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MALINI

Unitatea de Asistenţă Medico-
Socială din Mălini funcţionează
de ani buni cu rezultate remarca-
bile. Nu a trecut foarte mult timp
de când clădirea în care
funcţionase spitalul din localitate
era o ruină. Reabilitarea
așezământului și redarea sa în
folosinţa și beneficiul comunităţii
a constituit unul din pariurile
iniţiale ale primarului Petru
Nistor. La puţin timp după
venirea sa la primărie, vechea
clădire a fost în bună măsură re-
construită. S-a păstrat arhitec-
tura clasică în care a fost
concepută și, în paralel, s-au exe-
cutat finisaje interioare moderne,
a fost dotată cu tot ceea ce era
necesar pentru a primi și trata
oamenii în condiţii civilizate. Așa
se face că unitatea și personalul
care lucrează aici se bucură de
aprecierea unanimă a cetăţenilor.

Totuși, este necesar să infor-
măm locuitorii comunei Mălini
că această instituţie medico-so-
cială are un specific aparte.Uni-
tatea aceasta nu are posibilităţile
și, deci, nici misiunile unui spi-
tal.

Potrivit legilor care controlează
domeniul și a normelor de orga-
nizare, funcţionare și finanţare,
unităţile de asistenţă medico-so-
cială asigură servicii medicale,
servicii de îngrijire și servicii so-
ciale.

Iată și câteva precizări norma-
tive privind funcţionarea unor
astfel de unităţi:

1.Beneficiarii serviciilor acor-
date în unităţile de asistenţă
medico-socială sunt persoane cu
afecţiuni cronice care necesită
permanent sau temporar
supraveghere, asistare, îngrijire,
tratament și care, din motive de
natură economică, fizică, psihică
sau socială,nu au posibilitatea să
își asigure nevoile sociale,  să își
dezvolte propriile capacităţi și
competenţe pentru integrare so-
cială.

2. Internarea în unităţile de
asistenţă medico-socială este re-
comandată de către unităţi san-

itare și este condiţionată de eval-
uarea medico-socială prealabilă,
efectuată în conformitate cu grila
de evaluare medico-socială apro-
bată prin reglementările comune
ale Ministerului Muncii și Minis-
terului Sănătăţii.

Am reprodus, în forma lor ofi-
cială, precizările de mai sus pen-
tru a scoate în evidenţă faptul că
în Unitatea de Asistenţă Medico-
Socială din Mălini nu se tratează
orice boală, nu se tratează ur-
genţe majore, nu se asistă naș-
teri.

(continuare în pagina 3)

În anii trecuţi, primăria Mălini şi-a asumat o serie de proiecte, de mai mare
sau mai mică anvergură, care să conducă tot mai mult spre conturarea unei
zone moderne, care să ofere locuitorilor condiţii de trai tot mai apropiate de
cele civilizate, europene.

(continuare în pagina 4)

Proiectele asumate de 
primaria comunei Mălini
realizate în ritm susţinut

Este un lucru unanim recunoscut
că, pentru o comunitate umană sta-
bilă, accesul la serviciul de canali-
zare este un act benefic, util, este
o dovadă a progresului spre stan-
dardele normale ale civilizaţiei.

Instalaţia de canalizare asigură
un grad superior de confort şi de
igienă a oamenilor, a familiilor în
întregul lor, contribuie la preveni-
rea bolilor de tot genul, are o in-
fluenţă deosebită asupra mediului,
mai ales a calităţii apei, a pânzei
freatice.

În anul 2012, a fost pusă în func-
ţiune instalaţia de canalizare din
comuna Mălini. Toată lumea a fost
de acord că este un lucru foarte
bun, că este o dovadă a paşilor care
se fac spre o viaţă civilizată a co-
munităţii. Între timp, mai multe
gospodării au fost conectate la
conductele de transport ale cana-
lizării.

Pentru ca accesul la acest servi-
ciu să nu-i împovăreze financiar pe
beneficiari, Consiliul Local a ho-
tărât ca exploatarea şi întreţinerea
instalaţiei să se asigure de către pri-
mărie. Aşa se face că taxa pentru
acest serviciu este una foarte ac-
cesibilă, ca să nu spunem modică.
Mai mult, într-o şedinţă recentă a
Consiliului Local, s-a hotărât ex-
tinderea reţelei de canalizare.
Aceasta cu scopul ca tot mai mul-
te gospodării să aibă acces la aceas-
tă posibilitatea civilizată de a în-
depărta apele uzate.

Toate bune şi frumoase! Dar
iată că în folosirea instalaţiei de că-
tre o serie de persoane au apărut
fenomene negative. Mai exact, au
apărut defecţiuni majore din cau-
ză că unii utilizatori introduc în in-
stalaţie obiecte, materiale, altele
decât apele uzate. 

(continuare în pagina 3)

SS..OO..SS..  --  iinnssttaallaaţţiiaa  
ddee  ccaannaalliizzaarree!!

NECUNOAŞTERE? IGNORARE? REA VOINŢĂ?

Deşi iarna care se apropie de
sfârşit nu a fost foarte bogată în
zăpadă, pârtia de schi de la Pojo-
râta a avut căutare. În cele câte-
va zile în care s-a putut schia,

zona a devenit neîncăpătoare.
Sute de maşini au ocupat parcă-
rile din apropierea pârtiei. Oa-
meni de toate vârstele, veniţi din
localităţile apropiate, dar şi din

judeţele vecine (Neamţ, Bacău,
Iaşi, Botoşani) s-au bucurat de
condiţiile oferite, au schiat şi s-au
dat cu săniuţele. S-au bucurat de
interesul turiştilor şi bufetele
care au oferit gustări şi băuturi
calde. 

