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MALINI
PERSPECTIVE EUROPENE

9 Decembrie 2012
Alegeri parlamentare

În cadrul întâlnirilor care au avut loc
între reprezentanţii administraţiei lo-
cale şi cei doi candidaţi care participă la
alegerile din 9 decembrie 2012 pentru
Parlamentul României, atât inginerul
Ioan Stan, cât şi juristul Ovidiu Donţu,
s-au angajat să sprijine proiectele
primăriei Mălini pentru perioada care
urmează. Este vorba mai întâi de re-

alizarea instalaţiei de alimentare cu apă potabilă a comunei,
dar şi de alte proiecte care privesc modernizarea şcolilor,
menţinerea în stare operaţională a Unităţii de Asistenţă
Medico Socială, alte măsuri care au în vedere situarea
satelor comunei Mălini la un nivel de civilizaţie cât mai ridi-
cat, cât mai apropiat de cel al localităţilor europene. 

Poporul român sărbătoreşte la 1 Decembrie evenimentul istoric major
care a avut loc în această zi a anului 1918 – unirea tuturor românilor într-
un singur stat.

În contextul militar şi politic generat de sfârşitul Primului Război Mon-
dial, prin voinţa liber exprimată a tuturor românilor, provinciile istorice
româneşti s-au reunit într-un singur şi unic stat.

Astfel, ziua de 1 Decembrie constituie momentul cosmic în care, cu 94 de
ani în urmă, prin decizia istorică a Marii Adunări Naţionale de la Alba
Iulia, s-a proclamat unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Mara-
mureşului cu România.

În aceeaşi zi Regele Ferdinand I, alături de Regina Maria, intra în Bu-
cureşti, după doi ani de exil la Iaşi. Regele plecase din Capitală în 1916, sub
presiunea trupelor germane, ca rege al României formate din principatele
unite în 1859, iar acum se întorcea ca Rege al României Mari, ctitorie la
temelia căreia aşezase voinţa sa de a fi cu adevărat rege al tuturor
românilor.

Aceste evenimente veneau după ce la 27 martie 1918, Sfatul Ţării de la
Chişinău luase decizia de unire a Basarabiei cu Ţara Mamă; şi după ce la
28 noiembrie 1918, Congresul general al Bucovinei, desfăşurat la Cernăuţi,
(la care au luat parte şi minorităţile germană, polonă şi ucraineană) a votat
în unanimitate unirea necondiţionată şi pe veci a Bucovinei, în vechile ei
hotare, cu România.

(continuare în pagina 2)

Domnul Ioan Stan, candidat pentru un nou  man-
dat de deputat în Parlamentul României din partea
Uniunii Social Liberale, s-a născut la 3 martie 1956,
la Forăşti, judeţul Suceava, într-o familie de ţărani. 

După absolvirea cursurilor primare şi gimnaziale,
urmează în anii 1971 - 1975  liceul teoretic. În anii
1975 - 1976  îşi face datoria de ostaş ca militar cu
termen redus. În perioada 1976 - 1980, tânărul
Ioan Stan studiază în cadrul Facultăţii de Zootehnie
şi Medicină Veterinară din Iaşi. 

Urmează o perioadă de muncă densă şi de  per-
formanţe profesionale obţinute ca inginer
zootehnist (1980 - 1983), şef formă la I.A.S. (1983 -
1988), inginer şef al I.A.S. (1988 - 1990), director
general al societăţii VASTAR S.R.L (1990 - 2000).  

Este membru al Partidului Social Democrat din
anul 1993. În perioada 2000 - 2008 a îndeplinit
funcţia de vicepreşedinte al organizaţiei judeţene a
Partidului Social Democrat, iar în perioada 2004 -
2008 a fost preşedinte al organizaţiei municipale
Fălticeni a Partidului Social Democrat. 

Din anul 2000 şi până în prezent, domnul Ioan
Stan şi-a onorat cu rezultatele remarcabile trei
mandate de deputat în Parlamentul Românei. 

În legislatura 2008 - 2012 conduce, în calitate de
preşedinte, Comisia pentru constatarea abuzurilor,
corupţiei şi pentru petiţii. Este membru al Comite-
tului Director al Grupului Român al Uniunii Inter-
parlamentare. 

În condiţiile în care opt ani s-a aflat în opoziţie,
deputatul Ioan Stan   s-a  aflat printre iniţiatorii a
140 propuneri legislative, din care 40 au devenit
legi. 

În colegiul uninominal în care a fost ales pentru
legislatura 2008 -2012 a favorizat realizarea a opt
proiecte importante - instalaţii pentru apă potabilă,
pentru canalizare, modernizare căi de acces, po-
duri, amenajarea unor parcuri de agrement. 

În activitatea sa ca parlamentar în legislatura
2008 - 2012 se regăsesc 72 luări de cuvânt, 63 de-
claraţii politice, 57 propuneri legislative iniţiate, 61
de întrebări şi interpelări. 

Deputatul Ioan Stan este căsătorit şi are trei
copii.

1Decembrie - Ziua
Naţională a României

94 DE ANI DE LA REÎNTREGIREA ŢĂRII

La iniţiativa primarului Petru
Nistor, la nivelul comunei
Mălini, se caută de mai mult
timp soluţii pentru
aprovizionarea gospodăriilor
locuitorilor cu apă potabilă
curentă. O primă tentativă a fost
aceea de folosire a izvoarelor de
suprafaţă din zona numită „ La
şipote”, din Pâraie. În urma es-
timărilor făcute, s-a ajuns la con-
cluzia că, totuşi, cantitatea de
apă rezultată prin captarea aces-
tor izvoare va fi relativ mică
având în vedere nevoile de con-
sum ale populaţiei şi s-a luat
hotărârea de căutare a altor
surse. Aprovizionarea cu apă
potabilă curentă a gospodăriilor
locuitorilor comunei Mălini, pe
lângă faptul că ar uşura munca
oamenilor şi ar ridica gradul de
confort în fiecare locuinţă, a
apărut ca o necesitate stringentă
în urma fenomenului de secetă
accentuată înregistrat în anul în
curs – 2012.

