
Una dintre primele acţiuni de mare
importanţă pentru locuitorii comunei
Mălini, întreprinse de administraţia
condusă de primarul Petru Nistor, a
fost reconstrucţia şi utilarea spitalu-
lui. În ce a constat această acţiune?
Acoperişul a fost înlocuit în totalitate.
Pereţii au fost decopertaţi, s-a aplicat
o nouă tencuială, s-au finisat şi s-au
revopsit. Tâmplăria a fost înlocuită
sută la sută. În funcţie de destinaţie,
încăperile au fost pardosite cu gresie,
linoleum sau parchet, iar acolo unde
a fost necesar, pereţii interiori au fost
placaţi cu faianţă. S-a asigurat mo-
bilier nou, aparatură medicală nouă,

precum şi utilităţi pentru prepararea
hranei. S-a realizat o instalaţie de ali-
mentare cu apă curentă, s-a instalat o
centrală pentru încălzire.

Dintr-o clădire în ruină, într-un an
de zile, spitalul a devenit o unitate ca
şi nouă, funcţională la parametrii
moderni ai asistenţei medicale şi so-
ciale.

O grijă cu urmări imediate şi de
durată a fost aceea a asigurării căilor
de acces spre localităţile comunei,
precum şi în interiorul acestora. Ast-
fel, au fost modernizate, asfaltate şi
întreţinute în stare de funcţionare, pe
tot timpul anului, indiferent de

condiţiile meteorologice, drumurile
judeţene 209-A şi 209-B.

De asemenea, o acţiune de anver-
gură a avut ca scop amenajarea dru-
murilor comunale şi de ţarină.
Acestea au suferit, în totalitatea lor,
operaţiuni de balastare, profilare şi
nivelare.

Tot în perimetrul preocupărilor
pentru realizarea unei infrastructuri
durabile şi de calitate, în anul 2011 a
început construcţia drumului Văleni-
Stânişoara – Iesle – Culmea
Stânişoarei.

(continuare în pagina 4)
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Sala de sport multifuncţională din centrul comunei construită în timp record

Grupul folcloric „Flori de mălin” în timpul spectacolului

Repere ale devenirii, repere ale 
drumului comunei Mălini spre cotele
moderne, civilizate ale vieţii rurale

Duminică, 22 aprilie 2012, la
Căminul Cultural din Mălini, s-a
desfăşurat faza zonală a Festivalu-
lui Concurs „Comori de suflet
românesc”. Această interesantă şi
complexă acţiune culturală şi ed-
ucativă se desfăşoară sub egida
Consiliului Judeţean Suceava,
având ca principal organizator
Centrul Cultural „Bucovina”, prin
Centrul Judeţean de Conservare şi
Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei
Populare. Ajuns la cea de-a X-a
ediţie, Festivalul Concurs „Comori
de suflet românesc” îşi propune
promovarea valorilor autentice ale
culturii tradiţionale, revitalizarea
formelor de manifestare culturală
colectivă tradiţională, de-
scoperirea şi promovarea tinerelor
talente.

Pe scena Căminului Cultural din
Mălini au prezentat programe fol-
clorice formaţii de copii, tineri şi
adulţi din localităţile zonei
Fălticeni.

În final a prezentat un program
cu totul special grupul folcloric
„Flori de mălin”, formaţie laureată
a Festivalului Concurs „Comori de
suflet românesc”. Scurt, dens şi
divers, spectacolul artiştilor din
Mălini a impresionat prin auten-
ticitate, forţă de comunicare,
măiestrie interpretativă.

Preşedintele juriului s-a arătat
foarte mulţumit de condiţiile pe
care Primăria Mălini le-a oferit
pentru desfăşurarea activităţii şi a
apreciat disponibilitatea şi ospital-
itatea de excepţie a gazdelor.

La alegerile locale din 10 iunie 2012, pentru funcţia de primar can-
didează următoarele persoane:

1. Nistor I. Petru (actualul primar) – din partea Partidului
Democrat–Liberal;

2. Guguţa S. Ioan – din partea alianţei politice Uniunea Social
Liberală;

3. Blanaru A. Vasile – din partea Partidului Poporului –
Dan Diaconescu.

Preşedintele Consiliului Judeţean
Suceava, Gheorghe Flutur, can-
didează în alegerile locale, din 10
iunie a.c., pentru a obţine cel de-al
doilea mandat. Flutur a declarat,
într-o conferinţă de presă, că este
bucuros că a putut să implementeze
foarte multe proiecte pentru judeţul
Suceava.

În virtutea acestor proiecte, o serie
întreagă de realizări se află în zona
comunei Mălini.

La iniţiativa preşedintelui
Gheorghe Flutur, Consiliul Judeţean
a sprijinit nemijlocit finanţarea ac-
tivităţii la spitalul din Mălini, spital
denumit Unitate de Asistenţă
Medico-Socială. Astfel, de-a lungul
anilor, sute de oameni suferinzi s-au
bucurat de tratament, în condiţiile
cele mai bune, aproape de casă, în
comuna lor.

Preşedintele Consiliului Judeţean
Suceava a sprijinit, pe durata man-
datului său, toate proiectele abordate
de primăria Mălini: realizarea insta-
laţiei de canalizare, construirea sălii

de sport, modernizarea pârtiei de
schi, amenajarea parcului de la Po-
jorâta etc.

Un sprijin activ, cu urmări impor-
tante în viaţa comunităţii, s-a mate-
rializat în modernizarea, repararea şi
întreţinerea drumurilor judeţene
209-A şi 209-B, care străbat loca-
lităţile noastre. De asemenea, la in-
iţiativa lui Gheorghe Flutur au
început lucrările la drumul care duce
spre Culmea Stânişoarei.