Priveliştea mirifică, atmosfera
caldă, primitoare, condiţiile ab-
solut perfecte oferite de cei care
s-au ocupat de pârtie şi de insta-
laţia de transport pe cablu au fă-
cut ca orele şi zilele petrecute de
turişti în această zonă să fie de
neuitat.

Un obişnuit al acestor locuri,
domnul Ionel Pascariu din Iaşi,
ne-a spus că vine cu drag la Mălini
şi iarna, şi vara: „Locurile minu-
nate, oamenii atenţi, primitori,
condiţiile de cazare şi mâncarea
de calitate au făcut ca Mălinii să
fie locul preferat de familia mea
pentru a petrece timpul liber! Fe-
licitări gospodarilor din Mălini!”

ZZIILLEE  FFRRUUMMOOAASSEE  
LLAA  PPÂÂRRTTIIAA  DDEE  SSCCHHII

UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ MĂLINI

RIGORILE LEGII IMPUN UN 
SPECIFIC CARE TREBUIE RESPECTAT

Ridicată din ruină, clădirea în care funcţionează Unitatea 
de Asistenţă Medico-Socială constituie o adevărată bijuterie

arhitecturală

Biserica “Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” 
- sub povara frumoasă a iernii



Învăţământul este un proces
foarte important, foarte complex.
Învăţământul este un fenomen
anevoios, un fenomen care presu-
pune eforturi materiale, financiare
uriaşe, dar necesitatea acestuia se
ridică mult, foarte mult peste
aceste eforturi.

Învăţământul constituie baza de
lansare a individului în aventura
vieţii. Prin învăţământ, prin învă-
ţare omul devine util familiei sale,
comunităţii în care trăieşte, socie-
tăţii. Prin învăţământ, prin învă-
ţare, omul capătă sens, capătă un
rost, devine util celor din jur, dar şi
lui însuşi.

Cum spuneam, învăţământul
este un proces foarte, foarte com-
plex, dar, dintre toate elementele
care apar în derularea sa, cele mai
importante sunt: elevii, cadrele di-
dactice şi părinţii elevilor. Aceste
trei entităţi se află la baza succesu-
lui sau insuccesului demersului
şcolii, aceste trei elemente alcătu-
iesc ceea ce am putea numi ecuaţia
şcolii.

Redacţia publicaţiei „Info Mă-
lini” îşi propune să scoată în evi-
denţă importanţa fiecărei entităţi
din această ecuaţie a şcolii, să re-
liefeze rolul pe care unul sau altul
dintre elemente îl joacă sau ar
putea, ar trebui să-l joace în atin-
gerea scopurilor procesului de în-
văţământ.

Am ales să ne ocupăm mai întâi
de părinţi, de cei care sunt primii
şi cei mai importanţi educatori ai
viitorului cetăţean.

Una dintre cele mai mari datorii
ale unui părinte este aceea de a-l
educa pe copilul său, de a-l forma
pentru viaţă, de a-i asigura posibi-

litatea să înveţe, să capete cunoş-
tinţe şi deprinderi. Nu este o sar-
cină simplă, dar este obligatorie.
Iată ce prevede, în legătură cu cele
de mai sus, Codul Penal (intrat re-
cent în vigoare) la articolul 499:
„Tatăl şi mama au obligaţia, în so-
lidar, să dea întreţinere copilului
minor, asigurându-i cele necesare
traiului, precum şi educaţia, învă-
ţătura şi pregătirea sa profesio-
nală.”

De aici rezultă un complex de ati-
tudini, măsuri şi acţiuni, dar noi
vom face aici referiri doar la o
parte din acestea.

Foarte importantă este atitudi-
nea părinţilor faţă de şcoală, faţă
de obligaţiile copilului şcolar. Co-
pilul trebuie să vadă, să ştie că
mama şi tata preţuiesc învăţătura
şi aşteaptă ca el, copilul lor, să ob-
ţină rezultate cât mai bune.

Copilul trebuie să cunoască fap-
tul că părinţii săi îi apreciază şi-i
respectă pe oamenii şcolii, pe învă-
ţători, pe profesori. Blamarea ca-
drelor didactice şi a muncii lor în
familie face un mare deserviciu co-
pilului – îl descurajează, îl înde-
părtează de învăţătură. Eventualele
rezultate slabe obţinute la şcoală
nu trebuie atribuite muncii cadre-
lor didactice. Este necesar ca pă-
rinţii să ştie, şi să-şi asume cu
seriozitate această datorie, că ei
sunt primii între cei care trebuie
să-i stimuleze pe copii, să-i în-
demne să înveţe şi să-i facă să înţe-
leagă că învaţă spre binele lor,
pentru viitorul lor. Părinţii sunt cei
care fac programul copiilor, ei au
datoria să-i supravegheze, să-i con-
troleze dacă îşi fac temele, dacă se
pregătesc pentru ziua următoare.

