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MALINI

Natura a lucrat în timp și a creat, de-a lungul râu-
lui Suha Mare, o zonă de o frumuseţe aparte, cu un
relief variat, armonios desfășurat, cu locuri pito-
rești, cu înfăţișări răpitoare.

În istoria acestor locuri găsim nume legendare,
instituţii prestigioase, fapte importante care au dăi-
nuit peste ani și care au ajuns să fie cunoscute de
trăitorii vremurilor noastre. Tot istoria reţine zi-
lele măreţe ale colectivităţilor care au vieţuit pe
aici, ca și zilele mai puţin faste. La Mălini, ca pes-
te tot în ţara românească, s-a trăit, de-a lungul vre-

mii, și mai bine, și mai rău, dar au rămas, până în
zilele noastre, informaţii despre oamenii locului,
informaţii care îi înfăţișează ca muncitori harnici,
ambiţioși, buni gospodari – așa cum au fost, așa
cum sunt și astăzi. Așa a ajuns ţinutul Măliniului
să fie cunoscut ca o zonă pitorească, modernă, bine
gospodărită. Pe acest fond, ca o continuare pe un
plan superior a celor realizate anterior, în anii din
urmă ţinutul Mălinilor a cunoscut o dezvoltare și
o modernizare fără precedent, au avut loc schim-
bări radicale în toate domeniile de activitate.

ȚINUTUL MĂLINILOR - 
O ZONĂ PITOREASCĂ, 

MODERNĂ, BINE GOSPODĂRITĂ

În paginile 2 şi 3 con�nuăm 
să publicăm 

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

Unirea Transilvaniei cu România proces încheiat prin Marea Adunare
Populară de la 1 Decembrie 1918, reprezintă negreșit evenimentul cel mai
important al istoriei neamului românesc. Realizarea dezideratului major
al locuitorilor trăitori între graniţele vechii Dacii a fost rezultatul unei
lungi perioade de năzuinţe și de jertfe, a fost încununarea celui mai mă-
reţ vis al românilor despărţiţi de o istorie tumultoasă și potrivnică.

Marile personalităţi ale României au evocat, de-a lungul timpului, im-
portanţa actului încheiat la 1 Decembrie 1918. Una dintre aceste persona-
lităţi a fost academicianul Florin Constantiniu, istoric de mare valoare,
cunoscător de profunzi-
me a istoriei neamului
nostru. Iată cum înfă-
ţișează regre- tatul acade-
mician sem- nificaţia isto-
rică a unirii românilor fi-
nalizată la 1 Decembrie
1918: „Ma- rea Unire
din 1918 a fost și va ră-
mâne pagina cea mai su-
blimă a isto- riei româ-
nești. Măre- ţia sa stă în
faptul că desăvârșirea
unităţii na- ţionale nu
este opera nici a unui om politic, nici a unui guvern, nici a unui partid;
este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan
ţâșnit cu putere, din străfundurile conștiinţei unităţii neamului, un elan
controlat de fruntașii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligenţă politică
remarcabilă spre ţelul dorit. Nu o victorie militară a stat la temelia Ro-
mâniei Mari, ci actul de voinţă al naţiunii române de a-i da armătura
teritorial-instituţională, care este statul naţional.”

2018, anul Centenarului Marii Uniri, este anul unei mari încercări, este
anul examenului de maturitate pentru poporul român. Un examen pe
care trebuie să-l trecem. Altfel, vom fi condamnaţi de istorie. Va trebui să
ne dovedim nouă și lumii întregi că suntem demni de ceea ce ne-au lăsat
înaintașii. Să dăm, încă o dată, dovada capacităţii, a forţei noastre ca na-
ţiune cu puteri îndreptăţite, ca popor care își poate construi singur viito-
rul clădit pe aspiraţii firești, realiste, pe ambiţii susţinute prin efort, prin
muncă neîntreruptă, prin credinţă în Dumnezeu și prin bună înţelegere
cu semenii noștri.

Fiecare în parte și toţi la un loc să dovedim că suntem demni de jertfa
înaintașilor care a condus la făurirea României Mari. Centenarul este
momentul și prilejul reconfirmării operei istorice care a fost România
Mare, al afirmării poporului român ca naţiune statornică, liberă și inde-
pendentă într-o lume mereu schimbătoare, într-o lume tot mai imprevizi-
bilă.

În tumultoasa istorie a vremurilor de după Primul Război Mondial, for-
marea statului unitar român are istoria sa specială: primul pas spre ma-
rea unire fiind făcut la 27 martie 1918, prin revenirea la ţara-mamă a Ba-
sarabiei, în fapt a teritoriului Moldovei dintre Prut și Nistru.

continuare în pagina 2

CENTENARUL MARII
UNIRI DIN ANUL 1918

O ISTORIE A COMUNEI
MĂLINI LA ÎNCEPUTUL 

SECOLULUI XX 

În contextul amplu al marcării Centenarului Marii Uniri, re-
dacţia „Info Mălini” va publica o serie de materiale referitoare
la principalele momente ale reîntregirii, ale realizării, în anul
1918, a statului naţional: România Mare.