Un gest elegant şi generos l-a con-
stituit iniţiativa lui Gheorghe Flutur
de a include comuna Mălini în
spaţiul spiritual al Bucovinei, fapt
care a permis şi va permite şi în vi-
itor afirmarea culturală şi artistică a
zonei noastre.

Adresându-se alegătorilor,
Gheorghe Flutur le-a transmis urmă-
toarele: „Dacă dumneavoastră
simţiţi că s-a întâmplat ceva bun în
acest judeţ, de când sunt eu preşe-
dinte, şi doriţi să fie bine în conti-
nuare, să mergem înainte!”

� realizări ale administraţiei locale în perioada 2004-2012 �

GHEORGHE FLUTUR – 
un prieten al Mălinilor

ALEGERI LOCALE 10 IUNIE 2012
CANDIDAŢI PENTRU FUNCŢIA 

DE PRIMAR AL COMUNEI MĂLINI

„S-au făcut numeroase lucruri importante în
comună, dar încă sunt şi mai multe de făcut…”
- interviu cu primarul comunei Mălini, Petru �istor

- Domnule Petru Nistor, iată, în
curând, se împlinesc opt ani de
când sunteţi, cum se spune, „primul
gospodar” al Mălinilor. Ce gânduri,
ce sentimente încercaţi la sfârşitul
acestei perioade?

- Este greu de spus în câteva cu-
vinte tot ceea ce gândesc sau ce simt
în aceste momente. Pe scurt pot să
mărturisesc bucuria şi satisfacţia că
în timpul la care facem referire, în
localităţile noastre s-au petrecut lu-
cruri bune, s-au înfăptuit obiective

de importanţă economică, socială,
turistică. Multe dintre aceste obiec-
tive au apărut în premieră absolută
pe această vale. Pe de altă parte,
sunt conştient că, poate, era nece-
sară mai multă strădanie, erau nece-
sare mai multe eforturi pentru a
realiza şi mai mult, şi mai bine. Con-
cluzia este că s-au făcut numeroase
lucruri importante în comună, dar
încă sunt şi mai multe de făcut.

(continuare în pagina 2)
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• obiectivele propuse de primarul

Petru �istor pentru dezvoltarea

şi modernizarea comunei

LA CĂMINUL CULTURAL DIN MĂLINI
SPECTACOL FOLCLORIC
DEOSEBIT, INTERESANT
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În luna iulie, 2008, a luat fiinţă în comuna noastră Aso-
ciaţia Agricolă Mălini-Stânişoara.

Asociaţia funcţionează în conformitate cu Ordonanţa
Guvernamentală nr.26 din anul 2000 cu privire la asocia-
ţii şi fundaţii, modificată şi completată prin Legea nr. 246
din 2005. Între obiectivele Asociaţiei se regăsesc promo-
varea unor activităţi care să conducă la dezvoltarea dura-
bilă a domeniului agricol, realizarea unor proiecte de
asociere pentru concesionarea păşunilor şi pajiştilor. De
asemenea, Asociaţia monitorizează, sesizează şi se im-
plică în activităţi de protejare a mediului.

Activitatea Asociaţiei Agricole Mălini Stânişoara are în
vedere, în primul rând, sprijinirea directă şi efectivă a
crescătorilor de animale din comună, concentrându-şi
eforturile asupra asigurării unor condiţii favorabile de pă-
şunat pe toate suprafeţele destinate acestui scop.

Asociaţia reprezintă crescătorii de animale în vederea
obţinerii de către aceştia a subvenţiilor cuvenite, adminis-
trează păşunile, organizează şi asigură păşunatul pe su-
prafeţe arendate de la primăria Mălini, achiziţionează
utilaje şi unelte necesare pentru întreţinerea şi amenaja-
rea păşunilor, asigură adăposturi, drumuri de acces, adă-
pători, efectuează lucrări de protejare a păşunilor
împotriva eroziunii de suprafaţă şi a alunecărilor de
teren, precum şi lucrări de întreţinere şi amenajare a pă-
şunilor.

În virtutea acestor perspective, Asociaţia Agricolă Mă-
lini Stânişoara a amenajat drumuri de acces pe toate tru-
purile de păşune, a construit fântâni şi adăpători. De
asemenea, s-a lucrat cu bune rezultate la curăţarea păşu-
nilor de  lăstăriş, pietre, resturi vegetale, precum şi pen-
tru fertilizarea suprafeţelor respective prin împrăştierea
îngrăşămintelor adecvate.

În perioada care a trecut de la înfiinţare, Asociaţia Agri-

colă Mălini-Stânişoara a construit şapte stâni: trei în Po-
jorâta şi câte una în Răchitiş, Smidă, Poiana Lungă şi
Muncelu.

În acest an şi în perioada următoare Asociaţia are în
plan să construiască saivane în Lunca Suhei ( intrarea în
Mălini), Smidă, Poiana Lungă, Stânişoara, Pojorâta, pre-
cum şi trei stâni în Poiana Lungă, Muncelu şi Arşiţa
Nemţişorului.

În viitoarele acţiuni ale Asociaţiei se vor executa lucrări
de desecare, de regularizare a unor pâraie şi de consoli-
dare a terenurilor aflate în pericolul alunecărilor.

Printr-o judicioasă folosire a posibilităţilor create în re-
laţia cu Agenţia pentru Plăţi şi intervenţie în Agricultură,
Asociaţia Agricolă Mălini-Stânişoara a încasat subvenţii
importante, sumele fiind folosite pentru investiţiile înfăţi-
şate mai sus şi, desigur, pentru cele viitoare.