Părinţii stabilesc cât se uită copilul
la televizor, cât se joacă la calcula-
tor, cât vorbeşte la telefon. Pentru
a acţiona în cunoştinţă de cauză,
părintele trebuie să ţină o legătură
strânsă, permanentă cu şcoala, cu
cadrele didactice. Astfel va şti ce
face copilul său, dacă dă pe la
şcoală sau nu, dacă învaţă şi cum
învaţă, dacă are nevoie de un spri-
jin mai substanţial şi în ce ar con-
sta acel sprijin.

Pentru a determina o atmosferă
stimulativă, echilibrată din punct
de vedere emoţional, părinţii tre-
buie să aibă şi să-şi exprime în
orice împrejurare poziţia lor faţă
de actele copiilor faţă de compor-
tarea lor, faţă de rezultatele obţi-
nute la învăţătură. Ei, părinţii, au
datoria să sancţioneze comporta-
mentul negativ al fiului sau a fiicei,
dar, în acelaşi timp şi în aceeaşi
măsură, să aprecieze comporta-
mentul pozitiv. Cu grijă, cu cumpă-
tare, cu înţelegere, dar şi cu
exigenţă, părintele poate să-şi
ajute copilul să devină un om ade-
vărat, cu şanse de a reuşi în viaţă.
Un eşec în educarea copilului, în
pregătirea pe parcursul şcolii sau
în devenirea sa profesională este în
primul rând un eşec al părinţilor.

Un profesor excelent, un educa-
tor cu har şi cu experienţă, profe-
sorul de Limba Română, Ovidiu
Homescu, spunea la o întâlnire cu
părinţii: „Nu există pe lume mese-
rie mai grea, mai complicată şi mai
riscantă decât aceea de părinte.
Dar de aceea este şi cea mai fru-
moasă!”

Să ne gândim din când în când la
aceste înţelepte vorbe!

Dumitru AMARIEI
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P\rin]ii în ecua]ia [colii

La începutul lunii ianuarie, la
Şcoala Gimnazială „Nicolae Labiş”,
s-a desfăşurat lansarea cărţii de
poezie „Cromatisme”. Autorul lu-
crării este consăteanul nostru Teo-
dor Ilincăi, cunoscut pentru
succesele sale remarcabile pe ma-
rile scene lirice ale lumii. La acti-
vitate au participat foarte multe
persoane, faptul demonstrând că
Teodor este cunoscut şi apreciat în
locul său natal. Şi autorul s-a ară-
tat încântat de prezenţa nume-
roasă la lansarea cărţii şi şi-a
motivat demersul litererar:

„Publicarea „Cromatismelor” – a
spus Teodor Ilincăi – simbolizează
propria-mi modalitate de a milita
pentru poezie ca parte integrantă
şi vitală a dezvoltării entităţii cul-
turale în sânul unui popor, un ma-
nifest artistic al unui iubitor de
frumos, care încă speră la o ade-
rare a României la adevăratele va-
lori: umanism, echilibru, echitate
şi tot ceea ce derivă din acestea.”

În finalul activităţii, autorul a
oferit celor prezenţi câte un exem-
plar al cărţii cu autograf.

Teodor Ilincăi face, prin această
carte, o faptă de mare curaj. Fiin-
dcă, în zilele noastre, cine mai ci-
teşte poezie? Atunci de ce să mai
scrii poezii?

Teodor Ilincăi face, prin această
carte, un act de înălţare sufle-
tească, de înălţare spirituală. Obiş-
nuit să trăiască pe piscurile cele
mai de sus ale artei, autorul îşi în-
soţeşte acum parcursul celest cu
metafora, cu cuvântul meşteşugit.

Teodor Ilincăi face prin această
carte, un act artistic inedit. Artist
de primă mărime al lumii muzicale
întregi, poetul îşi acompaniază
trăirile lăuntrice cu sculpturi din
cuvinte, cu verbe şi adjective, cu
fraze lirice. La Teodor Ilincăi cu-
vântul cântă, cuvântul îngână, cu-
vântul râde, cuvântul strigă,
cuvântul visează.

Prin această carte, Teodor Ilin-
căi, face un act de generozitate. El
ne pune în faţă sufletul său sub
altă formă decât aceea pe care o
oferă pe marile scene ale lumii: o
formă mai materială, mai crudă, o
formă străbătută de optimism, de
zbucium, de implicare. De aceea
veţi găsi în versurile lui Teodor
Ilincăi prilej de bucurie, de îngri-
jorare, de reverie, de veselie. Teme
mari, existenţiale şi subiecte apa-
rent banale fac din versurile lui
Teodor o poezie limpede, rotundă,
complexă, proaspătă şi, prin aces-
tea, atât de mult umană, ome-
nească.

Debutul în poezie a lui Teodor
Ilincăi este o certitudine, dar şi o
promisiune. O certitudine pentru
că ne-a adus în faţă o carte fru-
moasă, interesantă. O promisiune
- pentru că abordând această per-
spectivă literară, această capcană
spirituală, poezia, este aproape
sigur că va continua să scrie. Aş-
teptă cartea următoare – replică
sau continuare la „Cromatisme”.

Dumitru AMARIEI

LANSAREA
CĂRŢII DE POEZIE

„CROMATISME”

Uneori, atitudinea elevilor sau a
părinţilor faţă de şcoală, faţă de în-
văţătură, capătă aspecte de neînţe-
les. Vă vom înfăţişa în cele ce
urmează trei secvenţe, trei fapte pe-
trecute în şcolile noastre.