REPERE ALE DRUMULUI 
CĂTRE CIVILIZAȚIA EUROPEANĂ

DRUMURI MODERNIZATE,
CĂI DE ACCES, PODURI,

PUNŢI, PARCĂRI
Un reper important în politica administraţiei din comuna

Mălini l-au constituit drumurile, atât cele judeţene (209A și
209B), cât și cele comunale. Repararea și modernizarea șose-
lelor judeţene, asigurarea unor condiţii civilizate de acces pen-
tru mijloacele de transport au condus la intensificarea trafi-
cului și, implicit, la întrebuinţarea oportunităţilor pentru dez-
voltarea turismului.

Au fost întreţinute permanent drumurile comunale prin pro-
filare și balastare, iar începând din 2015 au fost moderniza-
te, asfaltate străzile „La Prestări”, „Bisericii Mălini”, „Oborului”,
„Dispensarului”, „Bisericii Pîraie” și „Bârgăoanu”. În total, au
fost asfaltate străzi pe o lungime de 5051 metri liniari.

În satul Mălini se află în stadiul de finalizare amenajarea
căilor pietonale (trotuarelor), care se întind pe o distanţă de
aproximativ trei kilometri.

Pentru confortul automobiliștilor locali sau turiști au fost
realizate cinci parcări: la Mielușoaia, la Poiana Mărului, la Fra-
sin, la Dohotaru și pe culmea Stînișoarei.

con�nuare în pagina 4

MMaanniiffeessttăărrii  ccuu  ooccaazziiaa  
ssăărrbbăăttoorriirriiii  ÎÎnnăăllțțăărriiii  

DDoommnnuulluuii  șșii  aa  ZZiilleeii  EErrooiilloorr
În ziua sărbătoririi Înălţării Domnului, după Liturghie, în

toate bisericile din comuna Mălini s-au oficiat slujbe de po-
menire a eroilor neamului românesc.

Așa s-a întâmplat și la biserica parohială cu hramul Înăl-
ţarea Domnului, biserică construită pentru pomenirea eroi-
lor din Războiul Întregirii Neamului.

Numeroase persoane au participat la slujba oficiată de preo-
ţii Vasile Bîrsanu şi Gabriel Florin Bîrsanu. La acest eveni-
ment a luat parte şi personalul primăriei Mălini.

Au urmat scurte spectacole omagiale prezentate de către Gru-

pul Folcloric „Flori de mălin” şi de către elevii Şcolii Gimnaziale
„Nicolae Labiş” pregătiţi de profesoara Luminiţa Norocel.

La monumentul eroilor Războiului de Independenţă, din
anii 1877-1878, au fost depuse coroane de flori din partea
primăriei Mălini și a Grupului Folcloric „Flori de mălin.”

O manifestare asemănătoare a avut loc la Monumentul
Ostașilor Români. După ceremonialul depunerii unor co-
roane de flori de către primăria Mălini și Școala Gimnazială
„Nicolae Labiș”, Grupul Folcloric „Flori de mălin”a prezentat
un impresionant spectacol omagial, spectacol mult apreciat
de cei prezenţi.

La evenimentul de la Monumentul Ostașilor Români au
participat numeroase persoane, între care elevi și cadre di-
dactice de la Școala Gimnazială Poiana Mărului și Școala Pri-
mară Văleni-Stânișoara.

Spectacol pe scena Căminului Cultural din Mălini. Clădirea Căminului Cultural a fost recent
reparată şi modernizată, dotată cu mobilier nou şi o staţie de amplificare performantă
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PRIMUL PAS 
ÎN EDIFICAREA ROMÂNIEI

MARI: UNIREA BASARABIEI
CU ŢARA MAMĂ

Teritoriul Moldovei dintre Prut și Nistru a
fost rupt și anexat Imperiului Rus în virtutea
tratatului ruso-turc din anul 1812. Partea de
est a Moldovei, anexată Imperiului Rus, a de-
venit provincie a acestuia și a primit denumi-
rea de Basarabia. Străvechiul pământ al Mol-
dovei, apărat cu atâtea sacrificii ale poporului
trăitor pe acest meleag, întărit între hotarele
sale legi0me de legendarul voievod Ștefan cel
Mare și Sfânt, s-a aflat sub stăpânire rusească
până în anul 1918.

