“Acolo unde înfloresc florile,
există încă speranță.”

Lady Bird Johnson
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Publicație lunară editată de o echipă din cadrul Primăriei Comunei Șpring

La mulți ani domnule Virgil Todeasă!
Vă dorim sănătate și să aveți parte în
continuare de cât mai multe realizări deosebite!!
Virgil Todeasă,
profesor, poet, născut la 14 mai 1948,
în Vingard, comuna Şpring, din
părinţii Cornel şi Sofia, cu domiciliu
actual, în Blaj. A urmat Şcoala Generală din Vingard şi Colegiu Naţional
Lucian Blaga din Sebeş (1966), apoi
Facultatea de Educaţie Fizică şi SportI.P. 3 Cluj, 1969, pe urmă I.E.F.S din
Bucureşti 1969-1973. Masterand în
politici Publice la ,,Facultatea de Filozofie”, Bucureşti, 2001. A creat numeroase volume de poezii, obţinând
premiul I pentru poezie la Festivalul
Internaţional „Lucian Blaga”, 2004.
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„Uniţi în diversitate”
(Motto-ul Uniunii Europene)

Uniunea Europeană (UE) este o uniune politică și economică a 28 de state
membre situate în principal în Europa. Are o suprafață de 4.475.757 km2
și o populație estimată de aproximativ 513 milioane. UE a dezvoltat o
piață unică internă printr-un sistem standardizat de legi care se aplică în
toate statele membre. Politicile UE vizează asigurarea liberei circulații a
persoanelor, bunurilor, serviciilor și capitalurilor în cadrul pieței interne,
adoptarea legislației în domeniul justiției și afacerilor interne și menținerea
unor politici comune privind comerțul, agricultura, pescuitul și dezvoltarea regională. Pentru călătoriile în spațiul Schengen, controlul pașapoartelor
a fost eliminat.
Obiectivele Uniunii Europene au ca scop:
•
Să promoveze pacea, valorile europene și bunăstarea cetățenilor săi;
•
Să ofere libertate, securitate și justiție fără frontiere interne;
•
Să asigure o dezvoltare durabilă bazată pe o creștere economică
echilibrată și pe stabilitatea prețurilor, să mențină o economie de piață deosebit de competitivă care să favorizeze ocuparea integrală a forței de muncă
și progresul social și să protejeze mediul;
•
Să combată excluziunea socială și discriminarea;
•
Să încurajeze progresul tehnic și științific;
•
Să consolideze coeziunea economică, socială și teritorială, și solidaritatea între statele membre;
•
Să respecte diversitatea culturală și lingvistică a popoarelor sale;
•
Să creeze o uniune economică și monetară a cărei monedă să fie
euro.
Caracteristica unică a UE este aceea că, deși toate statele membre rămân
state suverane și independente, acestea au decis să pună în comun o parte
din „suveranitatea” lor în domenii în care este util să colaboreze. În practică, aceasta înseamnă că statele membre deleagă unele dintre competențele
lor decizionale instituțiilor comune pe care le-au creat, astfel încât deciziile
cu privire la chestiuni specifice de interes comun să poată fi luate în mod
democratic la nivelul UE. Și astfel au fost create:
1.
Parlamentul European, care îi reprezintă pe cetățenii UE și este ales
în mod direct de către aceștia;
2.
Consiliul European, care este format din șefii de stat sau de guvern
ai statelor membre ale UE;
3.
Consiliul, care reprezintă guvernele statelor membre ale UE;
4.
Comisia Europeană, care reprezintă interesele UE în ansamblu.
Având in vedere că mai este foarte puțin până la alegerile europarlamen-

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA
EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE
Persoana se prezintă cu cel puțin 15 zile înainte de data expirării valabilității actului de identitate, prezentând următoarele documente:
1. Actul de identitate expirat;
2. Certificatul de naștere în original și xerocopie;
3. Certificatul de căsătorie în original și xerocopie (în cazul persoanelor
casătorite sau văduve);
4. Hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, original și xerocopie (în
cazul persoanelor divorțate);
5. Certificatul de deces al soțului/soției în original și xerocopie (în cazul
persoanelor văduve);
6. Certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani care locuiesc împreună cu
solicitantul în original și xerocopii;