UN NOU PROIECT 
ÎNDRĂZNEŢ ASUMAT 
DE PRIMĂRIA MĂLINI

Realizarea instalaţiei pentru alimentare cu
apă potabilă curentă a întregii comune

IOAN STAN - candidat 
pentru un nou mandat 

de deputat în Parlamentul
României din partea 

Uniunii Social Liberale
Domnul Ovidiu Donţu, candidat pentru un man-

dat de senator în Parlamentul României din partea
Uniunii Social Liberale, de profesie jurist, are 43
de ani, este căsătorit şi are o fetiţă de 7 ani. 

După ce absolvă Facultatea de Drept, în 1997,
studiază dreptul internaţional în Franţa, ca bursier
al Consiliului Europei. Tot din perspectivă a
pregătirii profesionale, Ovidiu Donţu studiază în
Belgia, în Anglia, în Italia şi în S.U.A. şi dobân-
deşte cunoştinţe şi deprinderi ca manager profe-
sionist, manager achiziţii, consilier de proprietate
industrială (avocat de patente), expert în comuni-
care. 

În planul activităţii de voluntariat şi al Organiza-
ţiilor Neguvernamentale îndeplineşte, în perioada
1993 - 1997, funcţiile de Preşedinte la Fundaţia
pentru Tineret - Suceava şi Director la Centru de
informare pentru tineret - INFOTIN Suceava. În
perioada 1995 - 1997 este şi Preşedinte al Confed-
eraţiei Studenţilor din România. În anii 1996 -
1999 este Coordonator la Liga Apărării Drepturilor
Omului Suceava, iar în anii 2000 - 2004 este Coor-
donatorul Clubului de Inventică „Gaudeamus” -
Suceava. Obţine şapte medalii la Salonul de Inven-
tică de la Geneva şi două medalii la salonul inter-
naţional Eco Invent. 

Având în vedere pregătirea şi calităţile sale pro-
fesionale, Ovidiu Donţu ocupă în timp funcţii din-
tre cele mai importante : Director General al
Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură
Suceava (2004 - 2007), Preşedinte Executiv la
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură
Suceava (2007 - 2009), Director în cadrul Agenţiei
de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
Suceava (2009 - 2011).

În prezent este director al Cancelariei Instituţiei
Prefectului Suceava. 

Ovidiu Donţu a desfăşurat şi o apreciabilă activi-
tate politică, vicepreşedinte al Tineretului Social
Democrat din judeţul Suceava ( 2002-2004), mem-
bru al Consiliului Naţional al P.S.D., vicepreşed-
inte al Organizaţiei Judeţene a P.S.D. Suceava,
purtător de cuvânt al Organizaţiei Judeţene a
P.S.D. Suceava, din 2010 fiind Preşedinte Executiv
al Organizaţiei Judeţene Suceava a Partidului So-
cial Democrat.

OVIDIU DONŢU - candidat
pentru un mandat 

de senator în Parlamentul
României din partea 

Uniunii Social Liberale 

Instalaţia de forare folosită în zona
Văleni - Stânişoara

continuare în pagina 4
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Marea Unire pe care o celebrăm la 1 Decembrie a fost mate-
rializarea voturilor structurilor reprezentative şi democratice
de la Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia, prin care s-a decis unirea
Basarabiei, Bucovinei, Transilvaniei şi Banatului cu România.

MAREA UNIRE A FOST POSIBILĂ DATORITĂ
JERTFEI OSTAŞILOR ROMÂNI

Fapt istoric nutrit pe câmpul de luptă prin sacrificiul Arma-
tei Române: reîntregirea ţării a fost răsplata sângelui românesc
vărsat din belşug pe câmpurile de bătaie, atât în Transilvania,
în lunile august şi septembrie 1916, cât şi în memorabilele
lupte pentru apărarea teritoriului de la Cerna, Târgu Jiu, Olt,
Predeal, Oituz, Uz, Trotuş (porţile Carpaţilor pe unde inamicul
dădea lovituri groaznice pentru a intra în ţară); apoi la Turtu-
caia şi în luptele din Dobrogea,şi, mai departe, în luptele din
Oltenia şi Muntenia, în marea bătălie de la Neajlov, şi, în fine,
în bătăliile victorioase de la Mărăşti, Oituz, Târgu Ocna şi Mă-
răşeşti.

Pierderile armatei române au fost deosebit de mari: 1552 ofi-
ţeri morţi sau dispăruţi şi 209.958 soldaţi morţi sau dispăruţi.
211.510 români în uniforma Armatei Naţionale au pierit eroic
şi au întărit prin jertfa lor actul istoric al Unirii celei Mari.

Efortul militar considerabil desfăşurat de Armata Română în
anii 1916-1917 a fost un argument puternic în favoarea consa-
crării internaţionale a ceea ce românii înşişi, uniţi prin voinţa

lor, au dorit şi au înfăptuit.
Astfel, aliaţii nu s-au putut eschiva de la obligaţiile lor, iar

Tratatele de Pace din 1919-1920, au admis, aprobat şi consfin-
ţit hotărârea luată la Alba Iulia în 1 Decembrie 1918: naţiunea
română a decis să-şi asigure „aşezarea ei printre naţiunile li-
bere” şi că „nimeni nu mai poate fi îndreptăţit să trateze în tre-
buri referitoare la situaţia politică a naţiunii române” în afara
reprezentaţilor săi.

BĂRBAŢI DIN MĂLINI – PARTICIPANŢI DIRECT
LA ÎNFĂPTUIREA MARII UNIRI

Este un motiv de mândrie pentru noi, cei ce trăim în comuna
Mălini, să ştim că bărbaţi vrednici ai acelui timp, concetăţeni ai
noştri, au acţionat direct pentru înfăptuirea Marii Uniri. Unul
dintre ei a fost primarul Vasile Anghelina, participant la Marea
Adunare Naţională de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918. Un
alt mălinean care a avut un rol important în realizarea Marii
Uniri a fost Vasile Niculescu, pilot militar. El a transportat cu
avionul, în condiţii meteorologice deosebit de grele, documente
foarte importante ale Guvernului României (aflat la Iaşi), pen-
tru Consiliul Naţional Român, aflat peste Carpaţi, în Ardeal.