Imperiul Rus s-a dezmembrat în urma revo-
lu/iei din februarie 1917. În această situa/ie,
Basarabia, care fusese ruptă din Moldova în
1812 avea șansa unică de a se desprinde de
Rusia. Deși trecuseră peste o sută de ani de
rusificare brutală, fosta provincie con0nua să

fie în marea ei majoritate românească, mai
bine de 65 la sută dintre locuitori fiind ro-
mâni. În aceste condi/ii, făcând apel la dreptul
istoric, Basarabia a urmărit mai întâi ob/ine-
rea autonomiei fa/ă de Rusia și apoi, ca scop
final, unirea cu România.

În toamna anului 1917 s-au desfășurat ale-
geri pentru alcătuirea Sfatului �ării. Acest or-
ganism, Sfatul �ării, și-a început ac0vitatea
spre sfârșitul anului 1917. În prima ședin/ă a
Sfatului �ării, unul dintre membrii de frunte ai
acestuia, Ion Pelivan, a spus referitor la dife-
ren/ele dintre domina/ia turcă de până la
1812 și cea rusească de după acel an: „Turcul
ne lăsa să ne rugăm la Dumnezeu în limba
noastră și în bisericile noastre, de care nu s-a
a0ns. El nu ne silea să învă/ăm turcește. De
aceea, când s-a aflat la 1812 că partea cea
mai mănoasă a Moldovei trebuia să treacă la
Rusia, strămoșii noștri s-au cutremurat.”

Adunarea l-a ales ca președinte al organis-
muului nou înfiin/at pe Ion Incule/ și, în urma
acordului conducătorilor diferitelor en0tă/i
locale, Sfatul �ării a preluat oficial conducerea
Basarabiei.

Contextul istoric era deosebit de tulbure,
de contradictoriu, de potrivnic unirii: Ucraina
făcea presiuni pentru anexarea Basarabiei;

Puterile Centrale cereau României cedarea
Dobrogei, modificarea grani/elor pe Carpa/i,
schimbarea dinas0ei regale, demobilizarea ar-
matei. (Puterile centrale cu care România du-
cea trata0ve, în primăvara anului 1918, pen-
tru încetarea stării de război pe Frontul Ro-
mân erau Imperiul German, Imperiul Austro-
Ungar, Imperiul Otoman și Bulgaria).

Acestea toate se întâmplau în 0mp ce cu-
rentul unionist devenise deosebit de puternic.

Evenimentele au început să se deruleze în
ritm alert, iar la începutul lunii mar0e 1918, o
delega/ie a Sfatului �ării s-a întâlnit la Iași cu
primul-ministru Alexandru Marghiloman. În
paralel, primul-ministru al României are întâl-
niri și discu/ii cu reprezentan/ii /ărilor aliate
afla/i la Iași (diploma/i ai Italiei, Marii Britanii,
Statelor Unite și Fran/ei). De asemenea, Ale-
xandru Marghiloman se consultă cu reprezen-
tan/i ai Puterilor Centrale.

După aceste întâlniri și consultări (cu repre-
zentan/ii Sfatului �ării din Basarabia, cu diplo-
ma/i ai /ărilor aliate și ai Puterilor Centrale),
primul-ministru al României merge la Chiși-
nău, unde la 27 mar0e 1918, rostește un dis-
curs în cadrul ședin/ei solemne a Sfatului
�ării. După discurs, Marghiloman părăsește
sala, lăsând membrii Sfatului �ării să delibere-

ze și să decidă care va fi viitorul Basarabiei.
În final, Sfatul �ării hotărăște Unirea cu Ro-

mânia, în declara/ia solemnă atătându-se că
„Republica Democra0că Moldovenească (Ba-
sarabia), în hotarele ei dintre Prut, Nistru,
Marea Neagră și vechile grani/e cu Austria,
ruptă de Rusia acum o sută și mai bine de ani
din trupul vechii Moldove, în puterea dreptu-
lui istoric și dreptului de neam, pe baza princi-
piului că noroadele singure să-și hotărască
soarta lor, de azi înainte și pentru totdeauna
SE UNEȘTE CU MAMA SA, ROMÂNIA”. Decla-
ra/ia de unire se încheia cu cuvintele: „Trăias-
că Unirea Basarabiei cu România de-a puru-
rea și totdeauna!”

Declara/ia Unirii a fost semnată de fruntașii
unioniș0, conducătorii Sfatului �ării: Ion Incu-
le/, Pan Halipa și Ion Buzdugan.

După votare și ci0rea rezultatului, au
fost invita/i în sală primul-ministru Margilo-
man și membrii delega/iei sale, cărora li s-a
comunicat hotărârea adoptată. Primul-minis-
tru al României a luat cuvântul și a spus că „în
numele poporului român și al regelui său, Ma-
iestatea sa Ferdinand I, iau act de hotărârea
Sfatului �ării și proclam Basarabia unită, de
data aceasta pentru întotdeauna, cu România
– una și nedivizibilă.”