tare, vom încerca să descriem Parlamentul European, ce este el și care este
rolul lui.
Parlamentul European este organismul cu puteri legislative al UE. Acesta
are 3 roluri:
Rol legislativ
1.
Adoptă legislația UE, împreună cu Consiliul UE, pe baza propunerilor Comisiei Europene.
2.
Ia decizii cu privire la acordurile internaționale.
3.
Ia decizii cu privire la extinderea UE.
4.
Revizuiește programul de lucru al Comisiei și îi cere să propună
acte legislative.
Rol de control
1.
Exercită control democratic asupra tuturor instituțiilor UE.
2.
Alege președintele Comisiei și aprobă colegiul comisarilor în ansamblu. Poate recurge la o moțiune de cenzură, obligând Comisia să demisioneze.
3.
Acordă descărcarea de gestiune, adică aprobă modul în care s-a
cheltuit bugetul UE.
4.
Analizează petițiile cetățenilor și formează comisii de anchetă.
5.
Discută politicile monetare cu Banca Centrală Europeană.
6.
Adresează interpelări Comisiei și Consiliului.
7.
Participă la misiuni de observare a alegerilor.
Rol bugetar
1.
Stabilește bugetul UE, împreună cu Consiliul.
2.
Aprobă bugetul pe termen lung al UE („cadrul financiar multianual”).
Parlamentul european este ales direct de cetățenii UE, o dată la 5 ani.
Ultimele alegeri au avut loc în iunie 2014, iar până la următoarele mai este
extrem de puțin. După scurta descriere de mai sus a Parlamentului European, cred că v-am convins de importanța acestuia, rolul lui fiind primordial
în bunul mers al UE, ca să zic așa. Deci, avem nevoie să trimitem acolo
oameni competenți, energici, motivați să schimbe și să facă ceva pentru a
noastră Românie! Și totul începe de la noi, un vot de la mine, de la tine.....
multe pentru ”cineva”....și acel ”cineva” poate face diferența pentru noi în
Parlamentul European. Nu mai fiți pasivi și nu mai așteptați să aleagă alții
pentru voi!!!
MERGEȚI LA VOT, pentru că fiecare vot contează!!!
7. Actul cu care se face dovada spațiului de locuit în original și xerocopie.
În cazul în care spațiul de locuit nu aparține solicitantului, prezența proprietarilor este obligatorie, pentru a completa, pe verso-ul cererii, rubrica
“Consimțământul titularului spațiului de locuit” ;
8. Chitanța reprezentând taxa de emitere a cărții de identitate de la Casieria
Primăriei municipiului Sebeș în valoare de 7 LEI;
Cerere pentru eliberarea Actului de Identitate (care se primește de la ghișeu
și se completează pe loc).
9. Cartea de alegător (pentru persoanele care dețin).
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ÎNTREȚINEREA INSTALAȚIEI ELECTRICE LA
LOCUINȚELE CETĂȚENEȘTI
Instalaţia electrică a locuinţei nu necesită multă întreţinere,
ci mai degrabă o utilizare corectă.

În acest scop, ştecherele nu se vor scoate din prize prin tragere de cordonul
aparatului electrocasnic, deoarece este posibil să fie smulse prizele din perete
sau ştecherele din conductoare. Butonul întrerupătoarelor trebuie acţionat
uşor, nefiind acceptată lovirea lui cu podul palmei.
Schimbarea unui întrerupător, a unei prize sau montarea unui corp de iluminat trebuie să fie precedată totdeauna de scoaterea siguranţelor electrice
din soclu, chiar şi a celor automate.
Rolul siguranţelor fuzibile este să se ardă atunci când în instalaţie apar
defecţiuni. La producerea unei defecţiuni sau când se utilizează aparate de
consum casnic a căror intensitate electrică este mai mare decât cea proiectată pentru instalaţie, temperatura conductoarelor creşte; prin topire, sârma
subţire din interiorul siguranţei asigură întreruperea alimentării cu energie
electrică a reţelei din locuinţă.
În lipsa siguranţelor, instalaţia electrică s-ar încălzi într-o asemenea măsură încât s-ar aprinde şi ar provoca incendii.
Cum se poate preveni arderea siguranţelor ? Răspunsul este simplu: prin
utilizarea unor aparate electrocasnice fără defecţiuni şi a căror intensitate să
fie mai mică decât cea a instalaţiei. Evident, atunci când funcţionează mai
multe aparate simultan, se va lua în calcul suma intensităţilor acestora.
Să facem un calcul simplu: dacă dispunem de un contor de 220 V x 10 A,
puterea totală a aparatelor ce pot fi conectate la reţeaua electrică a locuinţei
este de 2200 W.
Dacă la reţea sunt conectate în acelaşi timp: maşina de spălat (550 W), aspiratorul (440 W), frigiderul (225 W), aparatul de radio (100 W), televizorul
(160 W) şi trei becuri de 100 W fiecare, siguranţele nu se vor arde, deoarece

-este interzisă înlocuirea siguranţelor electrice cu sârmă, cuie, etc. Siguranţele arse vor fi înlocuite numai de electrician autorizat;
-nu este permisă lăsarea sub tensiune, fără supraveghere, a niciunui fel de
aparat electric: fier de călcat, reşou, radiator, etc.;
-este interzisă executarea sau modificarea instalaţiilor electrice de către
persoane neautorizate;
-fiarele de călcat vor fi aşezate pe timpul folosirii pe suporţi de sârmă sau
de cărămidă
Împământarea sau legarea la pământ
Este cea mai întâlnită metodă de protecție în cazul rețelelor electrice, asta și
pentru că este obligatorie în orice instalație, fie că este vorba despre o locuință, o clădire sau un alt obiectiv.