SECVENŢA1

La începutul anului şcolar, profe-
sorii din comună şi-au propus să se
ocupe cu mai multă atenţie de elevii
clasei a VIII-a. Aceasta pentru a-i
ajuta să treacă fără poticneli pro-
bele de la absolvire şi să le facili-
teze, astfel, intrarea la liceu.

Unul dintre profesori a ales să
facă pregătire cu elevii săi în afara
orelor de program. A anunţat în
clasă ceea ce a hotărât şi când
urmau să se întâlnească. În mo-
mentul stabilit, în clasă au venit
doar doi elevi şi profesorul, bineîn-
ţeles. Sigur, profesorul a încercat să
afle de unde pleacă această atitu-
dine, această ignorare a unei şanse.
Avea să afle că elevii săi nu mani-
festau nici un interes pentru învă-
ţătură.

Aceştia motivându-şi dezintere-
sul faţă de şcoală în următorii ter-
meni: „Ce ne trebuie nouă
învăţătură, dacă la încheierea stu-
diilor nu vom găsi de lucru, nu vom
găsi serviciu…” Există temerea că
părinţii elevilor nu sunt străini de
această situaţie.

SECVENŢA2

La o altă şcoală, profesoara de
matematică a invitat părinţii copii-

lor din clasa a VIII-a să asiste la o
oră consacrată materiei respective.
Aceasta pentru a le arăta ce şi cât
ştiu copiii lor la această disciplină
înainte de examenele importante
care-i aşteaptă. A făcut acest lucru
pentru a-i determina pe părinţi
să-şi motiveze copiii în acumularea
unui volum de cunoştinţe suficient
şi necesar pentru a trece probele de
la sfârşitul anului şcolar.

Răspunsul părinţilor a fost în to-
talitate negativ: nu a dat nici unul
curs invitaţiei. Incredibil dar ade-
vărat!

SECVENŢA3

La o a treia şcoală, câteva cadre
didactice s-au dus acasă la elevii
care absentau de la ore. Aceasta cu
scopul de a afla ce se întâmplă cu
copiii respectivi şi pentru a-i con-
vinge pe părinţi să-i trimită la
şcoală. Unul dintre argumentele ca-
drelor didactice fiind acela că în
România, deci şi în satele comunei
Mălini, învăţământul este obligato-
riu.

Unul dintre părinţii în cauză, o
mamă, le-a răspuns ceva de genul
„cumpăraţi-i voi de mâncare şi de
îmbrăcat şi eu îl trimit la şcoală!”

O atitudine cu totul iresponsa-
bilă, o atitudine care condamnă co-
pilul la ignoranţă, îi limitează
brutal şansele devenirii sale ca om.
Nu-ţi vine să crezi că în anul 2014
există asemenea situaţie…

Încredibil,
dar adev\rat...

INFO M|LINI

Semestrul al doilea din ac-
tualul an şcolar a început la
10 februarie şi se va încheia la
20 iunie. În luna mai, în pre-
mieră, vor fi evaluări la
clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a.

În perioada 7-11 aprilie este
programată săptămâna:
„Şcoala altfel: să ştii mai
mult, să fii mai bun!”, spaţiul
în care elevii vor participa la
activităţi extracurriculare şi
extraşcolare.

Între 12 şi 22 aprilie, elevii
vor avea vacanţa de primă-
vară.

Examenele la limba română
şi matematică pentru evalu-
area naţională a elevilor clasei
a VIII-a vor avea loc între 23
şi 25 iunie. Ca o noutate pen-
tru acest an şcolar, la ad-
miterea în liceu, ponderea
mediei de la evaluarea naţion-
ală creşte la 75 la sută, faţă de
50 la sută cât a fost până
acum, iar ponderea mediei
notelor din ciclul gimnazial
scade cu 25 la sută.

Cursurile pentru absolvenţii
clasei a VIII-a se încheie la 13
iunie, iar pentru elevii din
celelalte clase vacanţa soseşte
la 21 iunie.

Evenimente
şcolare

importante
în semestrul

al doilea din anul
de învăţământ

2013-2014

Autorul, Teodor Ilincăi, acordă autografe

Asistenţă numeroasă la lansarea volumului “Cromatisme”



(urmare din pagina 1)
Este vorba, în principal, de mate-

riale textile care, la trecerea prin
pompele existente în instalaţie le
deteriorează grav. Iniţial, acestea se
pot repara, dar repetarea operaţiei
impune înlocuirea respectivelor
pompe. Repararea repetată şi înlo-
cuirea pompelor determină majora-
rea considerabilă a cheltuielilor pen-
tru exploatarea şi întreţinerea in-
stalaţiei de canalizare. Cheltuieli pe
care trebuie să le suporte primăria.

Pe lângă acest aspect, care nu-i de-
loc neglijabil, apare şi acela al com-
portamentului neglijent, necivilizat
al acestor concetăţeni. Dacă există şi
celălalt serviciu, cel de salubrizare,
care preia la intervale regulate gu-
noiul şi resturile menajere solide
din gospodărie, de ce trebuie să pui
în pericol instalaţia de canalizare? De
ce să produci cu bună ştiinţă avarii
costisitoare, pe de o parte, dar care,
pe de altă parte, afectează confortul
celorlalţi utilizatori?

