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MALINI

S-a împământenit organizarea
de către primăria Mălini, la sfâ-
rșit de an, a Festivalului Obice-
iurilor de Anul Nou. Și la sfârși-
tul anului 2017, în ziua de 31 de-
cembrie, pe scena construită în
faţa Căminului Cultural din Mă-
lini s-au prezentat cete de copii,
de tineri, chiar de maturi, precum
și membrii grupului folcloric
„Flori de mălin”.

Colinde, urături, jocul caprei,
jocul ursului au încântat ore în șir
un număr mare de spectatori -lo-
calnici și turiști.

Pentru deschiderea festivalului,
organizatorii au invitat renumi-
tul grup „Trandafirul” de la Ca-
lafindești. Timp de două ore,
spectatorii s-au delectat cu un
reușit concert de fanfară. 

La ediţia festivalului de la sfâ-
rșitul anului 2017, primăria Mă-
lini a oferit vin fiert și cârnaţi, gest
gustat și apreciat de participanţi.

În final, cei prezenţi au admirat
un încântător foc de artificii.

Asociaţia agricolă „Mălini-Stânișoara” a fost înfiinţată în anul 2008
cu scopul de a sprijini,  de a susţine crescătorii de animale din comuna
Mălini, aceștia devenind, cu toţii, membri ai asociaţiei.

Membrii fondatori ai asociaţiei au fost domnii Vasile Popescu, Ioan
Ilișescu, Gheorghe Ilișescu, Mihai Grigoroaia și Gheorghe Sofron – fie-
care reprezentând unul dintre satele comunei.

În aprilie 2008, asociaţia a arendat (prin contractul nr.2759 din
30.04.2008) de la primăria comunei Mălini suprafaţa de 979,7 hectare
de pășune pentru o perioadă de cinci ani, iar în anul 2013 a concesio-
nat (prin contractul nr.3797 din 28.05.2013) suprafaţa de 1027 hectare
de pășune pentru o perioadă de cinci ani. Contractul a expirat în anul
2017, odată cu încheierea perioadei de pășunat.

Asociaţia a reprezentat interesele tuturor crescătorilor de animale
din comună, indiferent de numărul sau speciile de animale deţinute de
fiecare. Începând cu anul 2008, asociaţia a depus la centrul judeţean
Suceava al Agenţiei de Plăţi și Intervenţie în Agricultură documentaţia
necesară pentru obţinerea de subvenţii pe suprafeţele eligibile de paji-
ște și a încasat suma de 5.974.762,15 lei (cinci milioane nouă sute șapte
zeci și patru mii șapte sute șaizeci și doi de lei și cincisprezece bani).

con�nuare în pagina 3

Pentru păstrarea și continuarea 
tradițiilor de la sfârșit de an

În paginile 2 şi 3 con$nuăm 
să publicăm 

“Monografia domeniului Mălini
din judeţul Suceava”, 
apărută în anul 1906. 

Asociația agricolă 
„Mălini-Stânișoara” - 
zece ani în sprijinul

crescătorilor de animale
din comună

SCURT ISTORIC 
AL DEZASTRULUI

Cele patru microhidrocentrale care au
fost construite cu ani în urmă pe valea
râului Suha Mare au influenţat în mod
negativ zona încă de la darea în fun-
cţiune. Oamenii își amintesc că în mo-
mentul în care apa a început să fie di-
recţionată pe conducte, nivelul pânzei
freatice a scăzut instantaneu cu un
metru, cu doi metri și chiar cu mai mult
în locurile mai ridicate, satul Pâraie, de
exemplu. Urmarea imediată a fost scă-
derea drastică a nivelului apei în fân-
tâni. Dar, și mai rău, multe fântâni au
secat. Din acel moment, locuitorii co-
munei Mălini au început să se confrunte
cu o problemă greu de imaginat numai
cu câteva luni în urmă: problema apei,
problema lipsei apei necesare pentru
treburile casnice și pentru adăparea și

îngrijirea vietăţilor  din gospodării.
Odată cu trecerea vremii, lucrurile s-

au agravat. În anii cu secetă severă și în-
delungată, o bună parte a populaţiei co-
munei Mălini a resimţit acut o criză rea-
lă a apei.

În același timp, captarea apei de la iz-
voare până la vărsarea în râul Moldo-
va a început să producă erodarea me-
diului, afectarea biodiversităţii și a ca-
drului natural.