Împământarea se face prin legarea la sol a unor conductori care, în mod
normal nu transportă energie electrică, dar pot să facă asta atunci când în
circuit apare o defecțiune - de exemplu atunci când un conductor dintr-un
frigider electric rămâne fără izolație și intră în contact cu părțile metalice ale
echipamentului electric. Împământarea are doua scopuri principale:
•
asigură protecția oamenilor și a animalelor împotriva descărcărilor
electrice;
•
protejează echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrice
atmosferice sau a supratensiunilor care pot să apară în circuitele electrice.
Pe langa împământare, iată câteva reguli importante atunci când vine vorba
de instalarea și exploatarea instalațiilor electrice:
•
nu atinge circuitele electrice aflate sub tensiune;
•
utilizează mereu echipament de protecție: mănuși electroizolante,
combinezon, cizme;
•
întrerupe alimentarea electrică înaintea oricărei intervenții asupra
rețelei sau a unui echipament electric;
•
folosește doar scule izolate electric în timpul oricărei intervenții la
puterea totală absorbită este de 1785 W. Dacă se introduc în priză şi un ra- rețeaua electrică;
diator de 1000 W sau un boiler de 2000 W, siguranţele se vor arde, deoarece •
renunță la brățări, inele și alte bijuterii metalice atunci când faci lus-a depăşit puterea absorbită (1785W+1000W=2785W).
crări la instalația electrică;
Concomitent creşte şi intensitatea curentului (2785 W : 220 V = 12,6 A).
•
nu interveni asupra rețelei electrice cu mâinile ude;
Deci: atenţie la puterea aparatelor introduse simultan în prize şi la numărul •
nu folosi echipamentele electrice și nu interveni asupra rețelei atunci
acestora.
când condițiile atmosferice nu sunt potrivite, pe ploaie sau în zone cu umiditate ridicată;
Reguli de prevenire a incendiilor la folosirea energiei electrice
•
izolează toate contactele electrice și oricare alte părți ale rețelei pent-este interzisă folosirea instalaţiilor şi aparatelor electrice defecte sau im- ru a elimina posibilitatea contactului accidental.
provizate, cu conductori neizolaţi, cu priza sau întrerupătoare defecte, doze
şi derivaţii fără capace, etc.;
Șef S.V.S.U. Cotîrlea Nicolae
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Nicolae Solomon – prefectul legiunii românești din
comitatul Hunedoarei
A făcut parte din generația tânără a anului revoluționar 1848, care a
îmbrățișat cu convingere ideile democratice ale revoluției și cauzele națiunii
oprimate pentru care a fost gata să-și dea viața.
S-a născut în satul Șpring din comitatul Alba de Jos în 1820, din
părinții Nicolae și Maria, fostă Tatu, țărani iobagi cu o mică proprietate.
Cu toată starea materială modestă, părinții s-au străduit să-i dea la
școală pe cei doi băieți: Iosif și Nicolae.
Fratele mai mare, Iosif, a studiat teologia la Blaj, ajungând preot la
Ludușul de Mureș, iar Nicolae Solomon, viitorul prefect, a avut înclinații
spre studiul științelor, a chimiei și fizicii. A făcut clasele primare la Alba Iulia,
gimnaziul inferior la Sibiu, iar cel superior la bine-cunoscutele școli din Blaj.
Nu a îmbrățișat cariera de preot, ci s-a stabilit la Brașov, vechi centru cultural românesc, unde a început să practice farmacia. De la Brașov,
în scurt timp, se îndreaptă spre București, împreună cu Augustin Treboniu
Laurian și Andrei Nistor. Aici se întâlnește cu ceilalți tineri ardeleni înflăcărați de spiritul revoluționar patriotic și iau parte la revoluția de la 1848
în Țara Românească. Revenit în Transilvania la sfârșitul lunii septembrie
1848, participă la cea de-a treia adunare de la Blaj. Aici sunt numiți prefecții
revoluționari.
Se înființează prima prefectură, între 18-20 septembrie 1848, în jurul
Blajului, în frunte cu Axente Sever. Tot atunci sunt numiți prefecții Avram
Iancu, Ioan Buteanu, Constantin Roman, Petre Dobra, Dionisie Pop Marțian
și Nicolae Solomon.
Prefectura lui Nicolae Solomon cuprindea o arie geografică destul de
mare, comitatul Hunedoarei de la Hațeg până la Zam, precum și părți din
scaunul Orăștiei și unele sate din Comitatul Alba de Jos, numită sugestiv
”Legiunea a V-a Macedonica”.
Nicolae Solomon a fost prezent în lunile noiembrie, decembrie și,
mai târziu, în februarie 1849, cu mici detașamente de lăncieri în marile

bătălii purtate la Mediaș și la Sibiu, împotriva trupelor maghiare conduse de
generalul Bem.
Atacul de noapte asupra Devei și aprecierile favorabile de care
se bucura Nicolae Solomon în rândul populației românești din comitatul
Hunedoarei, l-au determinat pe generalul Bem să-i adreseze în 7 februarie
1849 invitația de a trece cu legiunea sa de partea trupelor maghiare și de a
păzi Deva. Generalul Bem, îi propunea lui Nicolae Solomon să primească
gradul de general cu un avans de 1000 de florini și o pensie de 120 florini
lunar, cu dreptul de a-și numi 20 de ofițeri din rândul legiunii lui, cu un
salariu de 30 de florini. Nicolae Solomon n-a putut fi ispitit de propunerile
generalului Bem, și îi răspunde la 9 februarie 1849 printr-o scrisoare:
”Mi-am scos sabia din teacă pentru independența Ardealului și pentru fericirea națiunii române. Nu există altă comoară pe pământ pentru care aș fi în
stare să trădez aspirațiile neamului meu și încrederea cu care poporul român
m-a onorat. Român m-am născut și român vreau să mor.”
În 1850, Nicolae Solomon este numit conducător de cadastru la Șimleul Silvaniei, unde s-a căsătorit cu Ana, fiica comerciantului român din Brașov,
Anton Balomiri. A avut o fiică, Aurelia Solomon, născută în anul 1856, la
Șimleul Silvaniei. Aceasta a revenit mai târziu la Blaj, luând contact cu neamurile din Șpring, pe care i-a sprijinit să devină cantori bisericești, ea fiind
profesoară în Blaj.
Nicolae Solomon se stabilește în București, în serviciul de farmacie al Spitalului Brâncovenesc și moare în 1875 la 29 aprilie, fiind înmormântat la cimitirul Bellu, cu bani din colectă publică.
Nicolae Solomon a fost un om hotărât, cinstit și devotat până la sacrificiu,
pentru cauza națiunii române.
Chipul marelui revoluționar Nicolae Solomon, înconjurat de lauri și steagul
tricolor se află în prezent pe fațada Primăriei din Șpring.
Prof. Viorel Albu