Pentru totdeauna, 1 Decembrie 1918 va fi ziua uneia
dintre cele mai mari înfăptuiri ale poporului român,
ziua în care fiii naţiunii române s-au aflat, pentru
prima dată în istorie, împreună în aceeaşi unitate sta-
tală – România Mare.

1Decembrie -
Ziua Naţională a României

94 DE ANI DE LA REÎNTREGIREA ŢĂRII

Stresul nu este o acţiune exclusiv
exterioară asupra organismului nos-
tru, ci este şi reacţia noastră faţă de
diverşi stimuli externi, reacţie dife-
rită de la om la om. Putem să ne
schimbăm viaţa, schimbând felul
gândirii noastre deoarece soarta ne-o
facem şi noi singuri prin felul gându-
rilor noastre, pozitive sau negative,
constructive sau distructive, priete-
noase sau duşmănoase. Dacă vrem
să schimbăm ceva în bine în jurul
nostru trebuie să începem cu noi în-
şine. Citeam zilele trecute o publica-
ţie de acum şaisprezece ani şi un
capitol distinctiv despre gândirea po-
zitivă, scris de Sanda Popa, mi-a
atras atenţia în mod deosebit ţinând
cont de vremurile tulburi
pe care le trăim (şi) as-
tăzi. De aceea doresc să
citez câteva sfaturi ale
autoarei, deoarece sunt cu totul şi cu
totul actuale, reflectând foarte bine
ideea din titlul articolului.

Avem o înclinare bolnăvicioasă de
a ne crampona în trecut, acest lucru
aducând mari piedici progresului şi
evoluţiei spirituale. Războiul mental
permanent, cearta mentală perma-
nentă cu noi şi cu ceilalţi, munţii de
piedici pe care ni-i ridicăm ne fac
viaţa un iad, ne epuizează forţele fi-
zice şi mentale. Clădim toată viaţa
noastră prea multe gânduri de ură,
răutate, răzbunare, gelozie, invidie şi
apoi ne mirăm de ce ne merge rău,
de ce nu ne înţelegem cu noi înşine şi
cu ceilalţi. Stresul nu este rău sau
bun. Ceea ce pe unii îi doboară, pen-
tru alţii nu mai are nici un efect stre-
sant deoarece sunt foarte bine
echilibraţi, înţelepţi, îngăduitori, pu-
ternici emoţional. Stresul se insta-
lează încă din primii ani de viată din
lipsa de iubire părintească, afecţiune,
căldură umană. De stres nu ne pot
vindeca nici medicii, nici medica-
mentele. De stres ne putem vindeca
noi singuri prin multă, multă voinţă
şi perseverenţă, prin autocontrol, au-
toexigenţă, autoeducare, prin con-
ştientizarea, în primul rând, a
defectelor noastre. Trebuie să luptăm
în permanenţă cu mulţimea de gân-
duri negative, duşmănoase, distrugă-
toare care sufocă mentalul,
împiedicându-l să lucreze, să ne
ajute la nevoie. Dacă vom hrăni men-
talul cu lucruri pozitive, de bine, de
iubire, de speranţe putem fi siguri că
bunul Dumnezeu ne va ajuta să ne
schimbăm viaţa în bine. Trebuie să
ne dorim aceasta cu toată puterea fi-
inţei noastre, trebuie să gândim pozi-

tiv. Iată câteva idei în acest sens:
„…sugestia gândului pozitiv este

remediul suveran şi mai totdeauna
unic”

„…să ne deprindem a trăi în gând
cu idealul ce dorim să fie realizat (un
cămin fericit, sănătate, bogăţie, fru-
museţe morală, copii sănătoşi, succes
în afaceri, mântuire)”

„…să credem cu toată fermitatea că
putem realiza ceea ce dorim alun-
gând îndoiala ce ne cuprinde mereu”

„…dorinţa este un stimulent numai
când se transformă în hotărâre”

„…să nu admitem niciodată că
suntem slabi, bolnavi, disperaţi, sin-
guri, căci gândind astfel dăm frâu
liber gândurilor negre – noi suntem

rezultatul gândurilor noastre”
„…nu trebuie să avem încredere

desăvârşită în semeni, ci numai în
Dumnezeu şi în noi înşine – aici este
puterea de a trăi frumos, puterea de
vindecare”

„…condiţiile noastre de viaţă – să-
răcia sau bogăţia, mulţimea sau lipsa
prietenilor sunt şi rodul gândurilor
noastre”

„…chiar dacă n-avem mare lucru,
din ce avem să dăm şi altora”

„…nu trebuie să gândim mereu la
ceea ce nu am vrea să ni se întâmple”

„…dacă răului îi negi orice putere,
îi anihilezi orice putere”

„…A şti să îţi eliberezi gândurile de
grijă, nelinişte, ură, frică, îndoială,
invidie, a şti să-ţi umpli mentalul de
speranţă, iubire dezinteresată – este
o mare realizare”

„… întoarce spatele întunericului
şi priveşte spre lumină – umbrele se
vor împrăştia”

„…în puterea noastră stă să trăim
pe pământ, în rai sau în iad, calitatea
gândurilor noastre determinând cali-
tatea vieţii”

„…trebuie să iertăm şi să uităm tot
ce ne-a fost făcut să suferim, tot ce
ne-a fost neplăcut şi să nu îngăduim
gândurilor amare să ne tulbure, să ne
îmbolnăvească”

„…OMUL BUN, cu adevărat BUN,
este puternic, foarte puternic, neca-
zurile îl călesc şi gândurile pozitive îi
însănătoşesc mentalul – el nu va răs-
punde cu ură la ură ci va şti că atunci
când vrea să anihileze ura sau răuta-
tea cuiva îi va trimite în permanenţă
gânduri bune, de pace, de linişte, iar
efectul lor va fi uimitor, el va şti că
este stăpânul şi nu robul gândurilor

sale”
„…omul cu gânduri bune va su-

râde ca un copil, se va bucura de ra-
zele soarelui, de cerul albastru-senin,
nu se va culca supărat, nu va mânca
supărat”

„…În perioade de secetă, ne vom
imagina că o ploaie liniştită, binefă-
cătoare cuprinde toată ţara şi vom
simţi bucuria pământului saturat de
apă”

„…OMUL CU GÂNDURI BUNE ŞI
FRUMOASE când va spune TATĂL
NOSTRU sau altă rugăciune se va
gândi că împreună cu el face aceleaşi
lucruri toată ţara (cu oameni, ape,
păduri, pământuri)”

Nu trebuie să uităm un lucru: „so-
neria apartamentului există în per-
manenţă, dar funcţionează numai
când o apăsăm cu degetul. Puterea

interioară benefică din
noi există în permanenţă,
însă aşteaptă doar să ne
folosim de ea pentru bi-
nele nostru, depinde de

intensitatea şi perseverenţa noastră,
iar suprema artă este de a ne face din
viaţă o permanentă victorie”.

