentrare este 
corelată cu mişcarea fizică. “Copiii care sunt activi fizic au un nivel mai mare 
de control cognitiv şi „prescrierea” sportului poate fi o soluţie în cazul celor 
care se confruntă cu problema deficitului de atenţie”, afirmă psihomotrician-
ul Claudia Drăgan.
• Educația fizică disciplinează copilul și îi oferă o anumită structură, un ghi-
daj, o rigoare care creează mai apoi o rutină, și care se transpune și în alte 
activități datorită mentalității formate în acest sens.
• Dezvoltă motivația, spiritul de echipă, fair play-ul, simțul de apartenență la 
grup, tăria de caracter și deci, o mai bună rezistență psihică, mentală în fața 
eșecului și o orientare către progres.
• Este o formă de educație pentru sănătate, promovând respectul și grija 
pentru organismul propriu.
• Prin educația fizică din școli se asigură formarea deprinderilor intelectuale 
și practice sau valorilor etice și morale care duc la o mai bună integrare so-
cială a copilului.
• Sportul crește rezistența organismului la viruși și bacterii, îmbunătățind 
sistemul imunitar.
  Așadar, dacă încă mai aveți teama că, făcând mișcare copilul transpiră și 
poate răci, sau teama că ora de sport îi răpește timpul pentru materiile cu 
adevărat “importante”, suntem aici să vă spunem că efectul sportului este 
exact cel opus!
  Concluzia?
  Sportul în școli ar trebui practicat și promovat către toți copiii și părinții 
(sigur, nu vorbim despre cei care au probleme medicale) pentru că face parte 
din educația generală. Este o activitate vitală pentru sănătatea fizică și psihică 
a individului, dar și pentru dezvoltarea armonioasă și formarea caracterului.
 Ce ziceți, v-am convins?  
                                                                                                                     Întocmit
                                                                                                                 Păucean Adrian