Nu-i mare filozofie să înţelegi că
instalaţiile de canalizare sunt con-
struite cu scopul colectării, preluării,
transportului şi epurării apelor uza-

te evacuate de consumatorii parti-
culari şi industriali. Apele uzate,
apele reziduale sunt acelea care re-
zultă din activităţi casnice la bucă-
tărie, la spălatul rufelor, prin folosi-
rea băilor şi a grupurilor sanitare.
Repetăm: instalaţia de canalizare
este concepută să preia apele mena-
jere, apele uzate din gospodărie. In-
troducerea în instalaţie a altor ma-
teriale decât acestea produce avarii
a căror înlăturare presupune chel-
tuieli considerabile. Şi asta numai
din cauză că unuia sau altuia dintre
utilizatori îi este lene să pună mate-
rialele respective în pubelă, ignorând
regulile simple, civilizate de folosire
a acestui serviciu şi producând, în
lanţ, dificultăţi majore atât pentru in-
stituţia care întreţine şi exploatează
instalaţia, cât şi pentru ceilalţi utili-
zatori.

În această situaţie, primăria co-
munei Mălini solicită persoanelor
care au acces la instalaţia de canali-
zare să o folosească atent, civilizat,
să respecte scopul pentru care a fost
construită: acela de a îndepărta din
gospodărie apa uzată, apa reziduală.
Atât şi nimic mai mult!

SS..OO..SS..  --  iinnssttaallaaţţiiaa  
ddee  ccaannaalliizzaarree!!

NECUNOAŞTERE? IGNORARE? REA VOINŢĂ?

În urma ultimelor reglementări,
dosarele beneficiarilor de alocaţie
complementară se reactualizează din
trei în trei luni.

În cazul în care dosarele nu sunt ac-
tualizate la timp, alocaţia va fi sus-
pendată în luna imediat următoare.

Acte necesare pentru completarea
dosarului:

- adeverinţe de venit pentru soţ şi
soţie de la trezoreria Fălticeni;

- adeverinţe de elev;

- cupoane de alocaţie, şomaj, pen-
sie, adeverinţe de salariat.

Următoarea actualizare a dosarului
trebuie să fie finalizată până la sfâr-
şitul lunii mai.

IMPORTANT: persoanele care
au restanţe legate de taxele şi impo-
zitele locale pentru anul 2013, trebu-
ie să le lichideze, în caz contrar, în-
cepând cu 1 aprilie 2014, vor pierde
dreptul la alocaţie complementară..

ÎÎNN  AATTEENNŢŢIIAA  PPEERRSSOOAANNEELLOORR
CCAARREE  BBEENNEEFFIICCIIAAZZĂĂ  

DDEE  AALLOOCCAAŢŢIIEE  
CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRĂĂ

(urmare din pagina 1)

De asemenea prin aceste preci-
zări se clarifică faptul că internarea
în unitate se face cu recomandarea
unor persoane specializate, califica-
te și îndeptăţite să stabilească acest
lucru, adică de către medici. Pentru
a beneficia de serviciile acestei uni-
tăţi, o persoană trebuie să aibă o re-
comandare din partea unui medic, cu
precizări privind suferinţele aceste-
ia și indicaţii pentru tratament. Uni-
tatea din Mălini nu poate primi pe
oricine, în orice condiţii. Accesul la
serviciile acestei unităţi se face în li-
mitele legilor care operează în do-
meniu. Iată ce ne-a spus în legătură
cu aceste lucruri doamna asistentă
Ștefănica Cimbru: ,,Personalul uni-
tăţii noastre asigură în condiţii sigure
toate serviciile medicale și de îngri-
jire specifice nivelului stabilit. Con-
cret, unitatea noastră se ocupă în
principal de îngrijirea persoanelor cu
probleme sociale, a bolnavilor cro-
nici, care nu își pot administra tra-
tamentul la domiciliu, a celor ce ne-
cesită îngrijire de specialitate de du-
rată mai îndelungată, a celor imobi-
lizaţi la pat. Sigur misiunea noastră
este mult mai vastă, dar, totuși, este
limitată de lege. Anumite manevre,
anumite intervenţii nu se efectuează

în unitatea de la Mălini, cu atât mai
mult cu cât nu există în schema de
funcţionare un medic cu statut per-
manent. Când spun acest lucru mă
gândesc la două aspecte. Mai întâi că
într-o situaţie în care ne-am depăși
statutul pot apărea fenomene care să
pună în pericol viaţa bolnavului.
Dar, în același timp, în cazul unui
eșec, răspunderea ne revine nouă, cu
toate implicaţiile ce decurg de aici.
Noi nu am refuzat și nu refuzăm pe
nimeni. Am intervenit și în cazul
unor ugenţe mai simple, mai ușoare.
De asemenea, asigurăm în condiţii
optime, tratamente în ambulatoriu.”

Doamna asistenţă Ștefănica Cim-
bru sfătuiește cetăţenii comunei Mă-
lini, ca în situaţii grave, a unor acci-
dente complicate să apeleze la nu-
mărul de urgenţă 112 :,,orice minut
pierdut poate însemna foarte mult-
uneori chiar salvarea vieţii!”

În concluzie, trebuie să înţelegem
că Unitatea de Asistenţă Medico-
Socială din comuna noastră are un
specific, depășirea acestuia fiind în
afara legii. Apoi, foarte important, in-
ternarea în unitate se face numai cu
recomandarea unui medic. Nimeni în
afara medicului, indiferent de pozi-
ţia sa în comunitate, nu acordă apro-
bare pentru accesul la serviciile aces-
tei instituţii.

UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ MĂLINI 
RRIIGGOORRIILLEE  LLEEGGIIII  IIMMPPUUNN  

UUNN  SSPPEECCIIFFIICC  CCAARREE  
TTRREEBBUUIIEE  RREESSPPEECCTTAATT
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În perioada 3 martie-15mai 2014
se depun cereri de plată la Agenţia de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricul-
tură. Sub genericul „Eşti fermier eu-
ropean. Depune la APIA cererea de
sprijin! 2014 – anul tranziţiei către
noua Politică Agricolă Comună.”,
APIA desfăşoară o campanie de in-
formare a fermierilor cu privire la
fondurile europene şi naţionale des-
tinate schemelor/măsurilor de spri-
jin pe suprafaţă în anul 2014, precum
şi la modalitatea de accesare a aces-
tora.

Cererile de sprijin trebuie însoţite
de o copie a actului de identitate, do-
vada accesului la un cont bancar
activ, documente doveditoare ale

dreptului de utilizare a terenului
agricol declarat, precum şi o adeve-
rinţă care atestă utilizarea terenului
(conform înscrisurilor din Registrul
agricol al localităţii pe raza căreia
este situată suprafaţa utilizată).

Cererile de sprijin pentru suprafeţe
mai mici de 50 de hectare se depun
la centrul local APIA Fălticeni, iar
cele pentru suprafeţe mai mari de 50
ha la centrul judeţean Suceava al
APIA.

Este obligatoriu ca o persoană să
depună o singură cerere la centrul
local sau judeţean APIA la care este
arendată, să declare corect toate su-
prafeţele şi culturile, să identifice şi
să delimiteze corect fiecare parcelă

utilizată. De asemenea, este obligato-
riu să se prezinte, dacă i se cere acest
lucru, pentru clarificări la APIA.

Nerespectarea tuturor condiţiilor
şi obligaţiilor care revin celor ce
depun cereri de sprijin conduce la
aplicarea de sancţiuni sau chiar ex-
cluderea de la plată.

IMPORTANT! Cererile de sprijin
pentru anul 2014 se depun la cen-
trele APIA între 3 martie şi 15 mai.
Pentru depunerea cererilor după 15
mai se aplică penalităţi de 1 la sută
pentru fiecare zi lucrătoare întâr-
ziere. După data de 9 iunie, cererea
de plată nu mai este admisă la calcu-
lul plăţii pe anul în curs – 2014.

Ve[ti de la APIA

Cu excepţia taxelor pen-
tru salubrizare şi folosire a
instalaţiei de canalizare, ce-
lelalte taxe şi impozitele
pe anul 2014 rămân la ni-
velul celor din 2013

Consiliul Local Mălini a hotărât ca,
exceptând două situaţii, taxele şi im-
pozitele pentru anul 2014 să rămână
la acelaşi nivel cu al celor din 2013.

De reţinut că în comuna Mălini se
menţine acelaşi nivel al taxelor şi im-
pozitelor încă din 2010.

De asemenea, se menţine hotărâ-
rea Consiliului local Mălini privind
reducerea cu 10 la sută a cuantumu-
lui unor taxe şi impozite în cazul în
care sunt achitate până la 31 martie
2014.

Se vor bucura de această reducere
persoanele fizice şi juridice care vor
plăti impozitul pentru clădiri, per-
soanele fizice care vor plăti impozitul
pentru terenul agricol, persoanele fi-
zice şi juridice care vor achita taxele

pentru terenuri şi mijloacele de
transport.

Având în vedere majorarea preţu-
rilor la energia electrică şi combusti-
bili, la piesele de schimb pentru
autoutilitara din dotarea primăriei,
precum şi a taxelor la groapa de
gunoi, Consiliul Local a stabilit ma-
jorarea taxelor ce se vor încasa în
2014 de la persoanele fizice pentru
serviciile de canalizare de la 30 la 50
lei pe an. În aceeaşi măsură, de la 30
la 50 lei pe an, se vor majora şi taxele
plătite de persoanele fizice pentru sa-
lubrizare.

TAXE {I IMPOZITE 2014
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Calciul 
prelungeşte 
viaţa femeilor
O alimentaţie bogată în calciu

poate să prelungească speranţa de
viaţă a femeilor – sugerează un stu-
diu efectuat în Canada pe un eşan-
tion numărând 9000 de persoane de
sex feminin. Cercetătorii de la o uni-
versitate din Montreal au stabilit că
o suplimentare a dozei zilnice de cal-
ciu şi vitamina D poate mări spe-
ranţa de viaţă a femeilor, dar nu şi a
bărbaţilor. Calciu provenit din ali-
mentaţie şi unele suplimente este un
aliat al longevităţii femeilor, graţie
implicării acestuia în protejarea să-
nătăţii sistemului osos.

Cercetătorii fac însă şi două preci-
zări importante: calciu poate să spo-
rească riscul de boli cardiovasculare,
iar suplimentele alimentare cu cal-
ciu se administrează doar cu reco-
mandarea medicului.

CARTOFUL  - 
INAMICUL ULCERULUI
Cartoful este un inamic redutabil al

ulcerului, după cum susţin cercetă-
tori de la universitatea din Mancester
- Marea Britanie. Acest lucru este po-
sibil deoarece cartofii conţin mole-
cule antibacteriene. Bacteriile care,
de regulă, sunt rezistente la antibio-

tice, cedează la sucul de cartofi. În
plus, sucul de cartofi nu produce
efecte secundare. Deşi este folosit,
tradiţional, de unele popoare pentru
tratarea ulcerului de stomac, specia-
liştii susţin că sucul de cartofi are efi-
cienţă, mai ales, în prevenirea acestei
boli periculoase.