Asociaţia Agricolă Mălini Stânişoara
Buna gospodărire a păşunilor în acţiune

• obiectivele propuse de
primarul Petru Nistor
pentru dezvoltarea şi
modernizarea comunei

Vremea alegerilor este o piatră de
hotar. Aceasta trebuie materializată
printr-un bilanţ a ceea ce a fost, a ceea
ce s-a întâmplat, a ceea ce s-a făcut şi,
desigur, printr-un plan de perspec-
tivă, printr-o platformă, nu neapărat
ideologică, de pe care să se plece în
acţiuni viitoare.

În rândurile ce urmează, vă vom în-
făţişa proiectele pe care şi le propune
(şi vi le propune) primarul în funcţie,
Petru Nistor, pentru viitorul său man-
dat.

Metodic, ambiţios, realist, atent la
nevoile cetăţenilor săi, Petru Nistor îşi
asumă continuarea modernizării co-
munei, realizarea unor standarde
normale de trai, normale în ideea eu-
ropeană a expresiei.

Iată, foarte pe scurt, ce ar vrea
Petru Nistor să adauge la zestrea loca-
lităţilor noastre spre a le asigura con-
cetăţenilor accesul la, cel puţin, un
nivel de trai decent, cu o ofertă utilă,
oportună din partea administraţiei pe
care o va conduce în perioada 2012-
2016.

• Finalizarea, într-un interval de
timp cât mai scurt posibil, a construi-
rii bisericii de la Suha cu hramul
„Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” ;

• Construirea unui cămin de bă-
trâni, cu o capacitate de primire a 20
de persoane, pe lângă acest sfânt lăcaş
ortodox;

• Refacerea Cimitirului Eroilor de la
Iesle (Suha Mare);

• Reabilitarea, modernizarea clădi-
rilor unor instituţii de interes pentru
cetăţenii comunei, printre care cămi-
nele culturale de la Mălini şi Poiana
Mărului;

• Continuarea preocupărilor pri-
vind funcţionarea, la parametrii nor-
mali, a Unităţii de Asistenţă
Medico-Socială;

• Extinderea sistemului de canali-
zare în zonele în care această opera-
ţiune este posibil de realizat;

• Realizarea sistemului de alimen-
tare cu apă potabilă;

• Realizarea unui sistem de colec-

tare şi evacuare a apelor pluviale;
• Continuarea regularizării râului

Suha prin construirea de gabioane şi
căsoaie din lemn pentru a proteja ma-
lurile şi a preveni pagubele în cazul
producerii inundaţiilor;

• Construirea unui pod peste râul
Suha în zona confluenţei cu pârâul
Celaru;

• Continuarea eforturilor pentru
menţinerea în cea mai bună stare a
drumurilor judeţene 209-A şi 209-B;

• Amenajarea intrărilor pe străzile
care pleacă din drumul judeţean spre
interiorul localităţilor;

• Modernizarea (asfaltarea) dru-
murilor comunale;

• Refacerea podeţelor de pe margi-
nile căilor de acces în comună – dru-
muri judeţene sau comunale;

• Amenajarea trotuarelor pentru
circulaţia pietonală;

• Construirea unei parcări la intra-
rea în comună (după modelul celor
din vestul Europei), precum şi la că-
minul cultural din Suha;

• Continuarea modernizării şi fina-
lizarea drumului judeţean 209-B –
Văleni-Stânişoara, Iesle, Culmea Stâ-
nişoarei;

• Asigurarea condiţiilor pentru înfi-
inţarea la Şcoala „Nicolae Labiş” a
claselor a IX-a şi a X-a pentru pregă-
tirea, cu prioritate, a elevilor în profe-
siuni necesare în turism şi
exploatarea forestieră;

• Amenajarea unui parc pentru
copii în spaţiul de lângă dispensarul
veterinar;

• Rezolvarea problemei spaţiului în
care va funcţiona grădiniţa de la Po-
iana Mărului: dacă nu va fi posibilă
construirea unei clădiri noi, se va
adapta cea destinată iniţial dispensa-
rului din localitate;

• Vor continua preocupările pentru
curăţarea păşunilor, pentru întreţine-
rea permanentă a acestora;

•  Se va înfiinţa un centru pentru
consilierea cetăţenilor privind obţine-
rea subvenţiilor de la Agenţia de Plăţi
şi Intervenţie pentru Agricultură;

• O preocupare permanentă va fi
aceea de atragere a cât mai multe in-
vestiţii în comună pentru crearea de
noi locuri de muncă;

Acestea ar fi, enumerate pe scurt,
obiectivele pe care şi le propune, într-
o primă instanţă, primarul Petru Nis-
tor pentru mandatul 2012-2016.

OPTIMISM ŞI PRAGMATISM
PENTRU VIITOR

Oaspe]i la casa memorial\ „Nicolae Labi[”
În anul 2011, au trecut pragul

casei memoriale „Nicolae Labiş”
aproximativ două mii de persoane:
tineri (elevi, studenţi), dar şi
adulţi.

Pe lângă elevii din Mălini sau lo-
calităţile apropiate, casa muzeu a
fost vizitată de elevi din Bucureşti,
Suceava, Fălticeni, Câmpulung
Moldovenesc. Profesori din Galaţi,
Suceava şi Botoşani şi-au desfăşu-
rat aici şedinţe ale cercurilor de li-
teratură. De asemenea, ne-a
informat doamna Ioana Hopulele,

la casa muzeu au poposit lucrători
din reţeaua muzeistică a judeţului
Suceava. În caietul de impresii, am
găsit mesaje emoţionante ale vizi-
tatorilor din aproape toată ţara, dar
şi a unor turişti de peste hotare.