CENTENARUL MARII UNIRI DIN ANUL 1918

Una din preocupările principale ale adminis-
traţiei comunei Mălini a fost și rămâne asigurarea
celor mai bune condiţii pentru desfășurarea în-
văţământului în toate unităţile școlare.

O problemă serioasă, care afecta activitatea în
școli a fost aceea a asigurării încălzirii încăperilor,
a claselor. Nu se reușea aprovizionarea cu lemne,
sobele erau vechi, nu dădeau randament, scoteau
fum. La această dată, toate școlile au centrale ter-
mice, iar la începutul fiecărui an școlar sunt
aprovizionate cu cantităţi suficiente de lemne. Vre-
mea când copiii veneau la școală cu lemne pentru
foc în trăistuţă este doar o amintire neplăcută.

În ultimii ani, toate școlile din comună au fost
modernizate. S-au executat reparaţii la interioa-
rele și exterioarele clădirilor, s-au înlocuit uși și
ferestre, s-au înlocuit acoperișuri, s-a înlocuit o
bună parte din mobilier. În anul 2017, s-au fina-
nţat din bugetul local realizarea instalaţiei de în-
călzire la Școala Gimnazială Pâraie, săparea unei
fântâni pentru apa potabilă și construirea unui
grup sanitar la Școala Primară Văleni-Stânișoara,
înlocuirea acoperișului deteriorat al unui corp de
clădire la Școala Gimnazială Poiana Mărului.

La grădiniţa Mălini s-a înlocuit acoperișul, s-a
înlocuit mobilierul învechit și depreciat, iar în pri-
măvara anului 2018 s-au executat lucrări în inte-
riorul clădirii: s-a înlocuit instalaţia electrică, s-
a înlocuit faianţa și gresia de pe holuri, s-au reparat
și văruit încăperile.

Tot în această primăvară a fost înlocuit acope-
rișul Școlii Gimnaziale de la Văleni-Stânișoara. Ur-
mează să fie construit încă un grup sanitar la Școa-
la Gimnazială Mălini, o parcare pentru automobile
în faţa Școlii Gimnaziale Pâraie și un garaj pentru
microbuzul școlar de la Văleni-Stânișoara.

Acestea toate s-au realizat după ce, în 2014, zes-
trea imobiliară a învăţământului din comună s-a
îmbogăţit cu o clădire nouă pentru grădiniţa din
Poiana Mărului.

Se poate vorbi, la această oră, despre faptul că
elevii și cadrele didactice din comuna Mălini se bu-
cură de toate condiţiile necesare pentru a realiza
un proces de învăţare și educare optim, eficient,
la nivelul exigenţelor timpului pe care îl trăim.

Referindu-se la ceea ce s-a realizat în acest do-
meniu, directorul Școlii Gimnaziale „Nicolae
Labiș”, domnul profesor Dumitru Murariu, spu-
nea: „Apreciez că învăţământul din comuna
noastră se desfășoară în cele mai bune condiţii.
Consiliul local, primarul Petru Nistor au acordat
atenţie acestui domeniu, iar astăzi, în toate șco-
lile din comună, cadrele didactice și elevii se bu-
cură de tot ce este  necesar pentru a obţine re-
zultate foarte bune. Nu se pot compara condiţii-
le în care ne desfășurăm activitatea în prezent cu
cele în care am lucrat cu ani în urmă. Trebuie să
fim recunoscători oamenilor din administraţia lo-
cală pentru ceea ce ne-au pus la dispoziţie”.

Condiții foarte bune pentru 
desfășurarea învățământului 

în școlile din comună
Primăria comunei Mălini a încheiat un

contract de prestări servicii cu firma GEO-
SIT Suceava în vederea efectuării operaţiu-
nilor de înregistrare sistematică a imobile-
lor pe sectoare cadastrale pentru înscrierea
imobilelor în cartea funciară.

Valoarea contractului este de 155.000 lei
și va fi suportată de Agenţia Naţională de Ca-
dastru și Publicitate Imobiliară. Obiectul ope-

raţiunilor îl constituie 1913 imobile (terenuri
cu construcţii) care se află pe teritoriul satelor
Văleni-Stânișoara și Poiana Mărului.

Contractul prevede că operaţiunile se vor
încheia pe 31 octombrie 2019.

Mai simplu spus, contractul prevede in-
tabularea gratuită a celor 1913 unităţi im-
obiliare din Văleni-Stânișoara și Poiana Mă-
rului.

Intabulare gratuită pentru 
1913 unități imobiliare 

din Văleni-Stânișoara și Poiana Mărului

Matematica este o disciplină de studiu în școală și este, de asemenea, o știinţă deosebit
de complexă. Și într-un caz și în altul, matematica ne pune, pe unii dintre noi, în situaţii
delicate, ne produce „dureri de cap”.