Doresc să alătur acestor rânduri
versurile poeziei „E frumos”, din car-
tea „Taine” de Costache Ioanid (carte
de poezie religioasă creştin-orto-
doxă), carte apărută în 1981, în SUA,
iar după zece ani a apărut şi în Ro-
mânia.

Gânduri bune şi frumoase!

Teodora PLĂCINTĂ

SĂ GÂNDIM POZITIV!

INFO M|LINI

Stilul de via]\ reduce
hipertensiunea arterial\

Exerciţiile fizice regulate, păstra-
rea în limite normale a masei cor-
porale, consumul moderat de
alcool şi o alimentaţie bogată în le-
gume pot reduce chiar şi cu două
treimi riscul apariţiei bolilor car-
diovasculare, potrivit unui studiu
efectuat de oamenii de ştiinţă fin-
landezi.

Potrivit realizatorilor cercetării,
mersul zilnic pe jos şi limitarea la
două pahare de băuturi alcoolice
sunt suficiente pentru "a reduce
semnificativ" riscul de creştere a
tensiunii arteriale.

La studiul medicilor finlandezi
au participat 9.637 de bărbaţi şi
11.430 de femei, toţi cu vârstele cu-
prinse între 25 şi 74 de ani şi care
nu au avut niciodată probleme cu
hipertensiunea.

Cei patru factori
importanţi ai unui stil

de viaţă sănătos

Timp de 16 ani cât a durat cerce-
tarea, participanţilor li s-a monito-
rizat stilul de viaţă, la finalul
perioadei constatându-se că 709
bărbaţi şi 890 de femei prezentau
niveluri ridicate ale tensiunii arte-
riale. Aceştia nu ţinuseră cont de
cei patru factori importanţi ai unui
stil de viaţă sănătos - alimentaţie,
mişcare, greutate în limite normale
şi consum moderat de alcool.

Rezultatele studiului sunt cu atât
mai importante cu cât, spun auto-
rii, trecerea la un stil de viaţă sănă-
tos îi poate ajuta semnificativ pe
cei care deja se confruntă cu hiper-

tensiune arterială, aceştia "putând
reduce tensiunea din vasele de
sânge fie doar prin adoptarea unui
regim de viaţă optim, fie prin com-
binarea unui stil de viaţă sănătos
cu medicaţia specifică acestui tip
de afecţiuni".

Descoperirea este deosebit de
importantă în contextul în care, în
ţările dezvoltate, riscul apariţiei
afecţiunilor cardiovasculare, cum
ar fi hipertensiunea arterială, este
de 90 de procente. Desigur, per-
soanele care se confruntă cu o
creştere a tensiunii arteriale sunt
sfătuite în primul rând să adopte
un stil de viaţă sănătos. Rezultatele
unor astfel de campanii sunt însă,
aproape de fiecare dată, sub aştep-
tări.

49 la sută dintre
români suferă de

hipertensiune arterială

Studiul a fost prezentat în cadrul
Congresului European de Cardio-
logie care s-a desfăşurat la Mun-
chen.

Ultimele statistici arată că 49 la
sută dintre români suferă de hiper-
tensiune arterială, boală care afec-
tează inima, rinichii, ochii şi
creierul. Dintre aceste persoane
bolnave numai 44 la sută îşi cu-
nosc afecţiunea şi doar 39 la sută
dintre ele sunt tratate. Aceleaşi
statistici mai indică şi faptul că din
şapte bolnavi de hipertensiune ar-
terială care primesc tratament,
numai trei sunt trataţi corect.

Doctor Vasile PASCARIU

Sfatul
medicului

Vasile Niculescu - pilotul Marii Uniri

La taifas cu farmacista

E FRUMOS

Costache Ioanid

E frumos să poţi în viaţă
să fii darnic şi milos,
să te duci de dimineaţă
să ştergi lacrima răzleaţă
E frumos.

E frumos, cât zboară anii,
să-ţi faci viaţa un prinos.
Să hrăneşti cu drag orfanii,
să-i ajuţi pe toţi sărmanii.
E frumos.

E frumos când nu-i răpusă
jertfa ta de-un gând fălos.
Când în taină nepătrunsă
îţi faci haina cea ascunsă.
E frumos.

Însă fapta cea mai mare,
darul cel mai de folos
e să chemi pe-un om, pe-oricare,
dintr-o viaţă de pierzare,
la Hristos.

La primăria Mălini, continuă acţiunea de acordare a titlului de
proprietate, conform Legii 118/1991, modificată şi completată prin
Legea nr. 247/2005 .

Persoanele interesate de obţinerea titlului de proprietate trebuie
să prezinte următoarele documente:

- acte de identitate (buletin sau carte), certificate de naştere şi
certificatul de căsătorie ale proprietarilor (originale şi copii);

- schiţa cadastrală a terenului (original şi copie). Schiţa se întoc-
meşte de către persoane sau societăţi autorizate.

- adeverinţă de la registrul agricol din care să reiasă că terenul
este în proprietate personală de 20 - 30 de ani.