Zeci de persoane, motivate de
ceea ce au văzut şi aflat, au ţinut să-
şi împărtăşească impresiile în scris,
caietul muzeului fiind un adevărat
jurnal al cuvintelor emoţionante
adresate memoriei marelui poet şi
locurilor din care a intrat în viaţă şi
în istoria literaturii române.

MESAJUL MAICII TEREZA
M-am gândit să aduc în atenţia

cititorilor publicaţiei „Info-Mălini”,
câteva consideraţii despre viaţă,
consideraţii aparţinând maicii Te-
reza de Calcutta. 

Maica Tereza, puternică persona-
litate religioasă a secolului XX, este
cunoscută prin numeroasele acte
de caritate săvârşite, prin reţelele
de adăposturi şi orfelinate pentru
săraci construite şi menţinute în
funcţiune. Ca recunoaştere a activi-
tăţii sale, în 1979, a primit premiul
Nobel pentru pace.

Textul, rod al unei gândiri înţe-
lepte şi al unei experienţe unice,
constituie un îndemn la cumpătare,
dar şi la  acţiune îndrăzneaţă, la
echilibru, dar şi la fapte măreţe.
„Imnul vieţii” este o alcătuire evi-
dent omenească purtând mesajele
inefabile ale credinţei, este un în-
demn optimist, înălţător la viaţă şi
la toate cele ale vieţii.

Teodora PLĂCINTĂ

Imnul vieţii
maica Tereza de Calcutta

Viaţa e bucurie, gust-o din plin!
Viaţa e un vis, transformă-l în 
realitate!
Viaţa e o sfidare, înfrunt-o!
Viaţa e o datorie, împlineşte-o!
Viaţa e un joc, joacă-l !
Viaţa e preţioasă, ai grijă de ea!
Viaţa e o bogăţie, păzeşte-o!
Viaţa e dragoste, bucură-te de ea!
Viaţa e un mister, încearcă să-l 
pătrunzi!
Viaţa e o promisiune, n-o lăsa 
neîmplinită!
Viaţa e tristeţe, treci peste ea!
Viaţa e un imn, cântă-l!
Viaţa e o luptă, accept-o!
Viaţa e o tragedie, fii tare!
Viaţa e o aventură, îndrăzneşte 
să ţi-o asumi!
Viaţa e fericire, fii astfel încât să o
meriţi!
Viaţa e viaţa, ocroteşte-o!

„S-au făcut numeroase
lucruri importante 

în comună, dar încă sunt
şi mai multe de făcut…”
� interviu cu primarul comunei Mălini, Petru �istor �

(urmare din pagina 1)

- Care credeţi că sunt cele mai im-
portante obiective realizate în pe-
rioada în care aţi condus
administraţia locală?

- Nu m-am gândit la o anume ie-
rarhie, dar consider ca foarte impor-
tantă, foarte utilă scoaterea din ruină
a spitalului şi aducerea acestuia la un
nivel civilizat de asigurare a asisten-
ţei medicale şi sociale a populaţiei.
Apoi, foarte importantă pentru dez-
voltarea comunei a fost repararea,
modernizarea şi asfaltarea drumuri-
lor de acces spre şi în localităţile
noastre, întreţinerea lor în stare de
funcţionare indiferent de anotimp,
de starea vremii. Bine, poate fi vorba
şi despre reabilitarea şi moderniza-
rea şcolilor, realizarea instalaţiei de
canalizare, pârtia de schi, sala de
sport. Sigur că ar mai fi câte ceva de
spus, dar eu sunt de principiu să faci
şi să laşi pe alţii să te aprecieze.

- Este foarte limpede pentru ori-
cine că astăzi localităţile comunei
sunt cu totul altfel decât acum opt
ani. Este o altă atmosferă. Este o
altă stare: mai civilizată, mai mo-
dernă, mai europeană. Care ar fi
suportul acestei schimbări?

- Suportul acestei schimbări se
constituie în firea oamenilor din
zonă, în calităţile lor: se ştie că în sa-
tele noastre trăiesc oameni harnici,
gospodari, răzbătători şi ambiţioşi.
Ei şi-au dorit să fie mai bine şi iată,
astăzi, cu toată modestia mea, spun
că e mai bine decât acum opt ani. În
ceea ce ne priveşte pe noi, cei din ad-
ministraţie, trebuie să spun că ne-am
propus tot timpul să facem câte ceva
şi am acţionat pentru a înfăptui ceea
ce ne-am propus. Primarul nu poate
face nimic fără sprijinul populaţiei,
fără aportul nemijlocit al Consiliului

Local. Folosesc ocazia pentru a mul-
ţumi tuturor celor care au avut încre-
dere  în mine şi m-au susţinut. În
mod special, vreau să mulţumesc
membrilor Consiliului Local al căror
sprijin a fost determinant. Fără uni-
tate de acţiune Consiliul Local–pri-
mar nu se putea face mare lucru.

Cum, de asemenea, vreau să subli-
niez sprijinul pe care l-am avut în ac-
ţiunile noastre din partea Consiliului
Judeţean Suceava, personal din par-
tea preşedintelui, domnul Gheorghe
Flutur. Ne-a ajutat, nemijlocit, să
ţinem în stare de funcţionare spita-
lul. Ne-a ajutat să modernizăm, să
asfaltăm drumurile judeţene 209-A
şi 209-B. Cum ne-a ajutat în realiza-
rea tuturor proiectelor mari pe care
le-am abordat şi realizat.

Trebuie să mai adaug ceva. Nu ar
fi cinstit din partea mea să nu men-
ţionez în acest context sprijinul acor-
dat comunei Mălini de către doamna
Elena Udrea, până nu de mult minis-
trul dezvoltării regionale şi turismu-
lui.