”Fântânița de Piatră”– o nestemată în colierul multi-cultural al lumii
Pot spune cu mândrie și bucurie
nemărginită că fac parte din această frumoasă
comunitate – comuna Șpring. Pot spune tare și
răspicat că avem cei mai minunați și talentați copii
din lume și aceasta o știam demult, dar în perioada 9-13 aprilie s-a reconfirmat acest lucru, când
Ansamblul ”Fântânița de Piatră” a reușit grandioasa performanță de a câștiga locul II la Festivalul
Internațional de Folclor de la San Remo – Italia.
A fost frumos, a fost minunat...a fost un
vis pe care l-am trăit la intensitate maximă până la
sfârșit.
Sub atenta coregrafie a minunatului și inimosului Belei Augustin, copiii noștri au reușit să
arate întregii lumi că România merită respectată
la cel mai înalt nivel.
Să câștigi locul II din 27 de țări de pe
mapamond, să reprezinți România la cel mai mare
Festival Internațional este o performanță greu de
egalat și aceasta doar prin multă muncă și dăruire,
atât din partea lor cât și din partea instructorilor

Belei Augustin și Anghel Ileana (repr. culturii în
Comuna Șpring).
Cuvintele sunt de prisos în fața acestui frumos rezultat, dar cred că merită din plin să scriem
cu litere mari, în cartea de onoare a acestei comune, numele tuturor celor care au fost prezenți
și care au contribuit la acest succes! Vă mulțumim
din suflet oameni frumoși!
Anghel Sonia, Anghel Robert Gheorghe
Anghel Răzvan Nicolae, Ciucur Darius
Dan Vasile Cătălin, David Alidea Daniela
David Daniel Ioan, Dragomir Cristina Maria
Jelea Nadina Carmen, Matieș Andra Maria
Mărginean Iosif Daniel, Medrea Eduard
Nițu Ilie Vlăduț, Podar Ioan Mirel
Podar Maria Iolanda, Popa Ionuț Codruț
Puțan Cosmina, Răhăian Denisa
Rusu Natalia Maria, Ștefan Andreea
Vlad Traian Marian, Vasiu Alexandru
Anghel Ileana, Belei Augustin, Belei Valeria
Muntean Petru, Vasiu Gheorghe.

Nr. 4 24 Mai 2019

TARA
SPRINGULUI
,
,

Biblioteca- un loc de poveste,
cu o poveste a ei!
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Trebuie, neîncetat, să credem în ceea ce afirmă Umberto Eco (scriitor italian) şi
anume “ … cartea este ca roata, lingura, dalta…”, ,, oricât s-ar moderniza, slujesc
scopul pentru care au fost create”.
Publicul de bibliotecă şi nu numai, este în căutarea poveştilor şi a lucrurilor care
poartă cu ele o poveste. Astfel, considerăm că este locul şi timpul ca bibliotecile să
se reinventeze şi să aducă în prim plan servicii noi de bibliotecă. Timpul schimbă
obiceiurile, iar biblioteca publică face un pas înainte şi oferă servicii de info-cultură, ateliere de creaţie, concursuri de creaţie literară, utilizare de aplicaţii educaţionale pe calculator pentru dezvoltarea cunoştinţelor, abilităţilor practice şi creative
precum şi a celor de memorie, logică, imaginaţie spirit de observaţie şi reacţie.
Astfel de proiecte educative s-au desfăşurat în luna aprilie și la biblioteca Comunală
Şpring. Din 1967, pe 2 aprilie, la nivel internațional se sărbătorește Ziua Cărții pentru Copii și Tineret. Ziua nu a fost aleasă întâmplător, 2 aprilie este data de naștere
a mult îndrăgitului autor danez Hans Christian Andersen (n. 1805). Mica Sirenă,
Crăiasa Zăpezii, Fetița cu chibrituri sau Degețica aduc bucurie copiilor din întreaga
lume, cărțile lui Andersen fiind traduse în peste 100 de limbi.
Cea mai importantă activitate dedicată acestei zile este ediția a VII-a a
proiectului „Prietenie pe o… sfoară”. Proiectul a fost creat cu scopul de a promova
literatura pentru copii şi de a stimula interesul pentru lectură a celor mici și se
desfășoară simultan în majoritatea bibliotecilor din țară. „Prietenie pe o… sfoară”
este o inițiativă a Bibliotecii Județene „George Barițiu” din Brașov pentru a celebra
Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii și Tineret. De-a lungul celor șase ediții,
proiectul a reușit să coaguleze în jurul acestei idei peste 100 de instituții culturale
din 38 de județe și, împreună cu acestea, să stimuleze interesul pentru carte și lectură unui număr de peste 20.000 de copii. Proiectul constă în activități practice care
îmbină lectura și desenul.
Ediția 2019 este dedicată celebrării operei lui Carlo Collodi. Fiecare copil participant la program realizează un desen inspirat de cartea prezentată (Pinochio). La
sfârșitul perioadei de desfășurare, partenerii (bibliotecile din țară) fac schimb de
desene, pe care le expun la sediul lor, pe o sfoară. Acest proiect s-a desfăşurat în
parteneriat cu Şcoala Şpring, clasa doamnei învăţător Viorica Suciu, unde, printr-o
prezentare PowerPoint, copiii au făcut cunoştinţă cu viaţa şi activitatea scriitorului
italian, Carlo Collodi, au fost lecturate paginile poveştii Pinochio şi, în acelaşi
timp, copiii au primit fişe, cu imagini din povestea lui Pinochio, pe care le-au colorat, iar apoi au fost înşirate pe o sfoară şi expuse la Biblioteca Şpring.
În săptămâna ~Şcoala Altfel~, Şcoala Şpring reprezentată de doamnele învăţătoare
Viorica Suciu , Comănese Silvia şi doamna educator Popa Ana a organizat activităţi
de promovarea a cărţii şi a studiului colectiv. Prin urmare, cadrele didactice şi elevii
(micii noştri utilizatori) de la Şcoala Şpring au fost prezenţi la bibliotecă. Activităţile educative au avut un caracter interactiv, au fost încurajaţi să-şi exprime mai
uşor gândurile şi opiniile prin intermediul jocurilor de cuvinte şi mimă. Au vizitat
Expoziţia Etnografică unde au pătruns în lumea satului de altădată cu ajutorul doamnei muzeograf Maria Paştiu.

