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Vorba lui Mircea Coºea, „caut un calculator superperformant care sã mã
tundã de acasã”. Profesor de economie ºi fost ministru, Coºea a sintetizat într-o
frazã chintesenþa absurdului din România pandemicã. Suntem singurul stat
european care discrimineazã piaþa muncii (IT-iºtii sunt scutiþi de la plata impozitului,
mãsurã care reduce încasãrile la buget cu circa 1 miliard de lei pe an!) ºi primul
care faulteazã antreprenoriatul local ºi micul patronat.

În vremuri de crizã ºi restriºte, guvernanþii ºi-au dat jos voalul, lãsând sã se
vadã, sub masca aºa-zisei „distanþãri sociale”, faþa hidoasã a capitalismului –
totul pentru multinaþionale, nimic pentru întreprinzãtorul român. Este adevãrat cã
mãsurile în legãturã cu acordarea indemnizaþiilor de ºomaj tehnic au mai dres
întrucâtva busuiocul, dar nu de tot.

Dãm facilitãþi IT-iºtilor, însã tot la uºa bietului frizer lovim când ne arde buza.
Dupã aia, însã, vine drama. A cui? A meºteºugarului, evident cã a mânuitorului
de foarfece, doar nu a politicianului! Apare pandemia, se închid frizeriile/saloanele,
ba chiar ºi magazinele mici din malluri, dar nu ºi magazinele mari, independente,
operate de corporaþiile strãine.

Prin 2009, preºedintele de atunci deplângea situaþia din învãþãmântul românesc,
spunând cã þara s-a umplut de „filozofi” ºi nimeni nu mai pune mâna pe o lopatã,
pe un pieptene, pe o lupã sã repare un ceas... „Cei peste 50% absolvenþi de liceu
care au cãzut la Bac vor forma o generaþie de ospãtari, tinichigii ºi mecanici auto.
Generaþia de aur a învãþãmântului românesc”.

În 2020, acea generaþie de aur a fost prima „carotatã” de autoritãþi când s-a
pus problema închiderii economiei. Trãiascã globalizarea corporatistã cã, de tuns,
ne tundem ºi singuri acasã! Chiar aºa, cui îi mai trebuie un meºteºugar în
pandemie?! (L.T.)

România este þara paradoxului – abundã de meºteºugari, dar, în
vreme de crizã, pe ei îi „beleºte” primii! A dat peste noi pandemia de
Covid-19 ºi economia s-a oprit mai întâi cu frizerii, de parcã saloanele
de înfrumuseþare ar fi fost cu mult mai periculoase decât hyper-
marketurile corporaþiilor strãine, aceste adevãrate focare bulucite încã
de la primele ore ale dimineþii de clienþi disperaþi ºi hãmesiþi.

Pentru foarte mulþi oameni, dimensiunea crizei provocate de
coronavirus este similarã atentatelor din 11 septembrie 2001 ºi cu
mult deasupra blocajului financiar din 2008. Asta, ca sã povestim
doar despre douã evenimente relativ recente care au schimbat
fundamental societãþile, de la modul în care cãlãtorim pânã la
gradul de supraveghere electronicã, pe care azi îl acceptãm fãrã
crâcnire. Prestigioasa revistã Politico Magazine a discutat cu 30 de
analiºti de renume, iar mesajul lor este fãrã echivoc: Pregãtiþi-vã,
urmeazã schimbãri majore la nivel global!

Miza pe munca digitalizatã
Katherine Mangu-Ward, redactor-ºef la revista Reason, spune

cã vor cãdea „barierele de reglementare ale instrumentelor online.
În multe domenii ale vieþii cotidiene, adoptarea unor instrumente
online utile a fost încetinitã de legislativ, care lucreazã adesea în
colaborare cu birocraþii. E drept, nu toate meseriile pot apela la
munca de la distanþã, dar lumea începe sã conºtientizeze faptul
cã descãrcarea unei simple aplicaþii face diferenþa între lucrul de
acasã ºi naveta zilnicã spre serviciu”.

„Nu am muncit niciodatã atât de mult pentru o slujbã pe care
nu am dorit-o”, spune acesta cu amar în glas. Cadrele medicale
de pe toate meridianele lumii se uitã la el ca la un salvator – e
nevoie cât mai repede de provizii medicale esenþiale, de la mãnuºi
chirurgicale ºi mãºti de faþã la ventilatoare! Drept rãspuns la
îndemnul sãu lansat pe Facebook, o mânã de entuziaºti open-
source s-au unit într-un mega-proiect DIY (Do It Yourself – Con-
struieºte singur) care urmãreºte sã salveze sistemul global de
sãnãtate.

Din Anglia ºi pânã-n îndepãrtata Rusie, de pe coastele Americii
pânã în Cornul Africii, producãtorii ºi inginerii creeazã versiuni
open-source ale echipamentelor medicale atât de necesare în
aceste zile. Umanitatea îºi dã un restart la modul de viaþã, iar
capacitatea de a privi ºi înþelege timpurile capãtã noi dimensiuni.
Cine are forþa sã se adapteze, supravieþuieºte, restul, rãmân piese
inerte ale unui univers haotic.

