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SFINȚIREA BISERICII „SFÂNTUL PROOROC ILIE TESVITEANUL”
REVĂRSARE DE LUMINĂ ȘI HAR

LUPTA PENTRU SĂNĂTATEA
MEDIULUI, PENTRU SĂNĂTATEA
A TOT CE ESTE VIU
DEȘEURILE: UN PERICOL
LETAL MONDIALIZAT

În ultimii ani gestionarea deșeurilor
a devenit una dintre marile probleme ale
lumii civilizate. Deșeurile de tot felul atacă brutal sănătatea omenirii. Aerul,
apa, pământul sunt afectate de milioane de tone de deșeuri: deșeuri generate de activităţi gospodărești și comerciale, deșeuri industriale, deșeuri periculoase (bateriile utilizate, medicamentele, uleiurile minerale, vopselele,
rășinile, adezivii), deșeuri din construcţii și demolări, deșeuri din minerit, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri municipale biodegradabile, deșeuri de ambalaje, mașini de
tot felul și vehicule scoase din uz, anvelope uzate, deșeuri din activităţi agricole.
Într-o asemenea situaţie, oamenii
au căutat soluţii pentru îndepărtarea pe-

ricolului. Astfel au apărut adevărate
industrii care colectează, stochează,
prelucrează deșeurile generate de activităţile umane. Se fac eforturi uriașe
pentru conștientizarea pericolului, pentru implicarea fiecărui om de pe planetă pentru a ameliora, pentru a îndepărta
și, în final, pentru a stopa efectele nefaste care pot să le aibă deșeurile negestionate, necontrolate.
PREOCUPĂRI LA NIVELUL
COMUNEI MĂLINI

Comunitatea noastră nu poate rămâne în afara eforturilor care se fac pentru protejarea mediului înconjurător.
O primă iniţiativă a constituit-o colectarea și transportul spre spaţiile de
depozitare a deșeurilor provenite din activitatea gospodăriilor individuale și a
agenţilor comerciali.

connuare în pagina 3
Autospecială
achiziţionată
de primăria
Mălini

Duminică, 30 august 2015, a avut loc sfinţirea bisericii cu hramul „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul”
construită în satul Suha.
Slujba de sfinţire a fost oficiată de Înalt Prea Sfinţia Sa Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuţilor, împreună cu un sobor de preoţi.
Evenimentul religios a strâns foarte mulţi credincioși, peste 1500 de oameni din satele comunei
Mălini și din alte localităţi.
Biserica, în întregul ei, și spaţiile înconjurătoare au fost pregătite cu mare grijă. Datorită unei lucrări peisagistice realizate cu talent, inspiraţie și
multă muncă, totul arăta în dimineaţa zilei de 30

Căminul pentru
bătrâni ridicat în
apropierea bisericii la ceas de sărbătoare

august ca un colţișor de rai.
Într-o astfel de atmosferă a avut loc sfinţirea (târnosirea) bisericii ridicate în satul Suha, slujba aceasta fiind cea mai importantă și mai fastuoasă, unul
dintre cele mai vechi și mai complicate ritualuri religioase. De aceea se face de un episcop și de un sobor de preoţi.
Participanţii la eveniment, oameni purtând povara multor zeci de ani, dar și mulţi tineri, copii,
au urmărit cu însufleţire și s-au înfruptat din revărsarea de lumină și har adusă de fastuosul ritual.
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O certitudine pentru prezentul și viitorul
crescătorilor de animale din comuna Mălini

ASOCIAŢIA
AGRICOLĂ
MĂLINI STÂNIȘOARA

Asociaţia agricolă Mălini - Stânișoara a fost constituită în luna martie 2008, respectând dispoziţiile legale
cuprinse în Ordonanţa Guvernului
nr.26 din 30.01.2008 cu privire la
asociaţii și fundaţii.
Principalul scop al Asociaţiei constă în a identifica, reprezenta și promova sistematic și unitar interesele
profesionale specifice ale membrilor
săi, cele economice, tehnice și juridice, precum și de a întreprinde acţiuni
de cooperare în domeniul agriculturii.
Între obiectivele urmărite de asociaţie se regăsesc, în principal, preocupări privind desfășurarea unor
acţiuni eficiente și oportune pentru
întreţinerea pășunilor, pentru asigu-

rarea unui pășunat raţional, pentru
dezvoltarea durabilă a domeniului
agricol, pentru protejarea mediului.
În activitatea sa de peste șapte ani,
Asociaţia, în limitele statutului, a
dus la îndeplinire solicitările membrilor săi, cetăţenii crescători de ani-

male.
Consiliul Local Mălini urmărește și
analizează activitatea Asociaţiei și ia
hotărâri care vin în întâmpinarea dorinţelor exprimate de crescătorii de
animale.
connuare în pagina 3

Școala Gimnazială „Nicolae Labiș”
a primit statutul de „Eco-Școala”

În ultimii trei ani de învăţământ, la
Școala Gimnazială „Nicolae Labiș”,
elevii și cadrele didactice au desfășurat acţiuni specifice programului internaţional „Eco–Școala” , acţiuni legate de protejarea mediului cu menirea de a educa și de a forma deprinderi în slujba acestei cauze.
În luna mai 2015, reprezentanţi ai
Centrului Carpato–Danubian de Geologie din București, ai Inspectoratului Școlar al Judeţului Suceava și ai

Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Suceava au evaluat activitatea desfășurată de școală în acest domeniu.
În urma evaluării, Școlii Gimnaziale
„Nicolae Labiș” i s-a acordat statutul
de „Eco–Școală” și simbolul mondial „Steagul Verde” pentru o perioadă de doi ani (1 septembrie 2015–1
septembrie 2017) și, implicit, invitaţia de a participa, în continuare, la
programul mondial „Eco–Școala”.
connuare în pagina 2
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PARTENERIAT ÎNTRU
NEMURIREA POEȚILOR

N I C O L A E L A B IȘ Ș I P E T R E G H E L M E Z

S

ecvenţă din cadrul proiectului
„Din adâncul cuvântului spre
lumină” desfășurat în parteneriat de Școala Gimnazială „Nicolae
Labiș” din Mălini, și Școala Gimnazială „Petre Ghelmez” din București.
În ultimele zile ale lunii mai (a.c.),
elevi și cadre didactice de la Școala
Gimnazială „Nicolae Labiș” din comuna noastră s-au aflat în Capitală,
într-o nouă acţiune din cadrul proiectului „Din adâncul cuvântului spre
lumină”. Acest proiect s-a desfășurat începând cu anul 2013, în parteneriat cu cadre didactice și elevi de la
Școală Gimnazială „Petre Ghelmez”
din București, și a avut ca scop principal cunoașterea vieţii și cultivarea
operelor aparţinând celor doi mari
poeţi români Nicolae Labiș și Petre
Ghelmez.
Această ultimă activitate din cadrul
interesantului parteneriat dintre cele
două instituţii de învăţământ a avut
ca invitat de onoare pe sora poetului
de la Mălini, doamna Margareta
Labiș.
În prima zi a prezenţei lor în Capitală, oaspeţii de la Mălini au vizitat
școala gazdă, după care elevii de la
cele două instituţii de învăţământ au
susţinut un interesant dialog cultural. În acest cadru, au fost premiaţi
elevii care au participat la concursul
de creaţie literară „Pași prin copilărie”.
A doua zi, delegaţia de la Mălini a
fost primită la Primăria Sectorului 2,
acolo unde generalul în rezervă Vasile Ciornei (fiu al comunei Mălini)
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Excursie de neuitat

O excursie mai redusă ca dimensiuni, dar, desigur, interesantă, antrenantă, educativă au efectuat elevii
clasei a III – a, însoţiţi de învăţătoarea lor, de la Școala Gimnazială „Nicolae Labiș”, Mihaela Nistor. În
periplul lor, copiii s-au oprit la barajul lacului de acumulare de la Bicaz,
au admirat peisajul de la Cheile Bicazului, au vizitat Mănăstirea Neamţu și Cetatea Neamţului.
Cu interes deosebit și cu bucuria
specifică vârstei, copiii au trăit mo-

mente emoţionante la Muzeul Memorial „Ion Creangă” din Humulești. Locurile frumoase prin care au
trecut, informaţiile interesante pe
care le-au aflat, dar și faptul că s-au
aflat împreună cu colegii și cu învăţătoarea lor vor fi făcut din
această excursie un eveniment de
neuitat. Sigur, între alte momente
atractive, pe parcursul excursiei s-au
făcut fotografii. Am ales una dintre
acestea pentru a ilustra informaţia
de faţă.

Popas la Mausoleul din Mărăşeş

este consilier al primarului Neculai
Onţanu. Apoi a fost vizitată pitoreasca zonă Mărţișor cu casa memorială „Tudor Arghezi”.
Cu multă emoţie, cadrele didactice
și elevii de la Mălini s-au aflat la mormântul lui Nicolae Labiș, din Cimitirul Bellu, în semn de preţuire și
neuitare a poetului.
În partea a doua a zilei a avut loc o
plimbare în parcul Cișmigiu, iar
seara, la Teatrul Nottara, s-a vizionat
un spectacol cu o piesă a dramaturgului francez Moliere.
În ultima zi a excursiei, elevii și cadrele didactice de la Mălini au vizitat

Palatul Peleș de la Sinaia, iar după
aceasta, la Bușteni, au urcat cu telecabina în munţii Bucegi.
A fost o acţiune frumoasă, antrenantă și desigur, foarte folositoare
pentru cei 28 de elevi care au făcut
deplasarea însoţiţi de profesoarele
Angelica Murărașu, Maria Creţu,
Teofilia Mitocariu și profesorul Vasile Mitocariu.
„Din adâncul cuvântului spre lumină”, proiectul derulat în parteneriat cu cadre didactice și elevi din
București, va rămâne ca un reper spiritual, cultural de excepţie în istoria
școlii de la Mălini.