Începând din anul 1995, la iniţiativa UNESCO, în întreaga lume se marchează în
data de 23 aprilie Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor, având drept scop
promovarea dreptului şi libertăţii lecturii, iar ca deviză „Lectura pentru toţi”, iar
din anul 1998 Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi a Bibliotecilor Publice din
România a adăugat la sărbătoarea internaţională a cărţii din 23 aprilie și Ziua Bibliotecarului din România.
Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga” Alba a marcat această zi prin organizarea la
Casa Memorială ,,Lucian Blaga” din Lancrăm a unei Reuniuni științifice la care au
participat peste 50 de bibliotecari din bibliotecile publice ale județului Alba. Programul evenimentului de la Lancrăm a început la ora 10:00 cu mesaje de felicitare
rostite cu prilejul Zilei Bibliotecarilor din România, de către doamna Nadia Diana
Mitrea, director al Centrului Cultural ,,Lucian Blaga” Sebeș, domnul Silvan Stâncel, manager al Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba și doamna Felicia Colda,
președinte al filialei Alba a Asociației Naționale a Bibliotecarilor din Bibliotecile
Publice din România.Programul zilei a continuat cu conferințele susținute de prof.
univ.dr. Ilie Moise de la Academia Română – Institutul de Cercetări Socio-Umane
Sibiu. Cele două conferințe cu titlurile Biblioteca publică, singurul depozitar al
memoriei culturale locale și Monografii locale. Abordări din perspectiva bibliotecilor publice au pus în lumină importanța profesiei de bibliotecar și importanța
bibliotecii publice în comunitate. Programul a continuat cu exemple de bune practici din câteva biblioteci publice din județul Alba. Manifestările s-au încheiat cu
acordarea de diplome de apreciere pentru munca depusă în promovarea cărții și a
lecturii de către slujitorii cărții din fiecare unitate administrativ teritorială a județului Alba.

” MENS SANA IN CORPORE SANO
MINTE SĂNĂTOASĂ ÎN CORP
SĂNĂTOS ”

sănătatea şi bunăstarea oamenilor şi naţiunilor” sunt două dintre mesajele
postate pe site-ul citat, de Ziua mondială a sănătăţii.
În data de 17 Aprilie , cu ocazia Zilei Mondiale a sănătății, am organizat, în colaborare cu Școala Generală Șpring, o activitate cu tema: “ Mai
sănătos, mai fericit “. În cadrul acestei acțiuni, copiii au fost informați cu
privire la importanța alimentației sănătoase și a activității fizice, au primit
fișe de lucru: masca legumelor, masca fructelor, pliante. Tot în cursul acestei zile, au lucrat împreună cu doamna educatoare Piramida Alimentară, pe
care am discutat-o și noi ulterior.
Mulțumim cadrelor didactice de la Școala Șpring pentru colaborare,
iar copiilor le mulțumim pentru entuzismul cu care primesc orice informații noi și le promitem că vom desfășura activități cât mai multe de acest
gen.