Dar matematica are faţete interesante și pentru cei mai puţin iniţiaţi, prezintă curiozi-
tăţi surprinzătoare. Iată doar câteva dintre acestea:

a) Dacă veţi înmulţi un număr format din nouă cifre de 1 cu el însuși, adică dacă veţi
ridica la pătrat numărul 111111111, veţi avea surpriza să obţineţi un număr de 17 cifre cres-
cător de la 1 la 9 în prima parte și descrescător de la 9 la 1 în partea a doua:

111111111 x 111111111 = 12345678987654321
Fenomenul se repetă și în cazul unor numere mai mici:

111 x 111 = 12321
b) La fel de interesantă este și situaţia următoare:

(6x9) + (6+9) = 69
c) Iată și două înmulţiri cu rezultate surprinzătoare, cu totul neașteptate:

21978 x 4 = 87912
1089 x 9 = 9801

Nu-i așa că matematica este frumoasă?!

MATEMATICA SURPRINZĂTOARE



Într-o lume care se îndepărtează tot mai
mult de reperele naţionale, într-un timp în
care se ignoră obiceiurile, tradiţiile locale,
unele ancestrale, apar totuși oameni care se
gândesc și la ceea ce ne reprezintă, la valorile
neaoșe românești. O asemenea persoană este
doamna Coca Cotoc. Plecată în aventura vie-
ţii din Văleni-Stînișoara, Cocuţa, cum îi spun
cei apropiaţi, locuiește în prezent la Frasin,
orășelul dintre Gura Humorului și Câmpu-
lung Moldovenesc, iar între alte preocupări
păstrează și cultivă sentimente legate de na-
ţional, de sărbătorile românilor, de cele ce re-
prezintă locurile în care trăiește, de Bucovi-
na, de România.

După cum mărturisește, în sufletul ei a în-
colţit la un moment dat o idee, „dorinţa de a
face ceva”. Astfel s-a conturat manifestarea
pe care a denumit-o „Seara dacilor liberi, de

Dragobete”. Evident, în concepţia organiza-
toarei a precumpănit ideea originii dacice a
populaţiei din zonă, a poporului român, pre-
cum și punerea în valoare a semnificaţiei săr-
bătorii românești a dragostei, Dragobetele, ca
o reacţie de bun simţ la evenimentul surogat
adus de peste ocean, de la americani.

Acţiunea a fost gândită într-un format de
voluntariat și a găsit ecou în sufletele multor
români cu preocupări dintre cele mai diver-
se. Locul de desfășurare a fost unul cum nu
se poate mai potrivit, mai primitor și mai pi-
toresc: pensiunea „Codrii Bucovinei”.

Activitatea a cuprins momente deosebit de
interesante referitoare la domenii dintre cele
mai diferite. Sigur, a fost primit cu multă căl-
dură ansamblul cultural artistic „Cetina” din
comuna Vama, pentru spectacolul deosebit pe
care l-a prezentat. S-au bucurat de succes

membrii Asociaţiei Culturale Geto-Dacii din
Moldova care, prin ţinută și costumaţie, prin
demonstraţiile efectuate, prin alocuţiunile
clare, edificatoare, au adus în faţa și în con-
știinţa celor prezenţi argumente emoţionan-
te, constructive, convingătoare în legătură cu
sorgintea dacică a poporului român.

O surpriză deosebită pentru cei prezenţi a
constituit-o evoluţia grupului vocal-instru-
mental „Flori de mălin”. Artiștii noștri au avut
o prestaţie cu adevărat strălucitoare, ceea ce
l-a determinat pe domnul Constantin Lăpu-
șneanu, fondatorul Asociaţiei Culturale Geto-
Dacii din Moldova, să-i aprecieze din toată
inima și să le adreseze invitaţia de a se ală-
tura membrilor asociaţiei, de a participa la o
serie de evenimente de pe agenda lor.

Printre persoanele care au făcut o impresie
deosebită și au dat relief activităţii s-a nu-
mărat cunoscutul interpret de muzică popu-
lară din Bucovina, Călin Brăteanu, scriitorul
simbol al huţulilor bucovineni, Casian Bala-
basciuc, cercetătorul continuităţii dacice în
zona Bucovina, Dimitrie Olinici, autorul unei
remarcabile lucrări intitulată „Semne și sim-
boluri astronomice în ornamentica tradiţio-
nală din Bucovina”.

În același context de emulaţie și interes, s-
a prezentat lucrarea „Drumul Crucilor”, o cro-
nică a călătoriei românului-irlandez, Peter
Hurley de la Cimitirul Vesel din Săpânţa
până la Muzeul Ţăranului Român din Bucu-
rești, și revista ”Focul viu”, rezultată din ex-
perienţa festivalului organizat de același Pe-
ter Hurley și intitulat ”Satele Unite ale Ma-
ramureșului – Focul Viu”.