Școala Gimnazială „Nicolae Labiș”
a primit statutul de „Eco–Școala”
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Programul internaţional „Eco–Școala” își propune realizarea unor acţiuni instructiv-educative complexe, cu implicarea activă a elevilor, cadrelor didactice și a părinţilor,
acţiuni care sa aibă ecou în comunitatea locală.
„Eco–Școala” este un program cu caracter internaţional
și are ca scop principal dezvoltarea acţiunilor pentru protejarea mediului și certificarea școlilor care implementează măsuri evidente și susţinute pentru atingerea acestui scop.
Programul este coordonat de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Înconjurător și concretizat de 81 de organizaţii
din 68 de ţări. În anul 2014 au participat la acest program
42.988 de școli din întreaga lume, iar 16.000 de școli deţin Certificat de „Eco–Școală” și Steagul Verde. Se apreciază
că la acţiunile programului „Eco–Școala” participă
14.000.000 de copii și tineri și peste 1.180.000 de cadre didactice.
În România, activităţile din cadrul acestui program sunt
coordonate de Centrul Carpato – Danubian de Geologie. Dea lungul timpului, au participat la program 850 de unităţi
școlare, iar la sfârșitul anului școlar 2013-2014 un număr
de 335 continuau să fie active.

Iată de ce putem considera că acordarea statului de Eco–
Școala și a simbolului „Steagul Verde” Școlii Gimnaziale din
Mălini este un motiv de bucurie și de mândrie pentru elevi
și cadre didactice, dar și pentru toţi cetăţenii comunei Mălini.
Sigur, este de așteptat ca efectul acestui program să se observe în comportamentul și conduita elevilor, atât în școală cât și în afara acesteia, pe stradă și în gospodăriile părinţilor lor. Ce ar însemna acest lucru? Înainte de orice altceva,
ar însemna participarea la acţiuni de igienizare a diferitelor spaţii din comună, ar însemna întreţinerea în cele mai
bune condiţii a spaţiilor din faţa școlii, a curţii și a interioarelor școlii, ar însemna grija fiecărui elev ca în spaţiile
de pe marginile șoselei principale și a străzilor secundare
să nu fie aruncate ambalaje, pet-uri sau alte genuri de obiecte. Și foarte important, ar însemna ca acest comportament,
această conduită faţă de mediul înconjurător să continue în
mod activ acasă, în familie.
Fără îndoială, vom observa că în perioada următoare, în
anul școlar 2015-2016, acţiunile specifice programului
„Eco–Școala” vor pătrunde și în unităţile de învăţământ din
Pîraie, Suha, Poiana Mărului și Văleni–Stînișoara.

Bucuria incursiunii

La Școala Gimnazială
„Nicolae Labiș” s-a lansat
proiectul „Sprijin
educațional pentr u copiii
și tinerii defavorizați”

Recent, la Școala Gimnazială „Nicolae Labiș” a avut loc o activitate
pentru prezentarea și declanșarea
unui interesant proiect care privește promovarea și înfiinţarea de
programe educaţionale inovative
în scopul creșterii interesului pentru educaţie și pentru a menţine în
sistemul educaţiei tinerii vulnerabili
la abandonul școlar din zonele defavorizate ale ţării.
Prin metode alternative, creative
de învăţare, proiectul promovează
o abordare preventivă bazată pe
dezvoltarea activităţilor inovative de
tipul „școală după școală” cu scopul
de a crea, pentru cei expuși la abandonul școlar, oportunităţile pentru a-și întări abilităţile de bază
(citit, socotit), pentru a dezvolta
cultura personală și respectul de
sine.
Proiectul propune dezvoltarea
unor programe care au în vedere
reintegrarea în procesul de educaţie, prin furnizarea educaţiei de tip
„a doua șansă”, care urmărește do-

bândirea competenţelor de bază și
dezvoltarea abilităţilor personale
pentru cei care au părăsit de timpuriu sau au abandonat școala.
Pe termen lung, proiectul asigură
dezvoltarea și evaluarea pachetelor alternative, inovative, permiţând
subiecţilor expuși la abandonul școlar să aibă acces la noi oportunităţi
care să sprijine și să faciliteze participarea lor la procesul de educaţie.
Programele din cadrul proiectului
vor cuprinde activităţi de consiliere
în grup, activităţi de suport educativ, activităţi cu caracter recreativ,
activităţi cu caracter informativ–
formativ.
Toate activităţile se vor desfășura
în spaţiile puse la dispoziţie de școala gimnazială din Mălini și cea din
Pâraie, spaţii care vor fi amenajate
și dotate corespunzător standardelor europene.
Proiectul este finanţat din Fondul
Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007–2013.

ÎNTÂLNIRE ÎN PARCAREA DE LA MIELUȘOAIA

La intrarea în comuna Mălini a
fost amenajată, în anul 2014, o parcare. Au fost instalate o masă,
bănci, coșuri pentru gunoi, panouri
pentru informarea turiștilor, a fost
revitalizată sursa de apă din apropiere.

A apărut, așadar un nou reper al
bunei gospodăriri a comunei Mălini, un nou semn al respectului
faţă de cetăţenii locului și faţă de
turiști, o nouă dovadă că administraţia zonei este orientată spre civilizaţia occidentală, europeană.

Recent, mi-a atras atenţia un
grup de bărbaţi și femei care au poposit în parcare. Și-au întins bucatele pe masă și se ospătau înainte
de a-și continua drumul, ca turiști,
în zona noastră. Erau bine dispuși
și mi-au declarat că au descoperit

cu încântare comuna Mălini: „o
zonă frumoasă, frumoasă de la
Dumnezeu, dar și o zonă gospodărită ca la carte”. „Se vede de departe că cineva se ocupă cu grijă și cu
pricepere de comuna dumneavoastră – mi-a spus unul dintre turiști.