CAFEAUA NE APĂRĂ DE ALZHEIMER

Consumul regulat de cafea reduce riscul de declan-
şare a temutei maladii Alzheimer, susţin cercetătorii
de la o universitate din Florida (S.U.A.). Aceştia au
descoperit, în cadrul unui studiu desfăşurat timp de
patru ani, pe un eşantion de 124 de persoane în vâr-
stă de peste 65 de ani, că pacienţii care prezentau
primele semne ale bolii beau cantităţi zilnice de
cafea cu 51 la sută mai mici decât persoanele neafec-
tate de Alzheimer. „Acest studiu este primul care
confirmă că un consum de cafea mai consistent
poate fi asociat cu o reducere a riscului de declan-
şare a maladiei Alzheimer”, au declarat autorii stu-
diului, apărut în publicaţia „Journal of Alzheimer’s
Disease”.

Boala Alzheimer afectează la această dată 36 de
milioane de oameni din întreaga lume.

DDEEPPEENNDDEENNŢŢĂĂ
Cartofii prăjiţi cumpăraţi la pungă şi chipsurile

creează o dependenţă asemănătoare celei induse de
droguri. Cercetătorii de la Universitatea din Califor-
nia (SUA) au fost interesaţi de cauzele sentimentului
de frustrare care pune stăpânire pe unele persoane
în momentul în care cartofii prăjiţi dispar din farfu-

rie sau ajung la fundul pungii de chipsuri.  Cercetă-
torii americani au observat, cu mirare justificată, că
aceste „alimente” provoacă în organismul consuma-
torului o reacţie similară celei declanşată de droguri,
respectiv o reacţie de dependenţă, prin stimularea
secreţiei unor substanţe de tipul canabinoidelor. De
aici şi sfatul dat persoanelor obeze sau tinerilor de a
evita aceste produse.

CCIIOOCCOOLLAATTAA  NNEEAAGGRRĂĂ  ŞŞII  SSIILLUUEETTAA

Atunci când e consumată cu moderaţie şi e însoţită
de un stil de viaţă sănătos, ciocolata neagră permite
obţinerea unei scăderi a indicelui de masă corporală.
Concluzia reiese dintr-un studiu american realizat
pe un eşantion de 1.000 persoane, a căror vârstă
medie a fost de 57 de ani. Autorii studiului au con-
statat că subiecţii care mâncau ciocolată de două ori
pe  săptămână şi făceau sport de 3-4 ori pe săptă-
mână aveau un indice de masă corporală mai mic
decât al  persoanelor care nu consumau ciocolată la
fel de des.

„Este o descoperire puţin surprinzătoare”- a afir-
mat un cercetător, arătând că o explicaţie pentru
această stare de fapt ar fi că, deşi bogată în calorii,
ciocolata stimulează metabolismul. 

Trebuie neapărat adăugat că ciocolata stimulează
metabolismul, dar cu o condiţie: să faci şi sport.

DIFERENŢA 
CONSTĂ ÎN ATITUDINE

Nevoile primare ale omului se
consideră a fi: sănătatea, banii
(prin intermediul cărora obţinem
alimente, adăpost, îmbrăcăminte,
distracţii) şi dragostea. Unul din
modurile dea atinge aceste obiec-
tive este să fii bogat şi prosper.

După cum există oameni bogaţi
şi oameni săraci, tot aşa există şi
ţări bogate şi tări sărace. Diferenţa
dintre ţările sărace şi ţările bogate
nu constă în vechimea lor. Acest
fapt poate fi dovedit dacă dăm ca
exemplu ţări precum India sau
Egiptul, care există de mii de ani,
dar sunt sărace. Spre deosebire de
acestea, sunt ţări ca Australia sau
Noua Zeelandă, care până în urmă
cu mai puţin de 150 de ani erau
necunoscute, iar astăzi sunt ţări
dezvoltate şi bogate.

Diferenţa dintre ţările bogate şi
cele sărace nu este legată de resur-
sele naturale pe care acestea le po-
sedă. De exemplu, Japonia, care
are un teritoriu mic şi muntos,
care nu este deloc potrivit nici
agriculturii şi nici creşterii vitelor,
şi nici nu are petrol sau minereuri,
este una dintre cele mai mari pu-
teri economice mondiale.

Mai avem şi exemplu Elveţiei,
ţară fără acces la mare, dar care
deţine una dintre cele mai mari
flote maritime din lume. Care nu
are cacao, dar are ciocolate cea
mai bună din lume. Care în puţinii
ei kilometri pătraţi creşte vite, în
condiţii climaterice deosebit de vi-
trege, opt luni pe an fiind frig şi
foarte frig, şi are cele mai bune
produse lactate din Europa. Şi
care, ca şi Japonia, nu are materii
prime, dar exportă produse de o
calitate greu de întrecut. O ţară pe
care siguranţa, ordinea şi munca
au transformat-o în  „Casa de
bani” a lumii.

… şi nu este nici inteligenţa oa-
menilor cea care face diferenţa
între bogăţie şi sărăcie …  

Acest fapt este demonstrat de
studenţii din ţările sărace care stu-
diază în ţările bogate şi obţin re-
zultate excelente în educaţia şi
formarea lor profesională.

Cum putem spune că nici rasa
nu face diferenţa între bogaţi şi să-
raci … În ţările Europei Occiden-
tale se poate vedea cum „ leneşii ”
(hispanici, est-europeni, sau afri-
cani) demonstrează că ei sunt forţa
productivă a acestor state.

Studiind comportamentul per-
soanelor din ţările bogate, desco-
perim ca marea parte a populaţiei
respectă valori precum:

- etica;
- integritatea şi cinstea;
- ordinea şi curăţenia;
- punctualitatea;
- responsabilitatea;
- dorinţa de perfecţionare;
- respectul pentru lege;
- dorinţa de a face bine ce faci;
- cheltuiala cu chibzuinţă;
- unitatea de acţiune.
Şi atunci: ce anume face dife-

renţa?
ATITUDINEA oamenilor face di-

ferenţa!
Nu suntem săraci din cauză că

ţara noastră nu are resurse natu-
rale sau fiind că natura este crudă
cu noi…

Suntem săraci din cauza atitudi-
nii noastre.