Așa s-a ajuns ca în câţiva ani să dis-
pară flora și fauna specifice zonei. În
râul Suha, renumit cândva pentru bo-
găţia piscicolă, nu se mai regăsesc păs-
trăvul, mreana, cleanul, grindica, zlă-
voaca. Abia mai găsești, pe ici pe aco-
lo, câţiva boișteni. Nu mai zboară flu-
turi, nu mai zboară libelule. Varietatea
plantelor s-a diminuat.
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DE FOARTE MULT TIMP, 
PATRU MICROHIDROCENTRALE

AFECTEAZĂ GRAV 
ȘI PERMANENT ECHILIBRUL

ECOLOGIC AL ZONEI ȘI VIAȚA
OAMENILOR DE PE VALEA 

RÂULUI SUHA MARE

ÎNTÂLNIRI 
ALE PRIMARULUI
COMUNEI MĂLINI

CU CETĂȚENII

Spre sfârșitul anului 2017, înainte de va-
can"a de iarnă,consiliul local al comunei
Mălini a fost de acord cu propunerea pri-
marului Petru Nistor și s-a alocat din bu-
getul local o sumă de bani pentru a oferi
copiilor de la școlile noastre cadouri de Cră-
ciun. As#el, to"i copiii de la grădini"e, de la

cursurile primare și gimnaziale au primit,
în preajma sărbătorii Crăciunului, pache-
te cu dulciuri, fructe și sucuri.

Este un gest cu care primăria Mălini i-a
obișnuit pe cei mici, un gest care aduce bu-
curie în sufletele lor în preajma Nașterii
Mântuitorului.

În luna ianuarie 2018, primarul co-
munei Mălini, Petru Nistor, s-a întâl-
nit în ședinţe succesive cu cetăţenii
din satele Mălini și Pâraie (la căminul
cultural Mălini), cu cetăţenii din satul
Suha (la căminul cultural din Suha),
cu cetăţenii din satul Poiana Mărului
(la căminul cultural din Poiana Mă-
rului) și cu cetăţenii din satul Văleni
Stânișoara (la școala Bursunaru).

La întâlniri au participat vicepri-
marul Dumitru Amariei și secretarul
comunei Mălini Vasile Norocel.

Cu aceste prilejuri, participanţii la
ședinţele publice au fost informaţi
despre proiectele mai recente abor-
date de primărie și duse la bun sfâ-
rșit: modernizarea iluminatului pu-
blic stradal; amenajarea a încă trei
parcări comunale (la Poiana Mărului,
Dohotaru și pe culmea Stânișoarei);
realizarea de alei pietonale (prin pa-
vaj) în centrul comunei; moderniza-
rea unor drumuri comunale: strada
„La prestări”, strada „Bisericii Mă-
lini”, strada „Obor”, strada „Bârgăua-
nu”; drumul comunal 12 B.
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Cadouri dulci de Crăciun
O ISTORIE A COMUNEI
MĂLINI LA ÎNCEPUTUL 

SECOLULUI XX 



Potrivit prevederilor legislaturii actuale privind or-
ganizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor per-
manente, primăria comunei Mălini a închiriat tru-
purile de pajiști aflate în domeniul privat al comu-
nei prin atribuire directă către crescătorii de animale
din zonă.

Obiectul închirierii l-au constituit trupurile de
pășune aflate în domeniul privat al primăriei comunei
Mălini: Coasta Suhei, Lunca Suhei, Mielușoaia, Ne-
trebnic, Smidă, Răchitiș (trei trupuri de pășune),
Ciungi-Văiugi, Luncile Buzdugan, Fântânele, Frasin,
Pojorâta (două trupuri de pășune) Luncile Frasin,
Arșiţa Nemţișorului, Poiana Lungă, Stânișoara,
Muncelu.

Atribuirea contractelor de închiriere s-a făcut
după ce s-au îndeplinit condiţiile de calificare, în con-
formitate cu caietul de sarcini și cu documentaţia im-
pusă de situaţie, asigurându-se încărcătura de ani-
male pe hectar, animale deţinute și înscrise în Re-

gistru Naţional al Exploataţiilor.
Contractele de închiriere s-au încheiat pentru o pe-

rioadă de 10 ani, cu următoarele persoane: Nicole-
ta Norocel, Elena Dincu, Gheorghe Murariu, Filuţă
Cerlincă, Ciprian Cimbru, Ioan Bîrsanu, Veronica
Ţigănescu, Mihai Vlăjincă, Mihai Asaftei, Oana Un-
gureanu și Maria Norocel.

În ședinţa organizată cu titularii contractelor de în-
chiriere, primarul comunei, Petru Nistor, a prezen-
tat situaţia la zi a pășunilor și s-a referit la obligaţiile
care le revin titularilor contractelor de închiriere.

Contractele prevăd clar și ferm atribuţiile și obli-
gaţiile persoanelor care au închiriat trupurile de pășu-
ne, primăria având, la rândul sau, dreptul (și obli-
gaţia) de a controla, prin împuterniciţii săi, respec-
tarea strictă și în totalitate a prevederilor contrac-
tuale.

Vasile NOROCEL
secretarul comunei Mălini
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La casa memorială din Mă-
lini a poetului Nicolae Labiș, s-a
desfășurat, sâmbătă
23 septembrie 2017, actul final
al fes2valului de crea1ie consa-
crat memoriei celui care a fost
pentru literatura română „buz-
duganul unei genera1ii”.

Fes2valul Na1ional de Poezie
„Nicolae Labiș”, cea mai longe-
vivă manifestare de acest gen
din România, a ajuns la edi1ia
cu numărul 49. De-a lungul
2mpului, în cadrul fes2valului
au fost descoperite, sprijinite și

promovate numeroase talente
auten2ce din rândul 2nerilor
creatori de poezie.