SURSĂ DE SĂNĂTATE 
DULCE – STAFIDELE
Stafidele acumulează toate pro-

prietăţile nutritive ale strugurilor.
Acestea, stafidele, sunt ideale în ali-
mentaţia persoanelor în vârstă de
peste 40 de ani: ele au în compoziţie
un mineral special, foarte necesar
pentru sănătatea oaselor – borul.
Conţinutul de bor al stafidelor poate
preveni şi ameliora osteoporoza.

De asemenea, stafidele sunt bogate
în fibre, nu conţin colesterol şi sunt
puternic energizante, graţie fructozei
pe care organismul o transformă
foarte uşor în energie. În 100 de
grame de stafide să găsesc 80 de
grame de carbohidraţi, patru grame
de fibre şi trei grame de proteine. La
fel, stafidele s-au dovedit a fi şi o
sursă excelentă de antioxidanţi, ele-
mente care intervin în procesul de di-
zolvare şi eliminare a colesterolului.
Stafidele sunt foarte bogate în pota-
siu şi, prin acesta, contribuie în mare
măsură la reglarea şi normalizarea
activităţii cardiace.

Pic\tura 
de 

s\n\tate

� 
Ion şi Maria (ea, blondă) se afla la

două luni de căsnicie. Ion vine acasă şi
îşi întreabă soţia cum se simte.
Aceasta, tristă, îi răspunde:

- Mă simt îngrozitor. Am vrut să-ţi
calc costumul cel gri şi am făcut o
gaură uriaşă pe fundul pantalonilor.

- Nu-i nimic, draga mea. Costumul
cel gri are două perechi de pantaloni.

- Ştiu bine, pentru că asta a fost şi
norocul meu: am folosit material din
cea dea doua pereche pentru a-i repara
pe cei arşi…

� 
Doi pensionari, buni prieteni, se în-

tâlnesc, după mai multă vreme, în parc.
- Salut frate, unde mergi?
- Niciunde. Umblu aiurea!
- Hai pe aici, că-i mai aproape…

� 

Doi vecini, Grigore şi Vasile, stau de
vorbă. La un moment dat Grigore îl în-
treabă pe Vasile:

- Vecine, tu ai găsit vreodată bărbaţi
străini în şifonier?

- Niciodată! Cei pe care i-am găsit au
fost toţi de prin părţile noastre…

� 
Un om de ştiinţă, fizician, îi spuse so-

ţiei sale:
- Draga mea, pe măsură ce trece tim-

pul, devii tot mai atrăgătoare!
- Vorbeşti prostii! Tu nu vezi cât m-

am îngrăşat?!
- Păi, acesta-i tot secretul: cu cât

creşte masa, creşte şi forţa de atrac-
ţie…

� 
Învăţătoarea le dă ca temă elevilor

săi o compunere despre părinţi. Iată ce
scrie Ionel în finalul compunerii: „Noi
ne cunoaştem părinţii după ce ne naş-

tem. Din păcate, în acel moment, ei
sunt atât de mari încât nu le mai putem
schimba obiceiurile rele”.

� 
În faţa Palatului Victoria, un ţăran se

dă jos de pe bicicletă, o aşează lângă
gard şi dă să plece.

Santinela strigă după el:
- Hei, bade, i-a bicicleta aia de acolo.

Acuşi vin miniştrii! E şedinţă mare! Vine
şi prim-ministrul!

- Fiule, n-am nici o grijă: i-am pus
lacăt!

� 
Judecătorul către martor:
- Ai fost de faţă când vecinul tău îşi

bătea soacra?
- Da domnul judecător, eram de

faţă…
- Şi de ce n-ai intervenit?
- La început am vrut să intervin. Dar

când am văzut că se descurcă şi singur,
am zis că nu-i cazul să mă bag şi eu…

Zâmbiţi, 
vă rog...
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Pe scena amenajată în faţa Căminu-
lui Cultural Mălini, în după-amiaza
zilei de 31 decembrie 2013, şi-au
prezentat pe rând programele
grupurile de urători şi colindători,
cetele cu căpriţe şi urşi. Au venit „la
centru”, cum se spune, din toate satele:
Văleni-Stânişoara, Poiana Mărului,
Suha, Mălini şi Pâraie. 125 de persoane
au alcătuit grupurile care s-au aflat, pe
rând, pe scenă în această remarcabilă
reprezentaţie.

Cascade de culori, de forme şi de
sunete pătrunzătoare, cascade de opti-
mism, de imaginaţie şi de voie bună au
inundat zona, iar peste o mie de per-
soane au venit să se bucure de aceste
semne ale trecerii vremii, semne ale
strămoşilor, către noi, cei de azi, şi, în
acelaşi timp, semne ale contempo-
ranilor pentru cei ce vor urma. Totul ca
o uriaşă operă anonimă care s-a creat,
de-a lungul timpului, pe valea Suhei
Mari, din Culmea Stânişoarei până la

apa Moldovei.
În afară de ridicarea şi amenajarea

scenei, de condiţiile de iluminare şi
sonorizare, primăria Mălini a găsit
modalităţi de a răsplăti pe toţi cei care
au urcat pe scenă, de a-i stimula, de a-
i îndemna să continue acel demers
însemnat pentru folclorul local, pentru
viaţa spirituală a zonei - un fel practic
de a nutri continuitatea tradiţiilor şi
obiceiurilor care au învins timpul şi
trebuie păstrate pentru viitorime.