Noi colindăm în fiecare vară ţara.
Aici, la Mălini, am găsit un loc
foarte bine îngrijit, mai bine ca
oriunde în altă parte. De data
aceasta nu am stat decât puţin în
zonă, am fost în trecere. Dar am remarcat turnul cu ceas, foarte frumos, am remarcat panourile cu informaţii despre comună, iar acum
ne bucurăm de ospitalitatea locului
în această parcare. Vă spun sincer
că nu am mai întâlnit o astfel de
amenajare în nici o parte a ţării. Sar putea să fie unicat în România.
Ne vom întoarce la Mălini și vom
îndemna prietenii noștri să viziteze
zona. Frumos, foarte frumos!”
Le-am urat petrecere frumoasă
în continuare prin aceste locuri și
am făcut și câteva fotografii. Am
ales două pentru a însoţi relatarea
despre această plăcută întâlnire.

Dumitru AMARIEI
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LUPTA PENTRU SĂNĂTATEA MEDIULUI,
PENTRU SĂNĂTATEA A TOT CE ESTE VIU
urmare din pagina 1

Primăria a achiziţionat două autospeciale și
efectuează acest serviciu la un preţ modic,
redus. De asemenea, un pas important în păstrarea sănătăţii mediului a fost făcut prin realizarea reţelei de canalizare – o reţea de 30
kilometri care urmează să fie extinsă.
De reţinut că și acest serviciu este executat de
primăria Mălini cu o taxă de nivel mediu.
La intervale de timp relativ reduse, primăria
Mălini organizează igienizarea spaţiilor de pe
lângă șoselele care străbat comuna. Așa cum
se preocupă de îngrijirea spaţiilor verzi publice
(de pildă parcul din centrul comunei și cel de
la baza pârtiei de schi de la Pojorâta).
Deși lucrurile, în această etapă, stau destul
de bine, în viitorul apropiat trebuie respectate
noi exigenţe, trebuie respectate noi standarde
privind gestionarea deșeurilor.
NOI EXIGEŢE, NOI STANDARDE
ÎN GESTIONAREA DEȘEURILOR

În viitorul apropiat, potrivit legislaţiei în vigoare (elaborată în scopul respectării de către
ţara noastră a angajamentelor asumate în cadrul Uniunii Europene) cantitatea de deșeuri
care va ajunge în depozitele finale trebuie să
fie drastic redusă. Procesul de reducere a cantităţii de deșeuri care vor ajunge în depozitele
finale va fi controlat și stimulat financiar.
Asta înseamnă că din comunităţi trebuie expediate spre acele depozite cantităţi cât mai mici
de deșeuri.
Dacă nu se respectă aceste noi exigenţe, în-

cepând cu 01.01.2016, unitatea administrativ
teritorială (adică primăria) va trebui să plătească în anumite situaţii către Administraţia
Fondului de Mediu taxe care se vor ridica și la
180 lei pentru o tonă de deșeuri expediate în
depozitul final.
Pentru a înţelege mai bine ce se întâmplă,
trebuie să spunem că prevederile legale adoptate în domeniul deșeurilor urmărește câteva
principii.
Mai întâi se dorește „prevenirea generării”
deșeurilor, adică producerea unei cantităţi cât
mai mici de reziduuri, de rămășiţe, de gunoi ca
urmare a activităţilor gospodărești, comerciale, industriale.
Un al doilea pas urmărește „pregătirea pentru reutilizare” sau, după caz, „pregătirea pentru reciclare”.
De asemenea, se admit și alte forme de valorificare, totul cu scopul ca în depozitul final să
ajungă o cantitate cât mai mică de deșeuri.
TREBUIE ADOPTATE URGENT
MĂSURI ÎN CONCORDANŢĂ
CU LEGISLAŢIA ACTUALĂ

Se observă cu claritate că pentru a respecta
noile exigenţe cuprinse în legislaţie trebuie
schimbată modalitatea de colectare a deșeurilor și pusă în practică „colectarea selectivă”.
Este necesar ca în fiecare gospodărie, în fiecare unitate comercială, economică, să fie selectate separat următoarele tipuri de deșeuri:
hârtie, metal, plastic și sticlă.
Lucrurile trebuie să se petreacă în regim de
urgenţă pentru că, potrivit standardelor euro-

pene, în câţiva ani, România trebuie să valorifice prin reutilizare și reciclare minimum 50 la
sută din masa totală a deșeurilor de hârtie,
metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile
menajere și similare celor menajere.
O altă problemă constă în necesitatea reducerii semnificative a cantităţii de deșeuri biodegradabile care ajunge în depozitele finale.
Un prim termen de control privind deșeurile
biodegradabile este 16 iulie 2016.
Soluţia este ca acest tip de deșeuri să fie
compostate în gospodăriile individuale, iar
compostul să fie folosit pentru ameliorarea solului în scopul creșterii cantităţii de legume și
fructe obţinute prin cultură proprie.