Un exemplu relevant privind
descoperirea poe1ilor de valoa-
re este Lucian Vasiliu, unul din-
tre scriitorii importan1i ai zile-
lor noastre, care a fost laurea-
tul fes2valului de poezie „Nico-
lae Labiș” din anul 1979. Lu-
cian Vasiliu este autorul apre-
ciat al mai multor volume de
versuri, conduce pres2gioase
ins2tu1ii de cultură, ini1iază și
organizează evenimente și

ac1iuni culturale de anvergură
– una dintre realizările sale re-
marcabile fiind revista „Scrip-
tor” a Editurii Junimea, din Iași,
și a Societă1ii Culturale „Juni-
mea’90”, Lucian Vasiliu fiind
director fondator și coordona-
tor al acesteia.

Și de această dată, manifes-
tările care s-au cons2tuit în
etapa de finalizare a fes2valu-
lui s-au desfășurat la Suceava,
Făl2ceni și Mălini și au constat
în lansări de carte, conferin1e
literare, expozi1ii, șezători lite-

rare, recitaluri de poezie, vizite
la muzee și monumente de
artă.

Cu acest prilej s-au efectuat
și o serie de lucrări pentru re-
pararea unor componente ale
casei memoriale, ac1iune spri-
jinită și de persoane din comu-
na Mălini. Între acestea s-au
aflat domnii Mihai Grigoroaia
și Vasile Muraru.

Juriul concursului a fost for-
mat din: Mircea A. Diaconu,
președinte, Vasile Spiridon și
Adrian Dinu Rachieru,

membri.
Marele premiu „Nicolae

Labiș”, premiul editurii „Juni-
mea” și premiul revistei „Bu-
covina Literară” au revenit
unei concurente din Timișoa-
ra: Diana Teodora Cojocaru.

Andra Mihailescu, din Su-
ceava a primit premiul I și pre-
miul revistei „Convorbiri litera-
re”; Emilia Nedelcoff, din Iași.
A primit premiul al II-lea și pre-
miul revistei „Alecart”;
Bogdan Alexandru Petcu, din
Bacău, a primit premiul al III-

lea și premiul revistei „Poesis”.
Organizatorii Fes2valului na-

1ional de poezie „Nicolae
Labiș” au fost Consiliul Ju-
de1ean Suceava, Centrul Cul-
tural „Bucovina”, Centrul pen-
tru Conservarea și Promova-
rea Culturii Tradi1ionale Sucea-
va, Societatea Scriitorilor Bu-
covineni, Muzeul Bucovinei,
Teatrul Municipal „Matei Vi-
șniec” Suceava, Colegiul Teh-
nic „Petru Muşat”, Biblioteca
Bucovinei „I.G. Sbiera” și pri-
măria comunei Mălini.

FESTIVALUL NAȚIONAL DE POEZIE „NICOLAE LABIȘ” – EDIȚIA a 49-a 
PPOOEEZZIIAA  ––  LLAA  EEAA  AACCAASSĂĂ  ......

Fotografia de rămas bun
Diana Teodora Cojocaru – câștigătoarea Festivalului

Naţional de Poezie „Nicolae Labiș”, ediţia 2017
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De asemenea, s-a reliefat faptul că la
începutul anului școlar 2017-2018, toa-
te școlile din comună aveau asigurate
instalaţii pentru apă curentă, grupuri
sanitare civilizate, centrale termice
pentru încălzire și combustibilul nece-
sar.

În același cadru au fost prezentate
proiectele de viitor: continuarea mo-
dernizării unor drumuri comunale, rea-
lizarea aducţiunii de apă potabilă
(printr-o instalaţie cu lungimea de 17,3
kilometri) și extinderea instalaţiei de
canalizare cu încă 7 kilometri.

Primarul Petru Nistor a folosit prile-
jul pentru a aduce la cunoștinţa partici-
panţilor la ședinţe că, în pofida unor
zvonuri alimentate de publicaţii și tele-
viziuni locale, Unitatea de Asistenţă
Medico-Socială va funcţiona, fără sin-
cope, în continuare.

Participanţii la ședinţele publice au
fost informaţi asupra perspectivei sigu-
re privind asfaltarea drumului judeţean
209 B pe distanţa Iesle – culmea Stâ-
nișoarei, până la limita cu judeţul Ne-
amţ, astfel comuna Mălini devenind
zonă deschisă spre Valea Bistriţei.

Un capitol important al întâlnirilor l-
a constituit perspectiva organizării
pășunatului în comuna Mălini. Persoa-
nelor participante la ședinţe li s-a adus
la cunoștinţă că potrivit prevederilor le-
gale trupurile de pășune din comună
vor fi scoase la licitaţie. S-au prezentat
condiţiile necesare pentru a participa la
licitaţie. S-au dat lămuriri și s-au co-
mentat implicaţiile pe care le poate
avea situaţia nou creată.