Ne lipseşte deprinderea de a ne
comporta după principiile de bază
ale funcţionării societăţii, deprin-
derea de a respecta aceste valori
elementare ale civilizaţiei, ale pro-
gresului şi prosperităţii …

Dacă am acorda mai multă aten-
ţie faptelor noastre, dacă am face
efortul de a schimba ceva din ati-
tudinea noastră, am putea contri-
bui la intrarea ţării în care trăim
pe drumul progresului şi bunăstă-
rii.

Împreună şi numai împreună
vom putea modela o ţară mai
bună!

Vom trăi aşa cum gândim şi cum
acţionăm!

Am găsit pe internet un text interesant, care cuprinde câteva
adevăruri capitale pentru viaţa noastră, a celor ce trăim în Româ-
nia. Îl vedem în cele ce urmează, sperând că vă va face plăcere să
regăsiţi în cuprinsul său gânduri şi idei care vă aparţin, dar pe
care încă nu le-aţi pus cap la cap, nu le-aţi înşirat pe o bucată  de
hârtie. Dacă, citind acest text îl găsiţi interesant, Împărtăşiţi-i cu-
prinsul şi celor apropiaţi dumneavoastră.
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Pic\tura de s\n\tate

Recent, Consiliul local Mălini a
aprobat o hotărâre privind atribui-
rea denumirilor unităţilor de învă-
ţământ preuniversitar din comună.
Noile denumiri sunt: Şcoala Gim-
nazială „Nicolae Labiş” - Mălini
(unitate cu personalitate juridică);
Şcoala Gimnazială – Pâraie; Şcoala
Gimnazială – Suha; Şcoala Gimna-
zială – Poiana Mărului; Şcoala
Gimnazială – Văleni-Stânişoara;

Şcoala Primară – Văleni-Stâni-
şoara; Grădiniţa cu program nor-
mal nr.1 – Mălini; Grădiniţa cu
program normal nr. 2 – Mălini
(Suha); Grădiniţa cu program nor-
mal nr.1 – Văleni-Stânişoara; Gră-
diniţa cu program normal nr.2 –
Văleni Stânişoara; Grădiniţa cu
program normal Poiana Mărului;
Grădiniţa cu program normal Pâ-
raie.

Un om bogat, pasionat de artă, avea în colecţia lui
opere ale tuturor marilor maieştri (renascentişti, clasici
şi moderni) din toate şcolile şi curentele. Deseori stătea
cu fiul său, unicul său fiu, şi admira minunatele opere
de colecţie.

Dar s-a întâmplat  să izbucnească un război. Fiul pa-
sionatului colecţionar a fost înrolat şi trimis pe front.
pe câmpul de luptă, el s-a arătat un combatant destoi-
nic, dând dovadă de curaj, de dragoste, de grijă faţă de
camarazi. Într-una dintre  încleştările sângeroase, fiul
colecţionarului a murit la datorie. În timp ce voia să
salveze viaţa unui camarad rănit, un glonţ l-a lovit şi i-
a provocat moartea.

Mare a fost durerea tatălui care şi-a pierdut unicul
său fiu. Timpul a trecut şi, într-o bună zi, la uşa omului
atât  de supărat s-a prezentat un tânăr cu un pachet în
braţe:

- Domnule, nu mă cunoaşteţi. Eu sunt soldat pentru
care fiul dumneavoastră şi-a dat viaţa. în acea confrun-
tare, el a salvat vieţile a mai multor răniţi, dar, în timp
ce încerca să mă ducă şi pe mine într-un loc sigur, un
glonţ l-a lovit, doborându-l pentru totdeauna.

Tatăl greu încercat l-a invitat pe tânăr în casă.
- Domnule, a spus oaspetele, fiul dumneavoastră ne-

a vorbit adesea despre pasiunea pe care o aveţi pentru
artă, pentru pictură. Eu nu sunt un pictor cunoscut, nu
am pretenţia că sunt un maestru, dar cu modestele
mele posibilităţi artistice am îndrăznit să pictez acest
tablou: este portretul celui care mi-a salvat viaţa şi vă
rog să-l primiţi ca pe o modestă recunoaştere a genero-
sului spirit de sacrificiu.

Colecţionarul a fost uimit de felul în care tânărul pic-
tor a reuşit să surprindă chipul, personalitatea şi carac-
teristicile lăuntrice ale fiului său. Impresionat până la
lacrimi, tatăl i-a mulţumit tânărului pictor şi i-a oferit
o sumă de bani.

- Nu se poate aşa ceva, domnule! Toată viaţa nu voi
reuşi să plătesc pentru ceea ce fiul dumneavoastră a
făcut pentru mine. Acest modest tablou este semnul
meu de recunoştinţă şi vă rog să-l primiţi!

Colecţionarul, tatăl greu încercat, a aşezat tabloul
primit în dat pe una dintre simezele sale. De câte ori
avea vizitatori, el le prezenta mai întâi portretul fiului
erou, după aceea îi conducea pentru a se bucura de co-
ordonatele din colecţie.

La un moment dat, bătrânul colecţionar a plecat spre
cele veşnice, iar valoroasa sa colecţie a făcut obiectul

unei licitaţii. S-a adunat lume multă să vadă şi, cei cu
dare de mână, să cumpere din tablourile celui dispărut.

La deschiderea licitaţiei, primul tablou prezentat a
fost portretul fiului erou.

- Începem licitaţia cu acest tablou -  portretul fiului
marelui colecţionar – a anunţat cel ce conducea acţiu-
nea de vânzare a capodoperelor, adjudecătorul. Cine şi
cât oferă?

În sală s-a aşternut liniştea … Apoi, cineva a interve-
nit supărat:

- Am venit să vedem şi să cumpărăm marile opere !
Sări peste această piesă …

Dar adjudecătorul, netulburat, a continuat: 
- Face cineva oferta pentru acest portret? … 100 de

dolari, 200 de dolari?
O altă persoană din sală a intervenit:
- Nu ne interesează acest portret! … Am venit pentru

picturile lui Rembrandt, Fragonard, Van Gogh, Ma-
tisse, Picasso … Să trecem, cu adevărat, la licitaţie! …

Dar adjudecătorul a continuat:
- Cine doreşte acest portret? Cine doreşte por-

tretul fiului?  Vrea cineva acest tablou?
Într-un târziu, din capătul sălii s-a auzit o voce ti-

midă:
- Dau eu 10 dolari pentru acest portret …
Era omul care fusese, ani mulţi grădinarul tatălui şi

fiului, acum dispăruţi amândoi. Fiind un om cu posibi-
lităţi materiale modeste, nu avea de unde să dea un
preţ mai bun.