O expunere interesantă a fost aceea a La-
viniei Soronescu, președinta Societăţii Or-
todoxe a Femeilor Românce, expunere care
s-a referit la statutul și preocupările femei-
lor în familiile și comunităţile societăţii da-
cice.

A fost prezent cu lucrări specifice și Liviu
Sahlean, un meseriaș din partea locului,
sculptor în piele.

O parte consistentă a programului a fost su-
sţinută cu aplomb, cu entuziasm de o serie de
talentaţi interpreţi ai folclorului bucovinean:

Marian Gogan, Maria Știrbu, Dănuţ Onoiu,
Monica Drelciuc, Ilinca Stigleti, Gheorghiţă
Rotaru.

Acestora li s-au alăturat câţiva copii, vii-
toare vedete ale cântecului popular din zonă:
Sofia Drelciuc, Ana Maria Saulesc, Emi Ma-
rian, Lavinia Mazilu și Graziela Bălan.

Și pentru ca lucrurile să se petreacă într-o
autentică atmosferă ospitalieră, românească,
participanţilor li s-au oferit gustări, dul-
ciuri, băuturi.

În acţiunea sa, Cocuţa Cotoc a fost spriji-
nită de soţii Florin și Angelica Stigleti (so-
cietăţile Casa Auto Bucovina și Elys Design),
de proprietarul pensiunii „Codrii Bucovi-
nei” Vasile Luchian și de alte persoane ge-
neroase care au dorit să-și păstreze anoni-
matul.

Într-o scurtă concluzie, vom spune că „Sea-
ra dacilor liberi, de Dragobete” a fost o acti-
vitate pe deplin reușită din toate punctele de
vedere, o activitate care a cultivat cu succes
spiritul bucovinean, în fapt spiritul naţional,
spiritul românismului adevărat. Acestea toa-
te datorându-se unei românce adevărate:
doamna Cocuţa Cotoc, plecată în aventura
vieţii din Văleni-Stînișoara, Mălini.

Dumitru AMARIEI
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„Seara dacilor liberi, de Dragobete”
O ACȚIUNE INTERESANTĂ,

ANTRENANTĂ, PILDUITOARE

Membri ai Asociaţiei Culturale “Geto-Dacii din Moldova”

Coca Cotoc, iniţiatoarea 
şi organizatoarea activităţii

ÎNŢEPĂTURI 
PERICULOASE

În perioadele caniculare şi umede, insec-
tele devin deosebit de active, înţepăturile lor
fiind foarte periculoase. În unele cazuri aces-
tea pot provoca decesul.

Cele mai periculoase sunt înţepăturile albi-
nelor şi ale viespilor. Reacţiile locale la per-

soanele înţepate de albine sau viespi se mani-
festă prin eritem (înroşirea zonei), prurit
(mâncărime), durere şi edem (umflătură la
locul înţepăturii). Înţepăturile albinelor şi
viespilor pot provoca reacţii foarte dure, res-
pectiv şoc anafilactic care se manifestă prin
tulburări ale respiraţiei, iritaţia pielii pe su-

prafeţe mari, hipotensiune, stare de ameţeală
sau de confuzie. Şocul anafilactic este foarte
periculos, iar pentru a preveni decesul, per-
soana înţepată trebuie transportată în cel
mai scurt timp la spital.

Primul ajutor în cazul înţepăturilor de al-
bine sau viespi constă în îndepărtarea, extra-
gerea acului insectei, spălarea locului cu apă
şi săpun, aplicarea de comprese reci (pentru
a preveni umflarea zonei) şi administrarea
unui produs cu calciu sau a unui antihistami-

nic (medicament care se foloseşte pentru a
preveni alergia).

În această perioadă se întâlnesc frecvent
persoane muşcate de căpuşe. Muşcătura
acestora nu consituie un pericol foarte mare.
Dar există unele specii de căpuşe care pot
transmite boli foarte severe, chiar mortale.
Pentru a evita complicaţiile este obligatoriu
să efectuăm câteva operaţii în mod corect, cu
multă atenţie.

Mai întâi trebuie să fie acoperită căpuşa,
cu o cremă grasă (cremă de mâini, cremă de
faţă) pentru a o sufoca. După aproximativ 10
minute, cu ajutorul unei pensete se prinde
căpuşa cât mai aproape de piele şi se extrage
uşor, dar ferm. Această operaţie trebuie fă-
cută cu grijă, în aşa fel încât  să nu rupem in-
secta, deorece capul ei ar rămâne în piele,
ceea ce ar complica lucrurile. După extrage-
rea insectei, se spală locul cu apă şi săpun şi
se aplică o compresă cu betadină (soluţie an-
tiseptică), alcool medicinal sau oţet. Indife-
rent dacă aţi scos sau nu capul insectei, este

obligatoriu să consultaţi medicul de familie
sau un specialist în boli infecţioase.