ÎNCHIRIEREA TRUPURILOR DE PĂȘUNE
AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT 

AL PRIMĂRIEI COMUNEI MĂLINI

ÎNTÂLNIRI 
ALE PRIMARULUI
COMUNEI MĂLINI 

CU CETĂȚENII
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Asociaţia nu a deţinut animale,iar subve-
nţia pentru animalele care au pășunat pe
pajiști a fost încasată, conform legii, de că-
tre persoanele care deţineau aceste anima-
le.

În urma acţiunii procurorilor Direcţiei
Naţionale Anticorupţie în legătură cu acti-
vitatea asociaţiei agricole „Mălini-Stânișoa-
ra” au apărut în rândul cetăţenilor o serie
de neclarităţi. De aceea, subliniem încă o
dată că sumele acordate ca subvenţii prin
intermediul APIA au avut ca destinatari
asociaţia (pentru pășuni) și membrii asocia-
ţiei pentru animalele avute în proprietate.
Membrii asociaţiei fiind, așa cum am mai
menţionat, toţi crescătorii (deţinătorii) de
animale din satele comunei Mălini.

În perioada 2008-2017, asociaţia a con-
stituit o sursă importantă de venit pentru
bugetul primăriei Mălini prin plata redeve-
nţei, a impozitului pe teren și clădiri în
sumă totală de 898.798 lei.

În perioada 2008-2017, în scopul bunei
utilizări a pajiștilor și a îmbunătăţirii con-
diţiilor de muncă pentru personalul care a
îngrijit animalele membrilor asociaţiei, au
fost amenajate căi de acces pentru trupurile
de pășune Poiana Lungă, Muncelu, Arșiţa
Nemţișorului, Pojorâta, Răchitiș, Ciungi
Văiugi, Smidă, Coasta Suhei. De asemenea,
s-au construit 21 de stâni și 14 saivane noi
și au fost reparate și întreţinute alte 4 sai-
vane care mai puteau fi folosite pentru adă-
postirea animalelor.

În scopul asigurării unui pășunat raţio-
nal, la cererea crescătorilor de animale, au
fost construite garduri din plasă de sârmă,
cu stâlpi de fier, pe pășunile Fântânele, Ră-
chitiș, Lunca Suhei, Mielușoaia, Pojorâta.

Pentru asigurarea surselor de apă, au fost
amenajate adăpători, aducţiuni de apă (aco-
lo unde a fost posibil) și fântâni în Netreb-
nic și Smidă.

Faptul că într-o perioadă anterioară nu
au fost executate lucrări de întreţinere și
fertilizare a condus la distrugerea compozi-
ţiei floristice și scăderea productivităţii pa-
jiștilor, la invadarea suprafeţelor de către
arbuști și subarbuști. În această situaţie,
asociaţia a organizat un complex de lucrări
cu scopul revitalizării pășunilor: distruge-
rea mușuroaielor înţelenite, împrăștierea
mușuroaielor proaspete, defrișarea lăstă-
rișului, curăţarea pajiștilor de pietre și res-

turi vegetale, combaterea buruienilor prin
cosire, executarea de drenuri pentru des-
ecare.

Tot în scopul fertilizării, al creșterii pro-
ductivităţii pășunilor au fost administrate,
în fiecare an, îngrășăminte chimice pe su-
prafeţele fără angajament de agromediu.

Lucrările de îngrijire, de revitalizare, de
fertilizare au fost efectuate pe toată supra-
faţa de pășune concesionată și nu numai pe
suprafeţele declarate și eligibile la plata
subvenţiei.

Un aspect absolut important îl constituie
faptul că acţiunile, lucrările efectuate de
asociaţia agricolă „Mălini-Stânișoara” au
avut în momentul imediat al executării lor
și vor avea pe termen lung o influenţă bene-
fică asupra mediului, asupra păstrării vege-
taţiei în totalitatea bogăţiei și varietăţii
sale, asupra calităţii pășunilor și, desigur, a
calităţii produselor obţinute de la animale –
laptele și brânza.

De remarcat faptul că persoanele care s-
au ocupat efectiv în toată această perioadă
de funcţionarea asociaţiei, domnii Vasile
Popescu și Ioan Ilișescu, nu au primit sala-
rii sau indemnizaţii, iar membrii asociaţiei,
crescătorii de animale, nu au avut decât
obligaţia de a achita cotizaţia anuală: 12 lei.

Cetăţenii comunei Mălini au realizat că
forma asociativă în administrarea și exploa-
tarea pășunilor este una eficientă, cu rezul-
tate bune, pe termen scurt, dar și pentru
perspectivă. Astfel, la începutul anului
2016, la consultaţia publică organizată în
comună, din cele 1997 de persoane partici-
pante, 1976 au susţinut continuarea formei
asociative și doar 21 au susţinut scoaterea
pășunilor la licitaţie.

Consiliul Local al comunei Mălini a fost
în permanenţă informat în legătură cu acti-
vitatea asociaţiei, cu rezultatele obţinute și
cu obiectivele urmărite.