Există o ofertă de 10 dolari! … Cine dă mai mult? …
Dă cineva 20 ?! …

Asistenţa era în fierbere.
- Daţi-i-l lui pentru 10 dolari, iar noi să trecem la ma-

ieştri.
- Da, să trecem la maieştri – au cerut şi alte per-

soane.
Nu voiau portretul fiului. toţi doreau să profite de

ocazie şi să cumpere opere valoroase pentru colecţiile
lor.

Calm, ferm, cel ce conducea licitaţia a continuat:
- 10, odată! … 10 de două ori! … 10 de trei ori! … Ad-

judecat! Vândut pentru 10 dolari!
- În sfârşit putem trece la treabă – spuse unul dintre

viitorii cumpărători. Putem trece la marea colecţie …
Calm în continuare, hotărât, adjudecătorul a lăsat pe

masă ciocanul şi s-a adresat asistenţei:
- Îmi pare rău, dar licitaţia s-a încheiat.
În sală a apărut rumoarea.
- Dar cum se poate?! Cum rămâne cu tablourile de

valoare? Ce se întâmplă cu colecţia?
- Regret , a spus adjudecătorul. Când am fost ales să

conduc această licitaţie, mi s-a comunicat o prevedere
secretă din testament, prevedere pe care nu am avut
voie să o dezvălui până în acest moment: licitaţia s-a
referit doar la portretul fiului. Cine a luat portretul
moşteneşte întreaga avere a celui dispărut, avere care
include li întreaga colecţie de artă! Omul care îl pri-
meşte pe fiul obţine tot …

Dumnezeu Tatăl a trimis acum 2000 de ani pe Fiul
Său ca să moară pe cruce. La fel ca mesajul adjudecăto-
rului, şi mesajul lui Dumnezeu este:

- Fiul, Fiul, cine îl primeşte Fiul? Pentru că acela care
îl va primi pe fiul va obţine totul …

,,Că Într-atât a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul
Său Cel Unul - Născut L-a dat, pentru ca tot cel ce
crede într-Însul să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” –
citat biblic.
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O construcţie nouă va găzdui grădiniţa din Poiana Mărului



Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava,
Cătălin Nechifor a confirmat că din fonduri
obţinute de la nivel naţional s-a alocat suma de
250.000 lei pentru continuarea lucrărilor de mo-
dernizare a drumului judeţean 209 B : Văleni
Stânişoara - Iesle - Culmea Stânişoarei.

Aşadar, o veste foarte bună, deschiderea zonei
Mălini spre Valea Bistriţei şi spre Transilvania are

sorţi de izbândă. Sigur, această sumă va asigura
continuarea lucrărilor doar pe o anume porţiune
din drum, dar faptul că s-au alocat aceşti bani
constituie o dovadă a interesului actualei adminis-
traţiei judeţene pentru această cale de acces, in-
teres care nutreşte speranţa că nu este foarte
departe ziua când vom avea şosea asfaltată până
în Culmea Stânişoarei.
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„Flori de mălin”, formaţia noastră
artistică, continuă seria participărilor
şi succeselor la festivaluri folclorice de
renume. Recent, artiştii din Mălini s-
au aflat pe scena Festivalului concurs
interjudeţean de muzică populară
tradiţională „ Alexandru Bidirel”, des-
făşurat la Suceava. Taraful ansamblu-
lui folcloric „Flori de mălin” (format
din Vasile Ungureanu - fluier, Pavel
Ilincăi - cobză şi Tudorel Buta - tobă),
a obţinut la secţiunea „ Taraf
Tradiţional” premiul al doilea. Fapt
deosebit de onorant având în vedere
că artiştii de la Mălini s-au aflat pen-
tru prima oară la acest important
eveniment folcloric.

În luna octombrie, ansamblul „Flori

de mălin” a participat la spectacolul
organizat la Suceava cu ocazia „Târgu-
lui de turism”. Evoluţia artiştilor din
Mălini a fost deosebit de apreciată, pe
scenă, alături de ei, aflându-se şi
cunoscutul interpret Călin Brăteanu.
Formaţia „Flori de mălin” a avut ur-
mătoarea componenţă: Vasile şi
Raluca Ungureanu, Pavel Ilincăi, Mar-
ilena şi Cristi Albu, Ioniţă Maganu,
Vasile Tîrziu, Dragomir Vornicu, Tu-
dorel Buta, Neculai Buzdugan, Gavril
şi Ioana Guşă, Neculai Cristinaru, Pet-
rică Scutăreanu, Nicu Naiman, Ticuţă
Ungureanu, Tatiana Vicol, Adriana
Muraru, Melanica Vodă, Maria Ax-
inia, Rodica Bulină şi Neculai Ţigă-
nescu - referent cultural.

Performanţe artistice

În etapa finală a turului cam-
pionatului Ligii a IV-a, Foresta
Mălini a întâlnit pe teren pro-
priu echipa Şomuz Fălticeni.
Formaţia noastră a câştigat în-
tâlnirea cu scorul de 2-1 demon-
strând încă o dată că are
capacitatea să controleze şi să
obţină victoria în partidele cu
adversari puternici.

A fost cea de a zecea victorie
obţinută în turul campionatului,
în celelalte cinci meciuri,
Foresta înregistrând trei rezul-
tate de egalitate şi două înfrân-

geri. Astfel, echipa din Mălini a
acumulat 37 de puncte, sfârşitul
primei părţi a campionatului
găsind-o pe locul doi al clasa-
mentului, la o diferenţă de patru
puncte faţă de prima clasată -
F.C. Pojorâta.

Foresta Mălini a arătat în cele
15 meciuri disputate ca o for-
maţie echilibrată, bine articu-
lată, cu compartimente active şi
eficiente. A marcat 43 de goluri (
aproape trei în fiecare meci) şi a
primit 17. Principalii realizatori
au fost Andrei Aileni şi Prisacă.