În legătură cu înţepăturile de ţânţari, tre-
buie cunoscut că aceştia pot transmite un
virus al unei infecţii periculoase: West Nile.
Unele persoane sunt imune la astfel de infec-
ţii, altele fac febră (forme moderate), resimt
dureri de cap, acuză stare de oboseală sau pot
apărea erupţii ale pielii şi ganglioni inflamaţi
etc. Există şi un procent mic de persoane
care, infectate cu virusul West Nile, fac ence-
falită, meningită, cu dureri de cap, stări de
confuzie, convulsii şi, chiar, comă. În aceste
situaţii se impune, cu urgenţă, intervenţia
medicului.

Este deosebit de important ca urmările în-
ţepăturilor de insecte să nu fie tratate cu lea-
curi băbeşti – aplicarea pe zona afectată a
benzinei, accetonei, uleiului comestibil etc. –
deoarece asemenea practici măresc riscul
apariţiei unor complicaţii cu urmări foarte
periculoase.

Doctor Carmen Mariana MOGÎRZAN

Sfatul medicului
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De-a lungul râului Suha Mare s-au
construit de către administrația locală
poduri și punți – fapt fără precedent
în istoria acestor locuri.

Un pod la Văleni-Stînișoara în
zona Primataru-Celaru, alt pod a fost

construit în Poiana Mărului – zona
„La Săveni”, iar al treilea, tot în Po-
iana Mărului, leagă șoseaua județea-
nă 209B de zona „Malaiu” și tot pe
aici s-a constuit un pod peste pârâul
Malaiu.

La Văleni-Stînișoara, au fost con-
struite trei punți peste Suha Mare, iar

la Poiana Mărului – una.
Aceste obiective (podurile, punți-

le) au fost realizate pentru prima
dată în istorie de vreo administrație
locală a comunei Mălini și facilitea-
ză accesul a sute de oameni de la
șoseaua județeană 209B la locuințe-
le lor.

ÎN SLUJBA
SĂNĂTĂȚII

LOCUITORILOR
COMUNEI MĂLINI

Unul dintre cele mai importante obiec-
tive asumate de Petru Nistor după alegerea
sa ca primar a fost reabilitarea spitalului din
comună. Clădirea a fost abandonată în anul
2001 și se afla într-un stadiu accentuat de
degradare. A fost nevoie de o adevărată re-
construcție, apoi de un efort deosebit pen-
tru dotare, iar din 2005 fostul spital, denu-
mit acum Unitatea de Asistență Medico-
Socială, funcționează fără întrerupere în
condiții foarte bune: sute de oameni sunt in-
ternați și tratați aici la un nivel profesional
superior.

Tot din inițiativa administrației locale, a
fost construit și dotat cu tot ce este necsar
căminul de bătrâni care urmează să fie dat
în folosință.

De asemenea, tot pentru ameliorarea stă-
rii de sănătate a locuitorilor, a fost construită
o anexă a sălii de sport care adăpostește un
bazin cu apă sărată, o saună umedă, o sau-
nă uscată, vestiare.

INVESTIȚII PENTRU
CULTURĂ

ȘI NU NUMAI
Comuna Mălini are la această oră trei că-

mine culturale, două mai vechiu și unul, cel
de la Suha, construit recent.

Căminul cultural de la Mălini a fost mo-
dernizat, dotat cu mobilier nou, cu stație de
amplificare performantă. La fel, a fost
modernizat căminul cultural de la Poiana
Mărului. În fața căminului de la Mălini a
fost instalat bustul turnat în bronz al poe-
tului Nicolae Labiș, lucrarea achiziționată
de primăria Mălini. Recent, a fost dată în
folosință biblioteca „Mihail Sadoveanu”.
Toate acestea sunt dovezi ale preocupării ad-
ministrației locale pentru actul de cultură,
dar și pentru a oferi locuitorilor condiții op-
time pentru reuniuni familiale.

O realizare meritorie este și reconstrucția
monumentului consacrat ostașilor români
căzuți la datorie, în luptele din august
1944, din apropierea culmii Stânișoarei.
Reabilitarea monumentului reprezintă încă
o expresie a respectului pentru eroii țării,
pentru înaintașii care s-au jertfit pentru li-
bertatea și independența României.