PRIMĂRIA VA SPRIJINI LOCUITORII
COMUNEI ÎN COLECTAREA
SELECTIVĂ A DEȘEURILOR
VALORIFICABILE

În situaţia creată, rezolvarea nu poate fi alta
decât adoptarea măsurilor cerute de lege. În
această idee, primăria Mălini va face eforturi
pentru ca în cel mai scurt timp să găsească resursele necesare pentru a stimula, pentru a
sprijini locuitorii comunei în acţiunea de colectare selectivă a deșeurilor de hârtie, metal,
plastic și sticlă. Asta înseamnă că fiecare gospodărie, fiecare agent economic va avea la dispoziţie pubele sau saci menajeri pentru a
strânge separat fiecare categorie de deșeuri.
În ceea ce privește deșeurile biodegradabile
(resturi menajere și vegetale, dejecţii de la animale), primăria deţine deja un număr de containere pentru compostare – transformarea

O c e r t i t u di ne p e n t r u pr e z en t ul
ș i v i i t o r u l c r es c ă t o r i l or
d e an i m a l e di n co m u na M ăl i n i

locală – primăria, consiliul local.
Legat de această situaţie, este de
observat că există persoane care au
cumpărat un număr important de oi
(o sută, două sute) și, desigur, sunt interesate să închirieze pășuni.
Normal este ca mai întâi să asiguri
sursele de hrănire a animalelor și
după aceea să cumperi atâtea animale
cât poţi întreţine.
Gospodărirea eficientă,
cu profesionalism
a suprafeţei de 1027 hectare
de pășune

Stâna şi saivanul de la Răchiş
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Voinţa cetăţenilor crescători de animale este exprimată, respectată și în
ceea ce privește responsabilii de stâni.
La începutul fiecărui an, în cadrul
unor adunări populare, se aleg prin
vot deschis responsabilii de stâni. Cu
această ocazie, crescătorii de animale
fac propuneri privind investiţiile care
urmează să le întreprindă Asociaţia:
saivane, stâni, garduri, drumuri, curăţări ale pășunilor.
Există discuţii privind închirierea
pășunilor de către responsabilii de
stâni. În adunările populare care s-au
organizat de-a lungul anilor, cetăţenii

și-au manifestat dezacordul pentru o
asemenea perspectivă. Aceasta pentru
că persoana care ar închiria terenul
respectiv ar avea posibilitatea să-l folosească în scopuri proprii, iar cetăţenii se pot trezi că nu le ia nimeni
animalele la pășunat. Au apărut numeroase cazuri, inclusiv în judeţul Suceava, când într-o localitate sau alta,
oamenii nu mai aveau unde să dea vitele la pășunat, deoarece persoana
care închiriase terenul refuza să le
acorde accesul. Trebuie subliniat că
odată închiriată o suprafaţă de teren
unei persoane se limitează drastic posibilităţile de control asupra gestionării acesteia de către administraţia

Asociaţia agricolă Mălini – Stânișoara are în grijă o suprafaţă de
1027 hectare de pășune.
Pe tot parcursul anului, atunci când
vremea permite acest lucru, Asociaţia
organizează acţiuni de curăţare, de întreţinere a pășunilor.
Între lucrările executate se află tăierea și înlăturarea lăstărișului, curăţarea de pietre și resturi vegetale,
tăierea spinilor, a ferigii și a altor
plante nefolositoare, achiziţionarea
uneltelor și sculelor necesare operaţiunilor de întreţinere a pășunilor.
Trebuie spus că din suprafaţa totală
de pășune, doar 796,64 hectare sunt
eligibile pentru primirea sprijinului financiar de la APIA. Cu toate acestea
se curăţă și celelalte suprafeţe, iar pe
măsură ce vor apărea condiţii se vor
introduce și acestea la plată.
O atenţie deosebită s-a acordat în
ultimii ani asigurării căilor de acces
spre pășuni, spre saivane și stâni, executându-se un mare volum de lucrări
de refacere și întreţinere a drumurilor.
La fel, în ultimii ani s-au construit 15 saivane și 18 stâni, s-au
realizat garduri pe o lungime de 5960
metri.
Investiţiile făcute se află în evidenţe
contabile clare și au fost verificate de
organele competente judeţene.
Pentru toate aceste realizări, pentru
perspectiva la fel de promiţătoare se
poate spune că Asociaţia agricolă Mălini – Stânișoara este o certitudine
pentru prezentul și viitorul crescătorilor de animale din comuna Mălini.
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deșeurilor într-un îngrășământ natural ecologic deosebit de preţios, folositor fiecărei gospodării. Aceste containere, împreună cu
instrucţiunile de folosire vor fi repartizate și
vor ajunge la locuitorii comunei.
ACŢIUNEA TREBUIE SPRIJINITĂ
DE ÎNTREAGA COMUNITATE