- Iată, se apropie ziua alegerilor
locale, 10 iunie 2012. Ce aţi vrea să
spuneţi cetăţenilor comunei în legă-
tură cu acest apropiat şi important
eveniment?

- Mai întâi îi îndemn pe toţi conce-
tăţenii mei să meargă la vot şi să vo-
teze cum cred ei că este mai bine. În
situaţia în care vor alege să conti-
nuăm împreună, adică să-mi acorde
un nou mandat de primar, îi rog să
mă ajute votând pentru Consiliul Ju-
deţean pe Gheorghe Flutur şi echipa
sa, iar pentru Consiliul Local Mălini
– echipa propusă de Partidul Demo-
crat-Liberal. Consider că astfel vom
putea merge înainte, vom putea con-
tinua pe drumul care l-am început cu
opt ani în urmă.

Biserica „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” se află într-un sta-
diu înaintat de construire

INFO M|LINI

Şantierul saivanului din Smidă



� Facilităţi pentru construirea
de locuinţe de către persoanele
cu posibilităţi materiale mai
modeste �

Una din preocupările constante
ale administraţiei comunei Mălini a
fost şi continuă să fie aceea de a
veni în întâmpinarea persoanelor
care doresc să-şi construiască lo-
cuinţe sau să realizeze spaţii în sco-
puri economice, comerciale sau
turistice. Astfel, în ultimii ani, in-
travilanul comunei s-a îmbogăţit cu
noi suprafeţe prin realizarea unor
Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z.).
În continuarea acestei acţiuni, pri-
măria Mălini are în vedere ca în pe-
rioada imediat următoare să
introducă în spaţiul intravilan su-
prafeţe importante din satele Pâraie
şi Suha. Extinderea intravilanului
se va face prin actualizarea Planului
Urbanistic General (P.U.G.) al co-
munei şi a Regulamentului de urba-
nism aferent acestuia.

În Pâraie, este vorba de un spaţiu
care se deschide la capătul străzii
Poienii care începe de la gospodăria
lui Nicolae Norocel şi se termină cu
cea a lui Ion Saftiu.

În Suha, se are în vedere spaţiul
adiacent celui pe care se ridică bise-
rica Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul
( la capătul străzii Botescu).

Pentru realizarea acestui obiectiv,
primăria va asigura căi de acces
(drumuri comunale), facilităţi pen-
tru branşarea la instalaţia de canali-
zare şi la cea de apă potabilă.

De asemenea, primăria va investi
pentru aducerea în cele două zone a
reţelei de electricitate.

În acest fel, vor intra în zona in-
travilană câteva zeci de proprietăţi,
asigurându-se condiţii necesare
construirii unor locuinţe şi pentru
cei cu posibilităţi materiale mai mo-
deste.

Suprafe]e noi 
în intravilanul 
comunei M\lini
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A fi părinte, a fi o mamă bună sau
un tată bun este scopul principal al
vieţii celor ce au conceput şi adus pe
lume un copil.

Cum nu sunt şcoli pentru părinţi,
sau, oricum, pe la noi nu funcţio-
nează astfel de instituţii, „a fi un bun
părinte” este ceva care se învaţă. Se
învaţă de la părinţii noştri, se învaţă
din experienţa altora, de la televizor,
de la radio sau din ziare. Sau din
cărţi. O asemenea carte poartă titlul
„Ce puteţi face pentru a fi buni pă-
rinţi” şi este scrisă de un psihotera-
peut francez: Elodie Cingal. Între
altele, în carte sunt formulate 10 re-
guli de conduită pentru  părinţi în
relaţia cu copiii lor. Reguli simple,
uşor de respectat dacă părinţii sunt
atenţi la nevoile micilor oameni.

Pentru succesul în menirea nobilă
de părinte, psihoterapeutul francez
indică zece direcţii de conduită, zece
reguli principale – zece porunci.

Porunca numărul 1. Iubiţi-vă
copilul! Arătaţi-i, în orice moment,
dragostea voastră – asta îl va ajuta
să se dezvolte armonios în toate pla-
nurile. Sărutaţi-l, luaţi-l în braţe,
priviţi-l în ochi. Spuneţi-i cât de
mult înseamnă pentru voi, cât de
mult îl iubiţi. Jucaţi-vă, plimbaţi-vă
împreună; discutaţi cu el cât mai
mult; staţi lângă el sau în preajma
lui cât mai mult posibil.

Porunca numărul 2. Stăpâniţi-
vă nervii! Controlaţi-vă stresul! In-
diferent de ceea ce ţi se întâmplă, fii
disponibil pentru copilul tău, arată-i
în continuare, afecţiune. Când pă-
rintele îşi manifestă sentimentele
negative, copilul simte acest lucru şi
crede că lucrurile rele se întâmplă
din cauza lui.

Porunca numărul 3. Arătaţi-i
copilului că mama şi tata se iubesc şi
se respectă! Copilul observă calita-
tea relaţiei dintre părinţi şi va reţine

că în viaţă lucrurile se petrec aşa
cum a văzut în familia lui. Când co-
pilul aude că părinţii se ceartă sau
că unul din părinţi îl insultă pe celă-
lalt, micuţul va reţine că aşa este
normal să se întâmple între oameni
şi va copia comportamentul adulţi-
lor. Dintr-o altă perspectivă, certu-
rile în familie sunt traumatizante
pentru copil, îl fac să se simtă în ne-
siguranţă, abandonat, neglijat.