Se poate aprecia că activitatea asociaţiei
agricole Mălini a fost un fenomen care a
adus beneficii concrete în întreţinerea și ex-
ploatarea pășunilor. Asociaţia a realizat lu-
crări și construcţii cu caracter unicat, pro-
babil, pentru toată ţara, principalul rezultat
fiind sprijinul imediat și substanţial primit
de toţi crescătorii de animale.

Conform legislaţiei în vigoare, în anul
2018, pășunile din proprietatea comunei
Mălini vor fi scoase la licitaţie.

Va fi mai bine? Va fi mai rău? Vom trăi și
vom vedea!
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Asociația agricolă
„Mălini-Stânișoara” - 
zece ani în sprijinul 

crescătorilor de animale
din comună
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Funcţionarea microhidrocentralelor s-a
constituit într-un brutal atentat ecologic.
Interferenţa în procesele ecosistemice, evo-
lutive, hidromorfologice și peisagistice sunt
deosebit de grave, deosebit de negative, une-
le dintre distrugeri fiind foarte greu, dacă nu
imposibil, de reparat.

Construite haotic, microhidrocentralele
au continuat să funcţioneze haotic, folosin-
du-se, fără aprobare, terenurile proprietate
privată a locuitorilor comunei Mălini sau afla-
te în domeniul public și privat al comunei.
Odată cu trecerea timpului, conductele au că-
pătat un grad înalt de uzură, ceea ce condu-
ce la apariţia unor avarii și, implicit, la de-
teriorarea zonelor inundate de apă.

Starea jalnică a instalaţiei este recunoscută
chiar și de firma care o are în proprietate.
Astfel, S.C. TRANSEASTERN VISTEA HI-
DROELECTRICA SPV IV SRL recunoaște,
într-o adresă trimisă primăriei Mălini, peri-
colul permanent și iminent de inundare a cu-
rţilor sau drumului judeţean.

ACŢIUNILE PRIMĂRIEI 
În situaţia deosebit de periculoasă creată,

la solicitarea primăriei Mălini, s-a realizat un
studiu de impact prin care s-au pus în evi-
denţă efectele negative ale funcţionării „ira-
ţionale”a microhidrocentralelor, funcţiona-
re care produce modificări semnificative ale
funcţiilor ecologice ale râului.

În legătură cu efectele negative devasta-
toare ale funcţionării microhidrocentralelor,
primăria Mălini a organizat, la începutul
anului 2016 o consultare publică. În urma
acestui demers s-a constatat opinia cvasiu-
nanimă a populaţiei comunei în legătură cu
faptul că funcţionarea  instalaţiilor trebuie
oprită.

De asemenea, primăria comunei noastre s-
a adresat instituţiilor menite să intervină și
să rezolve situaţii precum cea apărută la Mă-
lini: Consiliului Judeţean Suceava, Instituţiei
Prefectului  Judeţului Suceava, Sistemului de
Gospodărire a Apelor Suceava, Administra-
ţiei Bazinale de Apă „Siret”- Bacău, Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Suceava.

De regulă, răspunsurile la demersurile
primăriei au fost evazive, neconvingătoare,
eventual au cuprins promisiuni de rezolvare.

SITUAŢIA LA ZI 
Totuși, în luna ianuarie, mai precis la 11 ia-

nuarie 2018, primăria Mălini a primit o
adresă de la Administraţia Bazinală de Apă
„Siret”, cu sediul în Bacău, prin care se
transmite informaţia potrivit căreia „Auto-
rizaţiile de gospodărire a apelor pentru cele
4 MHC-uri au expirat și la acest moment se
derulează procedura de reautorizare.”

Deci, la această dată, cele patru microhi-
drocentrale nu dispun de aprobările necesare
pentru funcţionare.

În continuare, Administraţia Bazinală de
Apă „Siret” precizează că, în legătură cu o
nouă autorizare a funcţionării celor patru mi-
crohidrocentrale, proprietarul, S.C TRANS-
EASTERN VISTEA HIDROELECTRICA SPV
IV SRL, trebuie să organizeze o dezbatere pu-
blică prin care locuitorii comunei Mălini să
fie informaţi asupra modului de funcţionare
al microhidrocentralelor, precum și a im-
pactului acestora asupra factorilor de mediu
și al activităţilor din cadrul comunităţii.

CE TREBUIE SĂ FACĂ CETĂŢENII
COMUNEI MĂLINI?

Probabil că reprezentanţii proprietarilor
ansamblului de microhidrocentrale vor or-
ganiza o asemenea dezbatere în cadrul unei
adunări la care vor solicita participarea lo-
cuitorilor comunei. Fie că vor alege să-și pre-
zinte poziţia într-o adunare publică, fie că vor
găsi o altă formulă de consultare a populaţiei
din zonă, primăria Mălini va adopta o pozi-
ţie fermă: funcţionarea celor patru microhi-
drocentrale de pe râul Suha Mare trebuie să
înceteze necondiţionat!

Trebuie să înceteze distrugerea echilibru-
lui ecologic al văii râului Suha Mare! Trebu-
ie să înceteze ignorarea situaţiei în care s-a
ajuns în legătură cu accesul la sursele de apă
a locuitorilor comunei Mălini!