Ziua mondială a sănătăţii este marcată, în fiecare an la 7 aprilie, încă
din anul 1950. Tema principală a acestei zile, în anul 2018 a fost “Acoperirea universală a sănătăţii: toată lumea, pretutindeni”. Potrivit site-ului OMS,
acoperirea universală a sănătăţii înseamnă că toţi oamenii pot beneficia
de servicii de sănătate de calitate, unde şi când au nevoie de ele, fără a
avea dificultăţi financiare. “Nimeni nu trebuie să aleagă între sănătate şi
alte necesităţi” şi “acoperirea universală a sănătăţii este esenţială pentru

Bibliotecar Ileana Anghel
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Căpușele – atât de mici, dar foarte periculoase!
După orice ieșire la iarbă verde (parcuri, păduri, pășuni, etc.), este foarte
important să verificați cu atenție dacă ați fost ”victima” unei căpușe. Se va
acorda o atenție deosebită axilelor, zonei inghinale, picioarelor, ombilicului,
gâtului și capului. La copii, căpușele sunt găsite adesea pe cap, la nivelul liniei
părului.
Cum le evităm? Evităm, în special, zonele cu iarbă înaltă, iar dacă este necesar să mergem în aceste zone, este indicat să purtăm haine cu mâneci lungi,
pantaloni, șosete lungi. Este ideal să purtăm haine cât mai deschise la culoare, pentru ca, în cazul în care suntem ”victima” unei căpușe, să fie rapid văzută, acestea fiind închise la culoare. În zonele pe care le frecventăm
(grădina de acasă, iarba din apropierea curții) este indicat să stropim ( sunt
substanțe chimice care ucid și previn apariția altor căpușe, pentru anumite
perioade de timp). Atenție și la animalele care le avem în curte sau de care
ne apropiem, pentru că și acestea pot fi purtătoare.
Cum le depistăm? Le putem depista destul de greu, pentru că pot fi extrem de mici, arătând uneori ca un mic pistrui pe piele. De obicei, durere
nu se va simți dacă s-a prins pe piele, deoarece acestea elimină o toxină care
amorțește zona respectivă. Este foarte important să fie eliminate cât mai repede, deoarece, conform anumitor cercetări, riscul de infecție apare la câteva
ore de la mușcătură.
Cum le îndepărtăm? Se va utiliza o pensetă cu vârful fin. Căpușa se va prinde
cu penseta, cât mai aproape de suprafața pielii de care s-a prins. Se va trage în
sus, constant, fără să se răsucească și fără a se strânge corpul căpușei (pentru
a nu se scurge conținutul stomacului căpușei în plagă). Nu se pune căldură
(brichetă, etc.) sau alte substanțe (benzină, spirt, etc.), deoarece la contactul
cu căpușa, aceasta are tendința de a regurgita, iar dacă este infestată cu virusuri, bacterii sau alți agenți patogeni, inevitabil va infecta gazda.
După eliminare, se verifică atent atât locul mușcat, cât și căpușa scoasă, pentru a depista eventuale rămășițe din corpul acesteia în corpul victimei. Se
spală apoi plaga cu apă caldă și săpun și se va aplica un antiseptic (alcool sau
tinctură de iod).
În cazul în care aveți suspiciunea că aceasta ar fi prinsă de mai mult de 1524 de ore, zona mușcăturii este foarte inflamată ori aveți anumite simptome

cărora nu le găsiți altă cauză, adresați-vă urgent medicului de familie ori
camerei de gardă de la cel mai apropiat spital!!! Nu vă jucați cu sănătatea
dumneavoastră sau a copiilor dumneavoastră!!
Simptome în cazul unei infecții: Dacă ați fost mușcat de o căpușa și prezinți
unul din următoarele simptome, prezentați-vă urgent la medic: febră, cefalee
(durere de cap variabilă, ce poate dura de la câteva ore, până la câteva zile),
oboseală, eritem migrator (roșeață a zonei mușcate, care se extinde treptat
în zile, săptămâni). Aceste simptome pot fi un semn al infestării cu boala
Lyme, care, netratată, poate afecta articulațiile, inima și sistemul nervos, și
poate ajunge până la deces. Totuși, aceste simptome pot fi absente, atipice
sau nerecunoscute, iar astfel sunt necesare testele de laborator în diagnosticul bolii Lyme.
Vă recomandăm ca, în cazul în care ați fost mușcat de o căpușă să consultați
medicul de familie cât mai repede, chiar dacă nu prezentați niciunul din
simptomele prezentate mai sus, pentru a vă administra tratament preventiv!!

POEZII CONCURS
DOAMNA MEA ÎNVĂŢĂTOARE
Adelina Tăuşan

Multe doamne am întâlnit
Dar ca tine , n-am găsit.

Când vacanţa s-a sfârşit,
Ea ne-a urat bun venit,
Doamna noastră învăţătoare,
Ca o mamă iubitoare.

Eşti calmă, şi eşti blajină
Când ne înveţi la română
Ai răbdare multă, multă
Când la mate suntem bâtă.

Ea de acum o să ne înveţe,
Lucruri bune şi măreţe:
Să scriem, să socotim
Mai buni zi de zi să fim.

Pentru asta îţi mulţumesc,
Doamnă dragă, te iubesc!
Şi promit că eu voi fi
Silitoare zi de zi
Şi-n viaţă când voi păşi
De tine îmi voi aminti.

Doamna mea învăţătoare!
Eşti ca o rază de soare.