În continuarea eforturilor pe care le face primăria, este de așteptat acţiunea responsabilă a
tuturor locuitorilor. Lucrurile nu sunt complicate, colectarea selectivă a deșeurilor se face în
alte părţi ale lumii de ani buni și cu rezultate
deosebite; acest gen de activitate a intrat în
obișnuinţa cotidiană a cetăţenilor din multe
ţări civilizate. Beneficiile sunt considerabile și
la nivelul cetăţeanului, dar mai ales la nivelul
statelor, la nivel global.
În ceea ce ne privește pe noi, ca simpli cetăţeni, urmările sunt imediate: e mai curat în
gospodăria noastră, mediul înconjurător nu-i
contaminat, respirăm un aer bun, bem o apă
bună.
La nivele superioare, acţiuni de acest gen
contribuie la apărarea ecosistemului, contribuie la prevenirea încălzirii globale, are urmări
economice majore.
De aceea, colectarea selectivă a deșeurilor
valorificabile și prelucrarea deșeurilor biodegradabile în gospodărie devin datorii cetăţenești elementare, datorii faţă de
contemporanii noștri, dar și faţă de urmașii
noștri.
Acţiunea, deci, privește în cel mai înalt grad
și viitorul. De aceea ne așteptăm ca școlile să
se implice total în această activitate. Acţiunile
„eco” să devină o permanenţă, grija faţă de
mediu să constituie o deprindere în orice moment și nu numai în anumite situaţii.
Învăţătorii, profesorii nu trebuie să obosească de a educa, de a forma viitorii noștri cetăţeni în spiritul acestor valori.

NUMĂRUL
TELEFONIC PENTRU
URGENȚĂ

112

CE ESTE?
CUM ÎL FOLOSIM?

Numărul unic de apel 112 este numărul telefonic gratuit pus la dispoziţia cetăţenilor de către toţi operatorii
de telefonie fixă sau mobilă, pentru a
fi folosit în situaţii de urgenţă, situaţii în care este ameninţată siguranţa
oamenilor sau a bunurilor acestora.
Preluarea apelului se efectuează de
către Serviciul de Telecomunicaţii
Speciale și în funcţie de ceea ce se întâmplă, este direcţionat către serviciile de intervenţie specializate:
ambulanţă, SMURD, poliţie, pompieri.
Acest serviciu este asigurat de sistemul naţional unic pentru apeluri de
urgenţă: 112 salvează vieţi, protejează
cetăţenii și proprietăţile acestora.
Capacitatea persoanei care sună la
112 de a colabora cu operatorii de la
dispeceratele de urgenţă este hotărâtoare pentru rezolvarea situaţiilor
create.
Înformaţiile clare și exacte privind
cazul pentru care se sună la 112 sunt
deosebit de importante, dar cel mai
important este că acestea pot contribui la salvarea vieţii celor aflaţi în pericol.
Persoana care sună la 112 trebuie
să rămână calmă și să răspundă cât
mai corect, cât mai exact la întrebările operatorului.
Operatorul de la 112 este un profesionist, el nu va pune întrebări fără
sens; el te va ajuta să precizezi cât

mai exact unde s-a creat situaţia de
urgenţă, în ce constă urgenţa – incendiu, accident de circulaţie sau de
muncă, persoane aflate în pericol.
De reţinut: cel mai important
lucru este acela de a preciza cât mai
exact locul unde s-a petrecut sau are
loc incidentul, accidentul, incendiul:
satul, comuna, judeţul, strada și un
număr al unei case din apropiere.
Dacă un element sau altul din cele
enumerate mai sus nu este cunoscut,
persoana care a apelat 112 ar trebui
să ofere repere – poduri, intersecţii
de drumuri, clădiri mai importante,
monumente. Acurateţea informaţiilor aferite operatorului 112 este crucială pentru ca echipajele de la
poliţie, pompieri, ambulanţă,
SMURD să poată interveni în cel
mai scurt timp și cu eficienţa scontată.
În ecuaţia intervenţiei prompte în
caz de pericol un rol important îl au
copiii. Este necesar ca ei să fie familiarizaţi cu acţiunile care trebuie
efectuate într-o situaţie periculoasă
– incendiul, de pildă. Copilul ar trebui să aibă la dispoziţie un telefon,
să știe să-l folosească și ce trebuie să
comunice într-o situaţie sau alta:
numele lui, numele părinţilor, numărul de telefon al părinţilor.
Copiii trebuie învăţaţi că, în caz de
pericol, trebuie să sune mai întâi la
112 și după aceea la părinţi sau rude.

FOARTE IMPORTANT: apelurile false către 112 sunt ilegale și
se pedepsesc conform legilor în vigoare. Apelurile false aduc în discuie și un fapt deosebit de grav: blocarea, ﬁe și numai pentru un
minut, a operatorului de la 112 pune în pericol viaa unor oameni
care chiar se aﬂă în situaii deosebite, care cu adevărat au nevoie de
ajutor de urgenă. Așadar, este nevoie de responsabilitate atunci
când formăm numărul de urgenă 112! Nu vom apela 112 decât în
situaiile în care, în mod real, apare un pericol, s-a întâmplat un accident, viaa unui om este ameninată într-un fel sau altul.
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SFINȚIREA BISERICII
„SFÂNTUL PROOROC
ILIE TESVITEANUL”

Aspect din interiorul bisericii
urmare din pagina 1

Oamenii, mai ales cei din zona bisericii nou ridicate, nu au încetat să
aprecieze iniţiativa primăriei Mălini
de a ctitori acest așezământ. Mai
ales pentru oamenii mai în vârstă,
biserica Sfântul Ilie, construită la
mijlocul distanţei dintre cea de la
Poiana Mărului și cea de la Mălini,
este un mare sprijin în truda lor de a
participa la slujbele din sărbători și
la celelalte evenimente religioase de
peste an.
Înalt Prea Sfinţia Sa Pimen a observat participarea numeroasă și însufleţitoare la eveniment și a
apreciat apropierea sinceră, adevărată a locuitorilor acestei zone de
cele sfinte, de cele ale credinţei în
Dumnezeu.
De asemenea, a remarcat strădania și realizările autorităţilor locale,
în principal a primarului Petru Nistor, în toate domeniile, fără să uite
de cele trebuincioase spiritului,
aplecării spre credinţă a cetăţenilor
comunei.