PRIMĂRIA MĂLINI INVITĂ 
LOCUITORII COMUNEI, 

ÎN INTERESUL PERSONAL 
AL FIECĂRUIA, ÎN INTERESUL 

GENERAL AL COMUNITĂŢII, SĂ
ADOPTE ACEASTĂ POZIŢIE FERMĂ,

SĂ DEMONSTREZE ATITUDINEA
FĂRĂ ECHIVOC PENTRU 

ÎNCETAREA FUNCŢIONĂRII 
MICROHIDROCENTRALELOR 

DE PE RÂUL SUHA MARE!

DE FOARTE MULT TIMP, 
PATRU MICROHIDROCENTRALE

AFECTEAZĂ GRAV 
ȘI PERMANENT ECHILIBRUL 

ECOLOGIC AL ZONEI ȘI VIAȚA
OAMENILOR DE PE VALEA 

RÂULUI SUHA MARE
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Aici, la Mălini, pe "Drumul balta-
gului", care duce peste Munţii Stâ-
nișoarei la Borca, la Sabasa și așa mai
departe, orice femeie pe care o întâl-
nești, mai ales dacă este mai în pute-
rea vârstei, îţi îndreaptă gândul spre
o "umbră" care vine în spatele fiecă-
reia: Vitoria Lipan. Între metaforă și
mit, mătușa Varvara își are baștina în
Pipirig. A venit la Vălenii Măliniului
cu mulţi ani în urmă, în tinereţe, spre
a-și împlini destinul lângă "omul ei".
Și-a pierdut bărbatul de multă
vreme. Și-a păstrat însă pentru sine
dârzenia blajină, lumina încă teafără
în privire, candoarea și, din când în
când, câte un strop de cochetărie. De
la înălţimea celor 98 de ani bătuţi pe
muchie de munte, chipul și vorbele
ei, care plămădesc adesea înţelesuri
adânci și, uneori, vesele, par să spună
că omul nu-i făcut să încremenească
nici în încruntare fără margini, nici
în nesocotinţa clipelor, a zilelor pără-
duite fără rost. Pe prispa casei în mi-
niatură, un fel de capelă a vieţii, își
ţine privirea dreaptă, însă într-o anu-
mită cumpănă și spre a supraveghea
discret mândreţele de găini, ce tot câ-
râie pe lângă noi, dar și spre a aduce
în zarea gândului mulţimea de ne-
poate din America, pe care nu le-a
mai văzut de când erau de o
șchioapă, de când „le-a luat un ame-
rican”. Și, mai mult ca sigur, nici că le
va întâlni vreodată. Chiar dacă ne-
poatele ar trece Oceanul, așteptând-o
cumva pe malul Mării Negre...

Mătușa Veronica Ciobanu are
numai 81 de ani și trăiește, la Poiana
Mărului, gard în gard cu casa în care
s-a născut Poetul. A copilărit cu Nico-
lae și Margareta, sora lui Labiș, și-și
amintește cu încântătoare pros-
peţime de toate năzdrăvăniile de pe

atunci. Poate că, nu o dată, i-a tresă-
rit inima simţindu-l prin preajmă pe
Nicolae. Cum nici atunci n-a îndrăz-
nit mai mult decât o privire caldă, cu
atât mai puţin astăzi și-ar scoate la
lumină clipele pe care le-a închis
adânc într-un sipet încuiat pentru
totdeauna. Părinţii ei n-au avut bani
s-o poarte la școli. Ca atâţia alţi copii
ai acelor vremuri. Era după cumplitul
război, erau ani cu foamete neiertă-
toare... La un moment dat, aripile
unei stranii tristeţi îi împăinjenește și
privirea, și glasul blând, ca un mur-
mur de apă domoală: Nu, la înmor-
mântarea Poetului n-a fost nimeni
din sat. Doar Domnul Eugen și
Doamna Ana, părinţii Poetului.
Doamna Veronica a rămas și ea vă-
dană de mulţi ani. Este singură. Nu
chiar singură, fiindcă are mai mulţi
nepoţi la București. La București n-a
fost niciodată. Și o încurcă rău de tot
întrebarea dacă ar vrea să meargă
până acolo. Parcă ar trebui să zboare
până în America. Va trece Muntele
fără să vadă Bucureștiul...

Doamna Maria Mancaș este o per-
soană agreabilă, distinsă, elegantă.
Are studii superioare, de profil, iar
afacerea dânsei este o brutărie. Astfel,
oferă Măliniului pâinea cea de toate
zilele, dar și pâinea specifică sărbăto-
rilor, evenimentelor plăcute ori mai
triste. Nu de multă vreme i-a decedat
soţul. Plină de durere, s-a îndârjit mai
tare și, desigur, merge mai departe.
Nu știu dacă în comuna Mălini poartă
cineva numele de Vitoria. În cele
aproape trei zile cât am stat aici am
văzut atâtea femei care ar putea să se
cheme precum soţia lui Nechifor
Lipan, încât nici nu mai are importa-
nţă...