PRIMĂVARA
Crăciun Sidonia
A venit acum voioasă
Primăvara călduroasă
A venit cu flori mici
Şi cu ghiocei pitici.
A venit cu păsărele
Şi cu frumoase lalele
Rândunelele se întorc
Îşi fac cuib la noi sub scoc.
Te rog zână primăvară
Să stai la mine în ogradă
Să ocroteşti albinele
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Tratamente bio pentru puii de găină, curcani și rațe
Tratamente bio pentru puii de găină, curcani și rațe
Orice om gospodar are în curtea sa păsări: găini, rațe, curcani, etc. Și vrem,
nu vrem, unde sunt mai multe animale sau păsări, apar și problemele. Bolile păsărilor pot fi contagioase, iar dacă 1-2 păsări contractează o boală și
nu sunt depistate, este aproape inevitabil ca celelalte păsări să nu se îmbolnăvească și ele.
Și cum întotdeauna este mai bine să prevenim, decât să tratăm, o să vă redau
câteva tratamente naturiste, care, administrate conform recomandărilor vă
pot feri de problemele care pot da serioase bătăi de cap. Oricum, pe lângă
aceste recomandări de tratamente bio, este necesar ca puii de păsări să fie
bine îngrijiți: nu trebuie lăsați în ploaie când sunt mici și trebuie să le oferim
furaje de calitate.
Una din principalele probleme ale puilor de găină, curcani sau rațe
este coccidioza, iar contra acesteia putem folosi următoarele tratamente preventive:
Piperul negru este antioxidant, antiinflamator și antibacterian. Se
administrează foarte ușor, măcinat în mâncare sau în apă, și astfel prevenim
problemele respiratorii la păsări. Se pune o jumătate de linguriță la 10 kg de
mâncare.
Turmericul este antiinflamator și un antibiotic foarte puternic. Ajută
la creșterea imunității păsărilor. Se pune o lingură de turmeric la 10 kg de
furaje.

Scortișoara se pune câte puțin în mâncare pentru a reduce eventuale
inflamații. O linguriță la fiecare porție de mâncare este suficientă.
Oregano poate fi folosit în mai multe forme: ca și ulei (un antibiotic
f puternic pentru păsări) sau natural, din grădină și oferit ca atare. Previne
boli precum coccidioza, E.coli, gripa aviară și bronșita.
Ardeiul iute combate viermii intestinali, și totodată mărește producția de ouă. Adăugați frecvent câte o linguriță de ardei iute în hrana și apa
păsărilor.
Usturoiul este un bun antibiotic , îmbunătățește sistemul imunitar
și cel respirator. Totodată ține la distanță căpușele, păduchii și alți paraziți.
Trebuie adăugat regulat în mâncare.
Tratamente bio pentru puii de găină, curcani și rațe
Oțetul de mere
Vara, se adaugă câte o lingură de oțet de mere în apa de băut pentru a îmbunătăți absorbția de calciu a păsărilor. Dacă acestea nu au suficient calciu,
veți observa că vor face mai puține ouă.
Se fierb 7 căni de apă și adăugați oregano. Lăsați să fiarbă vreo 4 minute.
Luați de pe foc și adăugați următoarele ingrediente: mușețel, lavandă, ulei
de mentă, turmeric, scorțișoară și piper. Nu adăugați mai mult de un vârf
de linguriță din fiecare. După ce s-a răcit și e doar căldut, oferiți acest ceai
păsărilor bolnave.

VACCINĂRILE LA COPIL
EXPLICAȚII ȘI SFATURI PENTRU PĂRINȚI
„Săptămâna Mondială a Vaccinării” are scopul de a sublinia necesitatea conștientizării
beneficiilor vaccinării, pentru a garanta că fiecare persoană este protejată de bolile prevenibile prin vaccinare. Epidemiile recente subliniază responsabilitatea regională care este a
noastră, a tuturor, de a menţine sub control bolile ce pot fi prevenite prin vaccinare.
Vaccinarea copilului este de o importanță majoră pentru sănătatea și viața lui. Vaccinurile
determină copilul să-și producă proprii anticorpi care-l vor proteja de boală și, în cazul
fetelor, vor proteja copiii acestora cand vor fi la rândul lor mame.
În România, vaccinarea nu este obligatorie însă pe internet circulă o mulțime de informații
anti-vaccinare complet iresponsabile. Orice părinte trebuie să se informeze din surse sigure
înainte de a lua o decizie de renunțare la vaccinarea copilului.
EXPLICAȚII TIPURI DE VACCINURI
► Vaccinul Hepatic B
Hep B - Vaccinare impotriva Hepatitei B
Intervale minime de vaccinare:
- între prima și a doua doză: minimum o lună,
- între a doua și a treia doză: cel puțin două luni,
- între prima și a treia doză: minimum patru luni.
► Vaccinul BCG de tip Calmette Guerin
Vaccinul BCG - riscul de îmbolnăvire pentru forme grave de tuberculoză, precum Meningita tuberculoasă și Tuberculoza miliară.
► Vaccin Hexavalent (DTPa-VPI-Hib-Hep B)
Vaccin hexavalent diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B hepatitic
B
Bolile împotriva cărora oferă protecție: difterie, tetanos, tuse convulsivă, poliomielită, boli
determinate de Haemophilus Influenzae, Hepatita B.
► Vaccin pneumococic (se fac trei doze la intervale diferite)
Vaccinul pneumococic
Boli împotriva cărora oferă protecție: pneumonie provocată de 13, respectiv 23 de tulpini
ale bacteriilor pneumococice (în funcție de tipul de vaccin care este administrat).
► Vaccin rujeolic-rubeolic-urlian, viu atenuat (ROR)
Bolile împotriva cărora oferă protecție: rujeolă, rubeolă, oreion.
► Vaccinul tetravalent diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic (DTPa-VPI) / VPI
Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic
Bolile împotriva cărora oferă protecție: difterie, tetanos, tuse convulsivă, poliomielită.
( DTPa-VPI)/vaccinul polio inactivat (VPI)