fost un prim pas important pentru
viitoarea ctitorie.
A fost aleasă varianta de construcţie arhitecturală maramureșeană.
Lemnul necesar, 135 metri cubi, a
fost tăiat din pădurea proprietate a
comunei Mălini. Întreaga cantitate
de lemn a fost transportată în localitatea Bârsana, judeţul Maramureș.
Aici fiecare buștean a fost prelucrat
potrivit proiectului. Odată încheiată
această fază, lemnul prelucrat a fost
adus înapoi și montat într-o construcţie tradiţională atât de cunoscută și de apreciată.
În final, construcţia are lungimea

de 21,5 metri, lăţimea de 7 metri și
înălţimea de 30 metri. Deși dimensiunile sunt unele moderate, biserica
are o înfăţișare impunătoare. Îi conferă această caracteristică locul pe
care s-a ridicat, dominant, și care
deschide privirii un orizont cuprinzător, o panoramă largă a unui peisaj surprinzător, prin pitoresc, prin
frumuseţe.
Îi conferă această caracteristică și
stilul în care a fost construită: simplu și spectaculos, în același timp îndrăzneţ, cald, aproape de fiinţa
umană. Iar toate acestea sunt puse
în valoare de o lucrare peisagistică
fără cusur. De aceea ideea de „colţ
de rai” nu este deloc exagerată.
Înainte de sfinţirea din 30 august
a.c., un alt eveniment important în
scurta istorie a bisericii a avut loc la
15 februarie: slujba arhierească oficiată pentru înzestrarea cu Sfântul
Antimis. Preotul Pavel Norocel a
primit Sfântul Antimis de la Înalt
Prea Sfinţia Sa Pimen, iar din acel
moment în noua biserică s-a putut
săvârşi Sfânta Liturghie, s-au putut
oficia slujbe.
După sfinţirea bisericii `Sfântul
Ilie`din Suha putem vorbi despre
faptul că pe teritoriul comunei Mălini se ridică spre cer turlele a nouă
biserici: opt – ortodoxe de stil nou,
una – ortodoxă de stil vechi.
Relevant pentru aplecarea spre
cele sfinte a oamenilor de pe aceste
locuri.

CONSTRUCŢIE
REALIZATĂ ÎN TRADIŢIE
ARHITECTURALĂ
POPULARĂ

Piatra de temelie la biserica „Sfântul Ilie Tesviteanul” din satul Suha a
fost așezată la 17 octombrie 2010. A

Peste 1.500 de oameni au asistat la slujba de sﬁnţire a bisericii

SFÂNTUL MARE PROOROC
ILIE TESVITEANUL

S

fântul Prooroc Ilie Tesviteanul este cunoscut ca fiind
unul dintre cei mai importanţi prooroci ai Vechiului Testament. Sfântul Ilie este considerat a
fi un mare făcător de minuni și aducător de ploi pe vreme de secetă.
După o viaţă închinată cu multă autoritate lui Dumnezeu, Sfântul Ilie
nu a cunoscut poarta morţii, ci s-a
ridicat la cer pe o căruţă de foc
trasă de cai.
În tradiţia populară, Sfântul Ilie
este considerat ocrotitorul recoltelor și a rămas în istoria Bisericii Ortodoxe ca o pildă de credinţă și
curaj, un mare bărbat și erou al credinţei.
Se crede că atunci când au loc fenomene meteorologice spectaculoase (tunete, fulgere) Sfântul Ilie
trece cu căruţa sa de foc prin cer
pentru a ocroti oamenii, animalele
și culturile.
Fiind unul dintre profeţii evrei,
Biserica Ortodoxă îl cinstește sub
numele Sfântul Mare Prooroc Ilie
Tesviteanul.
În România, Sfântul Ilie este considerat și patronul, ocrotitorul aviatorilor.