Porunca numărul 4. Încurajaţi
copilul să devină autonom, să
meargă în viaţă pe „picioarele pro-
prii”! Daţi-i voie să se joace cu alţi
copii. Lăsaţi-l să meargă singur, nu
îl obligaţi să vă ţină tot timpul de
mână. Învăţaţi-l să mănânce singur,
să se îmbrace singur. Un părinte ex-
cesiv de grijuliu, care vede pericole
peste tot transmite copilului său
frică, anxietate, iar, mai târziu, aces-
tea se pot transforma în izolare, in-
adaptare, lipsă de comunicare.

Porunca numărul 5. Oferiţi-i
şansa de a învăţa! Stimulaţi-i ten-
dinţa de a experimenta lucruri noi.
Cumpăraţi-i cărţi. Înscrieţi-l la gră-
diniţă. Acestea vor concretiza drep-
tul copilului la învăţare şi educaţie.
Procedând astfel, părinţii vor de-
monstra că au încredere în copil, în
competenţele şi valorile sale.

Porunca numărul 6. Asiguraţi-
i copilului un trai decent. Părinţii au
obligaţia să asigure o sursă sigură de
venit în cadrul familiei sau, dacă se
confruntă cu dificultăţi financiare,
să facă în aşa fel încât acestea să nu
influenţeze negativ formarea şi edu-
carea copilului.

Porunca numărul 7. Impuneţi
reguli şi limite! Copilul trebuie să
ştie că în viaţă sunt reguli de care
trebuie să ţină seama, reguli care
trebuie respectate în orice împreju-
rare. Format şi informat în spiritul

unor asemenea exigenţe, copilul se
va adapta mai uşor în societate.
Acest obiectiv trebuie realizat prin
comunicare, prin explicare cu tact,
răbdare şi înţelegere. Pedeapsa cor-
porală nu are ce să caute în educa-
rea copilului.

Porunca numărul 8. Aveţi grijă
de sănătatea copilului! Asiguraţi-i
copilului condiţii bune de viaţă,
hrană sănătoasă şi consultaţi medi-
cul ori de câte ori starea copilului
impune acest lucru. Efectuaţi con-
troalele periodice, vaccinurile obli-
gatorii şi fiţi receptivi la eventualele
semne de îmbolnăvire.

Porunca numărul 9. Cultivaţi
preceptele creştine, religioase în fa-
milie! Părinţii trebuie să formeze
credinţa în sufletul copilului, să-l că-
lăuzească pe calea spre Dumnezeu.

Porunca numărul 10. Creşteţi-
vă copilul într-un cadru de viaţă
sigur! Fără incertitudini! Sentimen-
tul că se află în siguranţă, ferit şi
apărat de pericole îi conferă copilu-
lui linişte, confort, încredere. Un
copil care se simte în nesiguranţă
adoptă o formă de vigilenţă exage-

rată absolut dăunătoare dezvoltării
sale. Copilul aflat într-o permanentă
stare de teamă, de incertitudine îşi
va consuma energia încercând să se
protejeze, în loc să o folosească pen-
tru dezvoltarea sa normală.

Iată zece idei care pot ajuta părin-
ţii în misiunea lor. Acestea nu vor
avea ca efect formarea unor părinţi
perfecţi. Nici nu este nevoie de aşa
ceva. Înainte de a fi perfect, un pă-
rinte trebuie să fie activ faţă de copi-
lul său, să fie mereu aproape de
copilul său, prezent şi disponibil să-i
ofere tot ceea ce îi este necesar, să se
comporte în aşa fel încât copilul să
nu se simtă abandonat. Un părinte
este obligat să facă toate acestea, dar
nu trebuie să treacă în latura cea-
laltă: a exagerării. Sufocarea copilu-
lui cu „grija, dragostea şi atenţia
părintească” este deosebit de no-
civă: îl inhibă, îl sperie, îl înstrăi-
nează.

Se spune că „există o măsură în
toate”…

Acest dicton este valabil şi pentru
„meseria de părinte”!

Doctor Carmen Mariana 
Mogârzan

Partidul Democrat-Liberal  propune
următorii candidaţi:

1. Nistor I. Petru;
2. Amariei H. Dumitru;
3. Asaftei P. Vasile;
4. Guşă V. Gavril;
5. Ilincăi N. Pavel-Iulian;
6. Rusu Gr. Gheorghe;
7. Veliceasa Gh. Cristian;
8. Grigoroaia Gr. Vasile;
9. Guşă Gh. Ionică;
10. Dăscălaşu I. Ion;
11. Macovei V. Dionisie;
12. Blanaru Gr. Grigore;
13. Cîrjă S. Constantin;
14. Nechiforeasa D.Neculai;
15. Lucanu V. Petru;
16. Burlui V. Mihai;
17. Muraru I. Vasile;
18. Ungureanu Gh Dumitru;
19. Muscăliţa V. Dumitru;

Alianţa politică Uniunea Social
Liberală propune următorii candidaţi:

1. Guguţa S. Ioan;
2. Mitocariu I. Vasile;
3. Vodă M. Petru;
4. Agape N. Dumitru;
5. Moroşanu V. Eugen;
6. Ştefănoaia V. Ion;
7. Panţiru Gh. Vasile;
8. Maganu Gh. Gheorghe;
9. Veliceasa O. Mariana Olivia;
10. Stoica N. Gheorghe;
11. Capră I. Ilie;
12. Mitocariu Gr. Dumitru;
13. Marian D. Petruţa Agripina;
14. Niga Gr. Dorel;
15. Capotescu I.Gabriela;
16. Harag V. Gheorghe;
17. Drangă Gr. Petrea;
18. Plăcintă Gv. Ion;
19. Muscăliţa P. Gheorghe.