► Vaccinul (DTPa) - diftero-tetanic pentru adulti/ vaccin diftero-tetano-pertussis acelular
Bolile împotriva cărora oferă protecție: difterie, tetanos.
Schema de vaccinare de rutină: se administrează după patru ani.
Intervale minime între vaccinări: se folosește ca rapel.
SFATURI PENTRU PĂRINȚI
1.
Discutați din timp cu medicul de familie despre programul național de vaccinare
şi, în plus, cereţi informaţii legate de vaccinările opţionale. Stabiliţi împreună schema de
vaccinare optimă pentru copilul dvs.
2.
Programaţi consultaţia pentru vaccinare luând în calcul programul de somn al copilului şi disponibilitatea ambilor părinţi, dacă e posibil. Pentru copil, e important să simtă
susţinerea părinţilor.
3.
Copiii sunt foarte isteţi. Încercaţi să-i explicaţi în termeni simpli, că urmează să
primească un vaccin şi asiguraţi-l că totul va fi bine. Chiar dacă nu înţelege ceea ce îi spuneţi,
vocea dvs calmă şi asigurările dvs îl va face mai încrezător. Nu îl speriaţi cu “injecţia”, medicul este prietenul copilului, nu cel care îl pedepseşte.
4.
Măsuraţi-i temperatura şi spuneţi medicului dacă a făcut febră sau a venit în contact cu bolnavi contagioşi.
5.
Medicul îl va consulta înainte de vaccinare pentru a stabili dacă vaccinul poate fi
administrat.
6.
În timpul vaccinării, vorbiţi cu copilul dvs încercând să-i distrageţi atenţia. Aveţi
grijă să aduceţi jucăria lui preferată sau un obiect favorit.
7.
După vaccinare, felicitaţi-l pentru curajul lui, în timp ce îl îmbrăţişaţi. Puteţi să-l
alăptaţi sau să îi daţi puţină apă.
8.
Întrebaţi medicul care sunt reacţiile postvaccinale ce pot să apară şi care sunt măsurile de intervenţie. Unii copii pot să facă reacţii locale uşoare (roseaţă, durere, edem) alţii
pot să facă febră în primele 24-48 ore.

9.
Nu uitaţi să aduceţi carnetul de vaccinare al copilului, în care va fi
consemnată data vaccinării precum şi informaţii legate de vaccin: lotul şi
data expirării.
10.
Acordaţi-i mai multă atenţie copilului, alăptaţi-l mai des. Dacă apar
reacţii adverse, contactaţi medicul dvs de familie
(Articolul a fost realizat în colaborare cu Dr. Oltean Virgiliu)
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Programul ”Casa Verde” 2019
Statul finanțează cu 20.000 de lei instalarea de panouri fotovoltaice
Condiții finanțare persoane fizice
Cuantumul finanţării
- Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 20.000 lei.
- Suma finanţată de Autoritate se scade de către instalatorul validat din
valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final,
din surse financiare proprii.
Cheltuieli eligibile în cadrul programului
- Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:
a) cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; materiale conexiuni; structura de montaj a
sistemului; modul de comunicaţie; contor inteligent care măsoară cantitatea
de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice şi care permite colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic;
tablou electric curent continuu/curent alternativ;
b) cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri
fotovoltaice, reprezentând maximum 15% din costurile echipamentelor şi
instalaţiilor electrice;
c) TVA aferentă cheltuielilor eligibile.
- Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă încheiat între beneficiarul final şi Autoritate.

dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
- Persoanele fizice care nu au obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul
local;
Documente necesare înscrierii:
- cererea de finanţare (anexa nr. 3 la ghid de finantare);
- actul de identitate al solicitantului;
- extras de carte funciară din care să rezulte dreptul de proprietate asupra
imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul;
- certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de
stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate
al Ministerului Finanţelor Publice;
- certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea
publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul;
Termenul pentru depunerea dosarelor de finanțare nu a fost stabilit,
urmând a reveni cu această mențiune într-o ediție ulterioară. Pentru orice
informații sau nelămuriri, invităm persoanele interesate la sediul Primăriei
Comunei Șpring.

Cine beneficiază de finanțare:
- Persoanele fizice cu domiciliul în România;
- Proprietarul imobilului construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice;
- Persoanele fizice care au acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, în situaţia în care imobilul construcţie pe care se
amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deţinut în coproprietate
(copropietarii semnează pe cererea de finanțare);
- Imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la
instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau

Informații
de interes local:

Broscoiul și barza
(fabulă)
Prof. Viorel Albu
Broscoiul: Degeaba ești înaltă
Când te văd, eu sar în baltă
Niciodată sub noroi
N-ai să vezi tu vreun broscoi!
Dup-o vară secetoasă,
Barza, făcu calea-ntoarsă
Broscoiul o vede și saltă
Tocmai în aceeași baltă.
Balta acuma-i mult mai mică
Și el tremură de frică,
Repede, cu ciocu-l prinde de mijloc,
După care barza-l înghite pe loc!
Morala:
Niciodată să nu spui niciodată
Fiindcă tot se-ntâmplă o dată...

-

Aducem la cunoștința
tuturor celor care nu și-au
achitat impozitul până la data
de 31.03.2019 că, începând cu
01.04.2019, impozitul se achită
FĂRĂ BONIFICAȚIE, iar începând cu data de 01.10.2019 se
va achita cu penalizări.