O foarte importantă realizare a
echipei este aceea că noii veniţi
s-au străduit, şi-au însuşit
maniera de joc şi s-au integrat
repede în grup.

Iată şi lotul echipei Foresta
Mălini : Plăcintă, Aaniţei, Con-
stantin, Filip, Ailenei Nicu,
Ailenei Florin, Furtună, Raţă,
Pînzariu, Dumitriu, Cristea,
Cozma, Prisacă, Păşcănuţ,
Onofrei, Norocel, Jalbă, Timofte
şi, liderul echipei, Andrei Aileni.

Neculai ŢIGĂNESCU

FOTBAL:
FORESTA MĂLINI - PRINTRE
PROTAGONISTELE COMPETIŢIEI

(urmare din pagina 1)

Pe de altă parte, aprovizionarea cu apă potabilă curentă ar implica
ridicarea substanţială a calităţii acesteia prin tratare adecvată. Am
adus în discuţie calitatea apei fiindcă în multe zone ale comunei noas-
tre proprietăţile acesteia lasă mult de dorit.

Astfel, în această toamnă au fost efectuate lucrări de forare într-o
zonă din Văleni-Stânişoara. În urma rezultatelor obţinute se studiază
depistarea celor mai bune soluţii pentru captarea surselor de apă din
zonă. Activitatea se află în curs de desfăşurare şi se bucură de intere-
sul special al primarului, dar şi al membrilor consiliului local.

După ce specialiştii vor ajunge la concluzii ferme, urmează să se
stabilească soluţiile de captare, de depozitare şi transport a apei spre
beneficiari.

Faptul că se va realiza captarea în Văleni-Stânişoara este foarte im-
portant deoarece se vor bucura de această facilitate, apă potabilă
curentă, locuitorii din toate satele comunei. În prima situaţie,
captarea apei din zona „La şipote”,, se avea în vedere doar alimenta-
rea locuitorilor din Mălini şi Pâraie.

Sigur, acest proiect este unul foarte laborios şi presupune timp şi
bani. La o primă estimare va fi vorba de doi ani de zile pentru re-
alizarea lucrărilor şi de aproximativ două milioane de euro pentru
acoperirea costurilor acestora.

La această oră există două certitudini: hotărârea administraţiei lo-
cale de a realiza proiectul şi angajamentul candidaţilor Uniunii Social
Liberale de a sprijini demersul primarului şi consilierilor de la
Mălini.

Modernizarea drumului judeţean Văleni -
Stânişoara - Iesle - Culmea Stânişoarei va continua

În ziua de 20 noiembrie 2012 a avut loc şedinţa
ordinară a Consiliului Local al comunei Mălini.

În urma iniţiativelor primarului Petru Nistor, s-a
adoptat hotărârea privind rectificarea bugetului
local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012 şi,
respectiv, hotărârea privind aprobarea taxelor şi
impozitelor locale pentru anul 2013.

La propunerea primarului comunei, Consiliul
Local a luat hotărârea ca nivelul taxelor şi im-
pozitelor pentru anul 2013 să fie egal cu al celor din
2012. De menţionat că în comuna Mălini se

menţine acelaşi nivel al taxelor şi impozitelor încă
din anul 2010.

În finalul activităţii, primarul Petru Nistor a
prezentat o informare privind proiectul de realizare
a instalaţiei de alimentare cu apă potabilă a co-
munei. Au fost prezentate elementele de concepţie,
aspecte tehnice, variante constructive şi de fi-
nanţare. Primarul Petru Nistor a informat con-
silierii că proiectul se bucură de sprijinul
candidaţilor Uniunii Social Liberale pentru Parla-
mentul României: Ioan Stan şi Ovidiu Donţu.

Locuitorii comunei
Mălini sunt invitaţi să se
prezinte la sediul
Primăriei pentru a com-
pleta şi actualiza
REGISTRUL AGRICOL.
DOCUMENTE NECE-
SARE: buletinul sau
cartea de identitate, certi-
ficatul de naştere, actele
de proprietate asupra
terenurilor şi (sau)
locuinţei.

La 30 septembrie 2012 s-a
încheiat cea de a doua perioadă
stabilită pentru plata taxelor şi
impozitelor, pe anul în curs, de
către persoanele fizice şi ju-
ridice.

Codul fiscal prevede, la arti-
colul 255, că taxele şi im-
pozitele pe clădiri, pe terenuri
şi pe mijloacele de transport
pot fi plătite în două rate egale
- prima până la 31 martie, cea
de a doua până la 30 septem-
brie. După epuizarea celui de al
doilea termen, 30 septembrie,
la încasarea taxelor şi im-
pozitelor se vor aplica ma-
jorări: cu cât plata se va face
mai târziu, cu cât majorările
vor fi mai mari.

Se află în discuţie impozitul
pentru clădiri, care priveşte
persoanele fizice şi juridice, im-
pozitul pentru terenul agricol,
care priveşte persoanele fizice,
precum şi taxele pentru
terenuri şi mijloacele de trans-
port, care privesc atât per-
soanele fizice, cât şi persoanele
juridice.

Cu cât plata taxelor şi im-
pozitelor se va face mai repede,
cu atât sumele provenite din
majorări vor fi mai mici.

Aducem la cunoştinţa tu-
turor persoanelor care şi-au
racordat gospodăriile la
reţeaua de canalizare a co-
munei că este necesar să se
prezinte urgent la sediul
primăriei pentru a-şi întocmi
documentele care să le dea
dreptul de întrebuinţare a
acestei facilităţi. Pentru în-
tocmirea documentelor, per-
soanele fizice trebuie să se
prezinte cu actul de identitate,
iar persoanele juridice cu cer-
tificatul de înregistrare la reg-
istrul comerţului.
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În spectacolul de la Suceava

În comuna Mălini taxele şi impozitele locale pentru anul
2013 rămân la acelaşi nivel cu al celor din 2012
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AL COMUNEI MĂLINI

UN NOU PROIECT
ÎNDRĂZNEŢ ASUMAT
DE PRIMĂRIA MĂLINI