Partidul Poporului-Dan Diaconescu
propune următorii candidaţi:

1. Blanaru A. Vasile;
2. Antohi N. Costică;
3. Norocel D. Aurica;
4. Ungureanu N.Vasile;
5. Muscăliţa M. Constantin;
6. Coroblean T. Vasile;
7. Norocel I. Alexandru;
8. Bălăceanu P. Vasile;
9. Ţoală P. Gheorghe;
10. Nistor V. Dumitru;
11. Muscă I. Adrian;
12. Coroblean Gh. Aurica;
13. Axinte V. Gheorghe;
14. Gherman C. Maria;
15. Bejinaru V. Ion;
16. Cristea M. Neculai;
17. Bejinaru I. Petru;
18. Gherman T. Ion;
19. Nistor Gh. Lăcrămioara.
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CANDIDAŢI PENTRU FUNCŢIILE DE CONSILIERI DIN PARTEA PARTIDELOR POLITICE

CANDIDAŢI INDEPENDENŢI PENTRU
FUNCŢIILE DE CONSILIERI

1. Plăcintă I. Ghiorghe (actualul viceprimar);
2. Simnicaru P. Gheorghe.

COMPONENŢA BIROULUI ELECTORAL
AL CIRCUMSCRIPŢIEI LOCALE

1. Istrate Paraschiva – preşedinte (apolitic);
2. Lupuleasa Vasile – locţiitor (apolitic);
3. Ilişescu Doiniţa – membru al Partidului
Democrat-Liberal;

4. Andrieş Mihaela - membru al Partidului
Democrat-Liberal;
5. Creţu Maria – membru al Uniunii Social Liberale;
6. Muscăliţa Petru – membru al Uniunii Social
Liberale;
7. Jalbă Constantin – membru al Partidului
Poporului–Dan Diaconescu.

DECALOGUL PĂRI�ŢILOR

Sfatul medicului
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Constatăm în fiecare zi că şoselele
principale care străbat localităţile
noastre, ca şi arterele secundare,
devin tot mai aglomerate. Pietoni,
automobile (de la cele mai mici
până la cele de mare tonaj) biciclete,
motorete, motociclete, căruţe, ani-
male ocupă tot mai mult spaţiul
carosabil, sporind şi multiplicând
premisele producerii accidentelor,
unele cu urmări dintre cele mai
tragice.

ATENŢIE LA MICII
PIETONI

Dintre toţi participanţii la traficul
de pe drumurile publice, cei mai
vulnerabili sunt micii pietoni: elevii,
copiii de la grădiniţă sau copiii trim-
işi după una sau alta prin sat.

Aceştia nu realizează pe deplin
pericolele la care se expun, se antre-
nează în jocuri, traversează drumul
oricând şi pe oriunde.

În protejarea acestora, cel mai
mare rol îl au părinţii. Nu trebuie să
treacă nici o zi fără ca un părinte să
nu aducă în discuţiile cu copiii săi
felul în care aceştia trebuie să
meargă pe drum. Orice eveniment,
mai mare sau mai mic, petrecut pe
şosea sau uliţă trebuie discutat cu
copiii până ce aceştia înţeleg ce a
fost rău şi ce a fost bine în acea îm-
prejurare.

Este de dorit ca elevii din clasele
mai mici şi copiii de la grădiniţă să
fie însoţiţi pe drum de persoane ma-

ture, iar acestea din urmă să trans-
forme ocazia în adevărate lecţii de
circulaţie pe drumurile publice. Nu
este suficient să duceţi copiii la
şcoală sau la grădiniţă, bine este ca
la încheierea programului să-i pre-
luaţi şi să-i conduceţi acasă.

De asemenea, este de dorit să nu
trimiteţi copiii după una sau alta la
magazin, la vecini sau la rude. Orice
ieşire a unui copil pe drumurile
publice este o premisă de eveniment
nedorit.

Pentru părinţi, nimic nu poate fi
mai important decât sănătatea, in-
tegritatea şi viaţa copiilor lor. Dacă
un lucru rău s-a produs, urmările
pot fi din cele mai tragice. De aceea,
părinţii trebuie să-şi facă timp şi de-
prinderi pentru a educa copiii în
scopul prevenirii accidentelor pe
drumurile publice.

Sigur, la efortul consacrat reduc-
erii permiselor de accidente pe dru-
murile publice, un rol important îl
au şcoala şi grădiniţa. Profesorii, în-
văţătorii şi educatorii trebuie să-şi
asume responsabilitatea conştien-
tizării copiilor, elevilor asupra peri-
colelor la care se expun dacă nu
respectă regulile privind circulaţia
pe drumurile publice. Toate
metodele sunt binevenite în acest
proces, dar cel mai important este
ca, în fiecare zi, la plecarea de la
şcoală sau grădiniţă, să-i aduci am-
inte copilului cum trebuie să se
comporte pe drumul spre casă. Este
o datorie în relaţia educator-educat.

Zâmbiţi, vă rog!

(urmare din pagina 1)

Reabilitarea şi modernizarea şcol-
ilor. S-au avut în vedere împrejmuiri
cu gard, repararea şi finisarea exte-
rioarelor şi interioarelor, dotarea cu
mobilier nou şi cu reţele de calcula-
toare.

S-a construit un cămin cultural la
Suha şi o cabană turistică la Po-
jorâta. S-au executat lucrări de
reparare şi modernizare la căminele
culturale din Poiana Mărului şi
Mălini.

S-a început construirea bisericii
„Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” la
Suha.

S-a amenajat şi, ulterior, modern-
izat pârtia de schi de la Pojorâta –
obiectiv turistic şi sportiv cunoscut
astăzi în toată România.

S-a realizat o bază sportivă com-
plexă, multifuncţională la Suha.

S-a construit şi dat în funcţiune în
timp record sala de sport de la
Mălini.