LA DATORIE, PENTRU
LINIȘTE ȘI ORDINE,
PENTRU SIGURANȚA
CETĂȚEANULUI

INFO M|LINI

Interviu cu inspectorul
principal Pavel Oanea,
șeful Seciei de Poliie Mălini

- Domnule inspector principal, vă
propun să începem discuţia noastră cu
o problemă de actualitate permanentă: circulaţia pe drumurile publice.
Cum apreciaţi că se desfășoară circulaţia pe căile de comunicaţie din Mălini?
- Din fericire, în comuna Mălini,
circulaţia pe drumul judeţean și căile
de acces aferente se desfășoară, în cea
mai mare măsură, cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare.
Ca evenimente deosebite, în ultimul timp s-au înregistrat patru accidente. Două grave. În primul, din cauza conducerii cu viteză excesivă a unei
motorete și a neatenţiei, o persoană a
decedat și una a fost rănită. În cel de al
doilea caz, în urma răsturnării unui autoturism, o persoană a fost rănită grav,
iar a doua mai ușor. Cel de al treilea
eveniment a fost un accident ușor, înregistrat pe un drum comunal. În cel de
al patrulea accident a fost implicat un
micorbuz pentru transport persoane.
Din fericire, în momentul producerii
accidentului, în automobil nu se afla
decât șoferul care s-a ales cu câteva
contuzii. Microbuzul a fost distrus
aproape în totalitate. Fapt este că,
drumurile judeţene care străbat comuna sunt intens circulate ziua și
noaptea de automobile de mare tonaj,
de autospeciale cu greutate medie, de
automobile, de căruţe, motociclete,
motorete și biciclete. La acestea se
adaugă apariţia pe drumurile publice
a animalelor, vaci și cai, de cele mai
multe ori neînsoţite.
Din această perspectivă, putem aprecia că circulaţia pe drumurile publice
din comuna Mălini este una cu aglomeraţie medie, cu unele momente în
care apar aglomerări mai deosebite, cu
o densitate mai mare a vehiculelor și a
autovehiculelor.
- Care ar fi riscurile cele mai importante care apar în condiţiile unei
circulaţii de acest gen?
- Sigur, riscuri apar în toate activităţile umane. Dar acestea pot fi evitate prin respectarea unor norme, a
unor reguli. Pentru a evita riscurile presupuse de circulaţia pe drumurile publice trebuie să respectăm legislaţia
specifică în vigoare. Această legislaţie
are în vedere și șoferii, și bicicliștii, și
căruţașii, dar și pietonii. Toţi cei care
folosim drumul public trebuie să cunoaștem și să respectăm legea.
Pericole deosebite se creează când pe
șosea apar copii pe biciclete, când copiii se joacă pe șosea sau în imediata
apropiere a acesteia. De asemenea,
nu este de neglijat situaţia când pe
șosea apar vitele neînsoţite. Iar o premisă pentru accidente deosebit de grave, subliniez: deosebit de grave, o constituie caii lăsaţi liberi pe timpul nopţii.
Aceștia intră pe șosea, apar în lumina

farurilor în mod cu totul neașteptat și
se deplasează într-un fel greu de anticipat.
Un pericol deosebit de serios îl constituie circulaţia pe timpul nopţii a căruţelor și a bicicletelor care nu au sistem de semnalizare sau au astfel de sisteme, dar incomplete, necorespunzătoare.
De asemenea, un risc major îl prezintă viteza neregulamentară cu care
șoferii conduc automobilele în interiorul localităţilor.
Este nevoie de multă grijă, de atenţie
și cumpătare din partea tuturor participanţilor la trafic. O obligaţie deosebită revine părinţilor. Este necesar ca
aceștia să-i sfătuiască pe copiii lor în legătură cu felul în care merg pe drum
pentru a nu se expune accidentelor, să
vegheze ca aceștia să deprindă o conduită preventivă.
- Domnule inspector principal, vă
rog să vă referiţi și la fenomenele infracţionale care apar mai frecvent în
zona noastră, nu neaparat in comuna
Mălini.
Sunt relativ frecvente cazuri de înșelare a persoanelor, de furt din locuinţe.
Astfel, s-au înregistrat, în ultima perioadă, situaţii de înșelăciune a oamenilor printr-o modalitate denumită
„accidentul”. Infractorii își aleg din
timp victimele, află elementele care îi
interesează și la un moment dat apar
la ușa celui ce urmează a fi înșelat sau
îl abordează prin telefon și îi spune că
fiul, fiica, soţul sau soţia au provocat un
accident și, ca să scape de urmările legale, este nevoie de o sumă importantă de bani. În multe din aceste cazuri,
oamenii s-au precipitat, nu au verificat
spusele infractorului și au dat banii solicitaţi.
O altă situaţie care apare destul de
des este furtul din gospodării. Infractorii se apropie printr-o modalitate
sau alta de viitoarea victimă: oferă
ceva spre vânzare sau spune că vrea să
cumpere ceva (de regulă, vite). Astfel
intră în gospodăria omului, observă locul în care se află bani sau obiecte de
preţ, îi distrage atenţia victimei, comite
furtul și pleacă imediat. De cele mai
multe ori bunurile sustrase nu mai sunt
recuperate.
De aceea, cetăţenii trebuie să fie
atenţi la cei care îi abordează, să nu îi
primească în curte sau locuinţă, să nu
cumpere și să nu ofere spre vânzare în
aceste condiţii improprii.
Și încă un lucru: au apărut tot mai
frecvent în ultimul timp furtul de cai.
Deși în Mălini această situaţie nu s-a
mai înregistrat de aproximativ un an de
zile, proprietarii de cai trebuie să fie
atenţi, să supravegheze animalele, să
nu le lase libere pe izlazuri sau șosele.
- Domnule inspector principal, secţia
de poliţie pe care o conduceţi are o arie
de responsabilitate care cuprinde mai
multe comune din judeţul Suceava. În
finalul discuţiei noastre, vă rog să vă
referiţi la lucrătorii postului de poliţie din comuna Mălini.
- Sunt bucuros să spun că postul de
poliţie Mălini beneficiază de trei lucrători deosebiţi: oameni responsabili, cu experienţă, profesioniști adevăraţi, dedicaţi trup și suflet menirii lor.
Este vorba despre domnii agent șef
principal Constantin Grigoraș, agent șef
principal Constantin Cristian Albu și
agent șef adjunct Andrei Maftei.
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