Cornelia DUMITRESCU

Întâlniri cu Vitoria Lipan

Rândurile care urmează n-aș vrea să
pară, sub nici un chip, o pledoarie pro
domo, de breaslă. Multe lucruri bune
mi-aș fi putut închipui că se petrec la
Mălini, dar că aici apare, cu o anumită
periodicitate, și o publicaţie ce poartă
chiar numele localităţii, n-aș fi dat cre-
zare nimănui. M-am convins, deunăzi,
răsfoind cu mâinele proprii "cronica
Măliniului", întârziind cu privirea pe
fiecare text în parte. Și nu-i numai atât.
Este vorba de un tabloid - în sensul for-
matului tipăriturii - ce se înfăţișează ci-
titorilor în cel mai profesionist mod cu
putinţă: de la tematica variată - la zi și
perenă - la amplasarea în pagină a arti-
colelor, de la titlurile acroșante la ilus-
traţia și machetarea inspirată ce denotă
pasiune și meșteșug jurnalistic de în-
altă ţinută. Fiecare text în parte relie-
fează aceste realităţi. Fie că este vorba
de "Cinstire eroilor români" și "Popas
plăcut, interesant la pensiunea Drumul
baltagului ",  de "Comuna Mălini - sta-
ţiune turistică" ori de "editorialul" ce vi-
zează "colectarea separată a deșeurilor"
și de "Paza bună trece primejdia rea",
ultimele două articole subliniind din

plin rostul, practic și normal, de "in-
strument" al "ziarului" în politica de
aplicare a comandamentelor conduce-
rii primăriei, editorul publicaţiei. Nu
lipsește nici domeniul cultural, cu mai
multe și interesante note, între care
cele referitoare la Simpozionul consa-
crat lui Mihail Sadoveanu sau la lansa-
rea unei cărţi de poezie la Casa
memorială "Nicolae Labiș". În sfârșit,
un gând aparte pentru reproducerea, în
serial, a Monografiei Domeniului Mă-
lini" și "Calea regală numită Drumul
Talienilor", asupra cărora vom stărui
mai îndelung în revista "România pito-
rească", în proximul număr urmând să-
i dedicăm, cu bucurie, mai multe
pagini. Și asta fiindcă ne-am convins cu
asupra de măsură că vocaţia Măliniu-
lui va fi turismul.

Ei bine, toate acestea, ca să-l para-
frazăm pe Marin Sorescu, trebuiau,
întru iniţierea,  împlinirea și consem-
narea lor, să poarte un nume: Petru
Nistor, Dumitru Amariei și toţi oame-
nii, știuţi și neștiuţi, ai Măliniului. Fru-
moasă ispravă!

Mihai Ogrinji

Publicația "Info - Mălini",
amprentă de inteligență 

și profesionalism

În vara anului 2017, un grup de jurnaliști specializaţi în
activitatea turistică din România a vizitat comuna Mălini.
În urma documentării efectuate, în cadrul unor emisiuni
televizate, în emisiuni transmise de Radio România Ac-
tualităţi, Radio România Iași și în publicaţii consacrate tu-

rismului s-a transmis și, respectiv, a apărut o foarte inte-
resantă serie de materiale.

Reluăm în paginile publicaţiei „Info Mălini” două repor-
taje publicate în prestigioasa revistă „România pito-
rească”.

Redactori:Dumitru Amariei, 
Miruna Bălan

Procesare texte: Andreea Asaftei, Mirela Roşca 
Tehnoredactare: Răzvan Guzu

Tipografia CELESTIN - Suceava

Spre sfârșitul vacanței de vară din 2017,
mai precis în perioada 7-9 septembrie, la Su-
ceava a avut loc ceea ce organizatorii, Alia-
nța Sindicatelor din Învățământ-Suceava, nu-
mesc „Spartachiada profesorilor”.

Acțiunea se bucură de succes, în sep-
tembrie 2017 consemnându-se cea de a cin-
cea ediție.

La întreceri participă profesori de educa-
ție fizică, dar și cadre didactice de la alte dis-
cipline.

De la noi, de la Mălini, la categoria „ca-
dre didactice de la alte discipline”, profesorul
Radu Doroftei a ocupat locul întâi la cros.
Domnul profesor Doroftei a alergat alături
de concurenții de 35-50 de ani și a reușit să
încheie proba pe primul loc.

Performanța are o mică poveste intere-
santă. Radu Doroftei a hotărât cu ceva timp
în urmă să-și amelioreze forma fizică. În
acțiunea sa a fost ajutat, cu sfaturi, și încu-
rajat de colegul său Andrei Aileni, profesor
de educație fizică.

Rezultatul obținut de profesorul Doroftei

nu este întâmplător, el aleargă sistematic de
câteva ori pe săptămână și își impune un stil
de viață echilibrat. Sigur că un asemenea re-
zultat vine ca urmare a perseverenței, a se-
riozității, a pasiunii, dar, mai cu seamă, a am-
biției. Felicitări, domnule profesor de isto-
rie!