Un pas deosebit de important în
modernizarea comunei îl constituie
realizarea instalaţiei de canalizare. O
construcţie complexă, de maximă
utilitate pentru facilitarea activ-
ităţilor casnice, gospodăreşti, dar şi
pentru sănătatea oamenilor, a medi-
ului în care trăim.

În sprijinul cetăţenilor care locui-
esc în zone de peste râul Suha, a fost
construit, pentru prima dată în isto-
ria localităţii, podul de la Malaiu.
Construit şi apoi, după inundaţiile
din vara anului 2010, reconstruit.

De asemenea, a fost construită o
punte foarte utilă, rezistentă în zona
cunoscută sub numele „La Săveni”.

Tot  în această perioadă a fost
amenajat un parc cu utilităţi mod-
erne la Pojorâta. La fel s-a realizat
parcul de la primărie şi s-a dat  o
faţă cu totul nouă, civilizată parcului
din centrul comunei.

În toate aceste realizări s-
a investit curaj, iniţiativă,
pricepere, consecvenţă şi se-
riozitate din partea aparatu-
lui administrativ condus de
primarul Petru Nistor. Iar

suportul material, financiar
a fost asigurat prin fonduri
ale primăriei, dar şi cu fon-
duri guvernamentale sau
atrase de la Uniunea Euro-
peană.

Repere ale devenirii, repere ale 
drumului comunei Mălini spre cotele
moderne, civilizate ale vieţii rurale

Foresta Mălini a câştigat faza judeţeană a Cupei României la
fotbal. În finala întrecerii, Foresta a jucat la Gura Humorului cu
formaţia Dorna-Vatra Dornei. Meciul a fost unul spectaculos şi s-
a desfăşurat într-o sportivitate demnă de apreciat.

În final, Foresta a câştigat cu 4-1, scorul având şi el o istorie in-
teresantă. Mai întâi, Vladimir Prisacă a marcat pentru Foresta în
minutul 38, jucătorii din Vatra Dornei egalând spre sfârşitul
primei reprize. După pauză meciul a fost dominat clar de fotbal-
iştii de la Mălini care au mai înscris prin Andrei Aileni, Onofrei, şi
Prisacă.

Antrenorul Forestei, Eduard Lichteinstein, a folosit următorii
jucători: Plăcintă, Constantin, N. Ailenei, Filip, Furtună, Ciobanu,
A. Aileni, Păşcănuţ, Beclea, Prisacă, Cristea. Au mai evoluat
Onofrei, Timofte şi Norocel.

Foresta a mai câştigat în acest sezon un trofeu – „Cupa
primăverii”, în urma unei întreceri iniţiate de Oficiul Judeţean de
Sport.

În ultimul meci disputat acasă, Foresta a câştigat cu 3-0 în faţa
formaţiei Flor Construct Pătrăuţi şi se află în clasament pe un
onorant loc trei.

Căminul cultural nou construit în satul Suha
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FORESTA MĂLINI - PERFORMERĂ ÎN CUPA ROMÂNIEI

Echipa Foresta Mălini cu ultimele 
trofee cucerite

Deosebit de solicitate în mo-
mentele de vârf ale sezoanelor
agricole, drumurile de ţarină din
comuna Mălini au fost amenajate,
prin grija primăriei, în aşa fel încât
să fie practicabile pe tot parcursul
anului, indiferent de timp şi an-
otimp.

Dacă, de regulă, drumurile de
ţarină sunt folosite cu grija nece-

sară, în unele situaţii acestea sunt
afectate de neglijenţa, de lipsa de
atenţie manifestate pe timpul efec-
tuării unor lucrări agricole.

De aceea, posesorii şi utilizatorii
utilajelor agricole sunt rugaţi să
protejeze aceste drumuri, să
efectueze manevrele necesare în
aşa fel încât respectivele căi de

acces să nu fie afectate în nici un
fel, să nu fie îngustate sau obtu-
rate. Drumurile de ţarină, care au
făcut obiectul unor investiţii se-
rioase din partea primăriei, consti-
tuie bunuri comune, dar, pentru a
le putea folosi în continuare în
bune condiţii, trebuie să se bucure
de grija, de atenţia fiecărui utiliza-
tor în parte.

Drumurile de ]arin\ - s\ le folosim cu grij\, s\ le protej\m!

Doi prieteni, mari
microbişti, se întâl-

nesc după mult timp.
- Ce părere mai ai despre echipa

Braziliei? Cum joacă?
- Frumos, tehnic. Jocul Braziliei

este ca o poezie.
- Ce zici de echipa Germaniei?
- Joacă în forţă, pragmatic, efi-

cient.
- Dar despre echipa României?
- Jumătatea din echipa

României joacă prost…
- Dar cealaltă jumătate?
- Şi mai prost!

***

La un studio foto vin şi se fo-
tografiază mai mulţi chinezi. În
laborator, fotograful îşi zice: „ De
ce să mă chinuiesc eu şi să prelu-

crez fiecare cadru, de îndată ce ei
seamănă leit unul cu altul? O să le
dau aceeaşi imagine!”

Când vine să-şi ia pozele, unul
dintre chinezi se uită lung la ceea
ce a  primit şi spune:

-  Asta nu este fotografia mea!
- Cum nu este a ta?  - întreabă

fotograful. Nu este asta faţa ta?
- Faţa este a mea, dar cămaşa

nu…

***

Printr-o fereastră deschisă răz-
bate glasul unui bărbat:

- În casa asta, eu comand!
Apoi, un glas de femeie:

- Ia ieşi de sub pat şi  mai spune
o dată!

Cabana turistică  ridicată de primărie la Pojorâta

CIRCULAŢIA PE DRUMURILE
PUBLICE