PREOCUPARE
PENTRU

STIMULAREA
TURISMULUI,

PENTRU
SPRIJINIREA

MIȘCĂRII SPORTIVE
O acțiune inspirată a administrației locale

s-a dovedit aceea de a oferi spre vânzare lo-
turi de teren din domeniul privat al comu-
nei. În urma acestei operațiuni, în zonă s-
au construit numeroase case de vacanță și
pensiuni, ceea ce a condus la dezvoltarea
comunei din punct de vedere economic.

În aceeași idee, a dezvoltării turismului,
a fost realizată pârtia de schi de la Văleni-
Stânișoara, cu căi de acces și parcări mo-
dernizate. La baza pârtiei de schi a fost ame-
najat un parc pentru localnici și turiști.

Având în vedere interesul pentru zonă a
celor ce practică cicloturismul, o parte a
șoselei 209B, de la Dohotaru până în cul-
mea Stînișoarei, a fost marcată cu plăcuțe
care oferă informații utile celor care prac-

tică această formă combinată de sport și tu-
rism.

În sprijinul celor care îndrăgesc mișca-
rea, sportul, la Suha a fost amenajată o bază
sportivă, iar lângă Școala Gimmnazială „Ni-
colae Labiș” din Mălini a fost construită o
sală de sport.

Acestea sunt o parte a obiectivelor care
au făcut ca zona comunei Mălini să devi-
nă în doar câțiva ani un reper serios și atrac-
tiv pe harta turistică a României.

UN TĂRÂM FRUMOS,
UN ȚINUT CURAT

Dacă natura a creat un adevărat tărâm fer-
mecat pe valea Suhei Mari, oamenii care îl
populează trebuie să-l mențină curat. Una
dintre preocupările permanente ale admi-
nistrației locale este aceea de a apăra me-
diul înconjurător, de a păstra apele curate,
de a păstra spațiile publice într-o stare de
curățenie cât se poate de bună. Pentru aceas-
ta se fac eforturi în fiecare zi, indiferent de
anotimp sau de situația meteorologică.

Se curăță în permanență zona de pe mar-
ginile șoselei județene, se întrețin șanțuri-
le de scurgere a apelor pluviale, se toaletează
arborii ornamentali.

Un rol important în menținerea curățe-
niei în comună îl are serviciu de salubrita-
te, înființat și finanțat de primăria Mălini,
serviciu care este dotat cu două autospeciale.

Așa s-a ajuns ca satele comunei Mălini
să fie cunoscute ca zone frumoase, curate,
bine gospodărite.

REABILITAREA
ȘI MODERNIZAREA

SISTEMULUI DE
ILUMINAT PUBLIC

Operațiunile de reabilitare și modernizare
a sistemului de iluminat public au început
în 2016 și s-au finalizat în 2017. Lucrarea
era necesară pentru că vechiul sistem nu res-
pecta standardele actuale pentru ilumina-
tul căilor de acces.

Lucrarea, deloc simplă, a constat în de-
montarea vechilor corpuri de iluminat, de-
montarea sistemului de prindere al acesto-
ra și montarea unor aparate de iluminat LED
cu console noi și conectică nouă (cu pute-
re de 20W).

În anul 2016, s-a realizat reabilitarea și
modernizarea iluminatului public, în toată
comuna, pe șoselele principale 209A și
209B. Au fost montate 500 corpuri de ilu-
minat noi. În anul 2017, s-a lucrat la rea-
bilitarea și modernizarea iluminatului pu-
blic prin montarea unui număr de 800 apa-
rate de iluminat noi, cu console noi de prin-
dere și conectică nouă (cu putere de 20W).

Prin aducerea iluminatului stradal la
standarde moderne, la un nivel de eficiență
ridicat, s-a realizat ameliorarea securității,
siguranței și confortului cetățenilor co-
munei pe timp de noapte.

Cele prezentate în rândurile de mai sus
constituie o parte a realizărilor imple-
mentate în ultimii ani de administrația
locală în satele comunei Mălini. Aceste
realizări care au scos din anonimat co-
muna Mălini, anonimat instalat după
evenimetele din 1989, au fost posibile pe
fondul continuității în concepția de ad-
ministrare a zonei, a continuității în
planificare, organizare și preocupare. Iar
elementul principal al acestei continui-
tăți îl constituie primarul Petru Nistor și
inspirația sa de a alcătui, la nivelul pri-
măriei, un colectiv stabil, unit, perfor-
mant profesional.

ȚȚIINNUUTTUULL  MMĂĂLLIINNIILLOORR  --  OO  ZZOONNĂĂ  PPIITTOORREEAASSCCĂĂ,,
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Strada Oborului, una dintre străzile din centrul comunei, complet moderizată

Parcarea de la intrarea în comuna Mălini

Şcoala primară Văleni - Stânişoara, modernizată şi în interior, şi în exterior, arată astăzi cum nu 
a arătat niciodată în lunga sa istorie

Căminul pentru bătrâni din satul Suha