PPRROOFFEESSOORR  DDEE  IISSTTOORRIIEE  --
CCAAMMPPIIOONN  LLAA  CCRROOSS!!

După o frumoasă evoluție în spectacole-
le de peste an, ansamblul folcloric „Flori de
mălin” a ilustrat încă o dată, cu multă însu-
flețire, frumusețea datinilor și obiceiurilor
noastre prilejuite de sărbătorirea Crăciunu-
lui și a Anului Nou. Colinde și cântece din
repertoriul propriu, urături și tradiționalul joc
al caprei au încântat publicul și au reținut ate-
nția unor posturi TV în cele șapte spectacole
susținute la Putna, Sucevița, Suceava, Făl-
ticeni, Vatra-Dornei, Mălini și Drăgușeni.

Anterior acestor spectacole, ansamblul a
participat la două filmări realizate într-un pei-
saj de iarnă superb la Văleni-Stânișoara, zona
Pojorâta, și la Casa memorială „Nicolae
Labiș”.

Prin sprijinul pe care îl acordă în mod su-
sținut ansamblului și prin felul cum își
onorează în fiecare an calitatea de gazdă a
formațiilor de obiceiuri din comună la tre-
cerea dintre ani, primăria Mălini dovedește
un real interes pentru promovarea tradițiilor
și folclorului local. Fără acest sprijin, evo-
luția ansamblului „Flori de mălin” n-ar fi po-
sibilă.

Se cuvine, de asemenea, să facem cu-
noscută și componența nominală a acestui an-

samblu, componență care include prepon-
derent tineri, ceea ce este foarte important
pentru conservarea tradițiilor.

Membrilor permanenți, Cătălina Asaftei,
Maria Axinia, Marian Burlui, Petronela
Burlui, Radu Burlui, Tudor Buta, Ionuț Ca-
potescu, Elena și Vasile Coroblean, Pavel și
Lucian Ilincăi, Ilie Moaleș, Nicu Naiman,
Adriana Nistor, Marius Nistor, Elena și La-
vinia Pașcu, Georgiana Plăcintă, Gheorghiță
Plăcintă și Tatiana Vicol, li se alătură pen-
tru spectacole de obiceiuri Florin Ancuța, Ga-
vril Bârsanu, Săndel Buzdugan, Neculai Chi-
riloaia, Ionuț Cristinaru, Răzvan Giosanu,
Mihai Mîndrilă, Vasile Muscălița, frații Ci-
prian și Daniel Muscălița, Gabriel Plăcintă,
Vlăduț Saftiu, Ovidiu Ungureanu și Petrică
Zimbru.

Susținerea muzicală este asigurată de
profesorul Puiu Crețu, la fluier și flaut, Pa-
vel Ilincăi, la cobză, și Tudor Buta, la tobă.

O prezență artistică remarcabilă a fost
aceea a talentatei interprete a cântecului po-
pular Simona Vasilovici, alături de care an-
samblul a oferit publicului momente încân-
tătoare.

Profesoară Maria Crețu

În seara zilei de vineri, 19 ianuarie
2018, biserica „Sfântul Ilie Tesviteanul”,
din satul Suha, a fost mistuită de un in-
cendiu devastator. Focul a fost observat
de oamenii din zonă imediat după ora 18.

Piatra de temelie la biserică a fost așe-
zată la 17 octombrie 2010. Pe locul res-
pectiv s-a ridicat o construcție din lemn,
cu arhitectură maramureșeană. Biserica
a avut o lungime de 21,5 metri, lățimea
de 7 metri și o înălțime de 30 de metri.
A fost una dintre cele mai frumoase și
mai impunătoare construcții realizate în
zona noastră. Sfințirea bisericii a avut loc
duminică, 30 august 2015, în prezența a
mii de credincioși.

La ora izbucnirii incendiului, biserica
era închisă, iar în preajmă nu se afla nici
o persoană.

La fața locului au ajuns în regim de ur-
gență autospeciale de la serviciile vo-
luntare din Cornu Luncii, Slatina și
Mălini și de la detașamentul de pompieri
militari din Fălticeni.

O bună parte a acțiunilor de luptă cu
focul a fost coordonată de generalul Ion
Burlui, șeful Inspectoratului pentru Si-
tuații de Urgență „Bucovina” Suceava.

Din păcate, biserica a ars în totalita-
te. Câteva construcții din apropierea
bisericii au fost ușor lovite de foc, dar Că-
minul de Bătrâni nu a fost afectat în nici
un fel.

Specialiștii au studiat situația și au
ajuns la concluzia că incendiul a apărut
ca urmare a unor defecțiuni apărute la in-
stalația electrică.

UUnn  iinncceennddiiuu  vviioolleenntt  
aa  mmiissttuuiitt  bbiisseerriiccaa  „„SSffâânnttuull  IIlliiee

TTeessvviitteeaannuull””  ddiinn  ssaattuull  SSuuhhaa

REPORTAJE ALE UNOR JURNALIȘTI 
DIN DOMENIUL TURISMULUI DESPRE COMUNA MĂLINI

Maria Mancaș

Varvara Tataru

Veronica Ciobanu