În ajunul Anului Nou 2014
Au ieşit din nou la rampă

obiceiurile şi tradiţiile locale

Ca de fiecare dată în ultimii ani, la
sfârşitul lui 2013, primăria Mălini a
oferit copiilor pachete cu fructe, bis-
cuiţi, ciocolată şi sucuri.

Astfel, aproximativ 1.000 de pa-
chete au fost distribuite copiilor din
grădiniţele şi şcolile care funcţionează
în satele noastre.

Aşa cum spuneam, această acţiune

se repetă de mai mulţi ani, scopul
fiind acela ca fiecare copil să se bucure
de sărbătoarea Crăciunului, să simtă
pe deplin magia sărbătorilor de iarnă.

Este şi această acţiune o dovadă că
administraţia locală are disponibili-
tatea şi capacitatea de a reacţiona co-
erent, concret, dar şi cu delicateţe la
toate evenimentele de peste an.

(urmare din pagina 1)

Unul dintre aceste proiecte a avut
ca obiect repararea, revitalizarea
Monumentului Ostaşilor Români de
sub Culmea Stânişoarei. Ridicat din
paragină, Monumentul ca atare şi îm-
prejurimile arată cu totul şi cu totul
schimbate în bine, devenind un
atrăgător reper turistic.

Un alt proiect deosebit de ambiţios
îl constituie ridicarea bisericii „Sfân-
tul Prooroc Ilie Tesviteanu” şi a unui
cămin de bătrâni în satul Suha.

Exterioarele bisericii au fost defin-
itivate sută la sută. În prezent se lu-
crează la interioare, la mobilarea
acestora, la pictarea icoanelor. Toate
operaţiunile se află în stadii de re-
alizare înaintate.

Iată, de asemenea, la căminul de
bătrâni se lucrează intens. În curând,
se vor finaliza acoperişul şi exteriorul.

Pe lângă faptul că aşezământul s-a
construit solid, temeinic, el arată şi
foarte frumos. Cei ce l-au ridicat fiind
meseriaşi harnici, vrednici, dar şi
foarte pricepuţi, talentaţi – cu ade-
vărat oameni cu mâinile de aur. Ei
sunt fraţii Iulian şi Adrian Iliescu,
precum şi camaradul lor Adrian Cojo-
caru.

La Poiana Mărului, noua grădiniţă
se ridică rapid, existând speranţa că
va fi dată în folosinţă înaintea în-
ceperii anului şcolar 2014-2015.

La Mălini, se află într-un stadiu
avansat de finalizare, anexa constru-
ită lângă sala de sport pentru a găzdui
un adevărat complex pentru sănă-
tatea locuitorilor zonei. Bazin cu apă
sărată pentru hidroterapie, saună,
salon cu pereţii din sare, două
încăperi cu aparatură pentru gimnas-
tică de întreţinere sau de recuperare.
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Proiectele asumate de primaria comunei Mălini
realizate în ritm susţinut

1.000 de pachete oferite
copiilor de primăria Mălini
cu ocazia Crăciunului 2013

Aşa cum am informat într-una din
ediţiile anterioare ale publicaţiei
noastre, primăria Mălini a întreprins
acţiuni pentru reabilitarea Căminului
Cultural din centrul spaţiului admin-
istrat.

Căminul Cultural a fost construit în
anul 1964.

Vreme de 50 de ani, aşezământul a
găzduit mii de evenimente culturale,
politice, de familie sau divertisment.

Uzată şi fizic şi moral, construcţia
necesita ceea ce se numea până nu de-
mult„reparaţie capitală”.

În urma eforturilor făcute de pri-
marul Petru Nistor şi primăria Mălini,

Căminul Cultural a fost introdus într-
un program naţional prioritar cu
scopul reabilitării, modernizării infra-
structurii culturale şi dotării obiec-
tivului.

Operaţiunile vor fi dificile, com-
plexe şi de durată.

Întreaga activitate va fi întreprinsă
de Compania Naţională de Investiţii.
Vestea bună este aceea că, din infor-
maţiile furnizate de acest for naţional,
Căminul Cultural din Mălini se află
printre aşezămintele din ţară selectate
pentru a intra, în viitorul apropiat, în
acest program de reabilitare şi mod-
ernizare.

Modernizarea Căminului
Cultural Mălini - introdusă
într-un program naţional

prioritar

Monumentul Eroilor, văzut dintr-o mirifică perspectivă
hibernală

Există speranţa ca grădiniţa de la Poiana Mărului să fie finalizată
înaintea începerii anului şcolar 2014-2015

Clădirea căminului de bătrâni, ridicată lângă Biserica “Sfântul
Prooroc Ilie Tesviteanul”, din satul Suha, păstrează elemente ale

arhitecturii tradiţionale proprii satului românesc

Dincolo de utilitatea lor majoră, spaţiile de la anexa pentru trata-
mente hidroterapeutice se bucură de finisaje moderne, elegante,

liniştitoare. În fotografie: salonul cu bazinul pentru apă sărată