Din prima categorie face parte ºi Gui Cavalcanti (33 de ani),
un tânãr care s-a trezit din amorþire conºtientizând momentul zero
în care lumea a ajuns. Experienþa în domeniul medical ºi specia-
lizarea în dezastre naturale l-au transformat dintr-o datã în liderul
de pe Facebook al unui efort internaþional care îºi propune sã
proiecteze echipamente medicale vitale în lupta cu pandemia de
Covid-19.

Avertisment OIM: pierderea locurilor de muncã!

Cosma Popescu, fãuritor de Ocarine
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ªtiri de azi pentru mâine

De prin lumea cooperatistãCum se va schimba lumea dupã Covid-19 (II)

Meºteºugarii ºi promovarea în vremuri
de Covid-19, o provocare (I)

(Urmare din pagina 1) Congresul ACI, reprogramat
Cel de-al 33-lea Congres, programat iniþial

pentru decembrie 2020, este acum reprogramat sã
aibã loc în perioada 1-3 martie 2021, din cauza
pandemiei de Covid-19. Evenimentele de cercetare
cooperatistã pregãtitoare Congresului vor avea loc
între 26 ºi 28 februarie 2021.

• În cadrul celui de-al 33-lea Congres mondial
cooperatist, ACI invitã cercetãtori, experþi ºi prac-
ticieni din cooperaþie sã facã observaþii cu privire la
temele care implicã identitatea cooperatistã.

Conferinþa de cercetare cooperatistã ACI, cu
tema Aprofundarea identitãþii noastre cooperatiste,
va fi organizatã în perioada 26 ºi 27 februarie 2021.
Al 3-lea Forum internaþional de drept cooperatist,
cu tema „Identitatea cooperativelor ºi armonizarea
legilor cooperativelor”, va fi organizat de IUS Coope-
rativum cu sprijinul ACI, în zilele de 27 ºi 28 febru-
arie 2021.

Anticorpi dezvoltaþi de pacienþi
infectaþi cu noul coronavirus

Descoperire uriaºã a cercetãtorilor de la Insti-
tutul Pasteur. Foarte mulþi pacienþi afectaþi de o for-
mã minorã de Covid-19 dezvoltã anticorpi care i-ar
putea apoi imuniza „timp de mai multe sãptãmâni”.

„ªtiam cã persoanele care suferã forme severe
ale bolii dezvoltã anticorpi în primele 15 zile de la
debutul simptomelor. ªtim acum cã acest lucru este
adevãrat ºi pentru cei care fac forme minore, chiar
dacã nivelurile de anticorpi sunt probabil mai slabe”,
a anunþat Institutul Pasteur într-un comunicat.

S-a descoperit ochiul bionic
Oamenii de ºtiinþã au dezvoltat un ochi artificial

care ar putea oferi roboþilor umanoizi capacitatea
de a „vedea”. Totodatã, ar putea fi folosit ºi ca ochi
bionic pentru persoanele cu deficienþe de vedere.

Dumnezeu, puternici, dar în acelaºi timp sensibili, rãbdãtori
ºi mai ales total devotaþi meºteºugului pe care-l practicã.

Este cazul lui Florin Cramariuc, din ªcheia, un modest
lucrãtor în lemn, dupã cum îi place sã se prezinte. A preluat
meºteºugul de la bunicul sãu, dar a urmat ºi cursurile
Liceului de Prelucrarea Lemnului, din Suceava. A trecut o
jumãtate de veac de când tot fãureºte obiecte din lemn –
polonice, linguri, linguroaie, scafe, cãuºe, castroane, furculiþe,
cruci ºi cruciuliþe, troiþe miniaturale, mãºti, lãzi, blidare, bal-
tage etc.

Toatã recuzita fãcutã de el este atât utilitarã, cât ºi
esteticã, iar numãrul obiectelor pe care le confecþioneazã
este de ordinul miilor. Dacã intraþi în atelierul lui, vã daþi
seama imediat care-i este îndeletnicirea, care-i este iscu-
sinþa, care-i este sufletul... Pe lângã meºteºugul pe care îl
practicã, scrie cãrþi de specialitate, chiar ºi un manual în
care descrie secretele descoperite de el, de la tipurile de
lemn ºi pânã la obiectele pe care le poþi face din ele, totul
fiind ghidat de schiþe grafice.

Florin Cramariuc a participat la multe târguri ºi expoziþii
naþionale, dar ºi internaþionale, fiind mai peste tot premiat.

Un alt meºteºugar care a ales sã se promoveze pe
Internet este Elena Torac, din Brodina, încondeietoare de
ouã. Povesteºte cã s-a nãscut într-o familie de meºteri
populari, preluând meºteºugul de la bunica Eufrozina ºi de
la mama Paraschiva. Ulterior, a transmis ºi ea mai departe
copiilor Paula ºi Paul frumuseþea ºi tehnicele încondeierii.

Din dorinþa de a se documenta mai bine, dar ºi din
pasiune pentru meºteºug, a cutreierat satele încã din tinereþe
pentru a culege de la femeile bãtrâne informaþii despre
cromaticã, simbolisticã, dar ºi despre prepararea vopselelor
din plante. Elena Torac este cunoscutã din Portugalia, Italia,
Austria, Germania, Polonia, Franþa ºi Ucraina pânã în
Canada.

În numãrul urmãtor vom prezenta ºi poveºtile altor meº-
teºugari pentru care pandemia de Covid-19 în niciun caz
nu reprezintã o piedicã în calea desãvârºirii creaþiei populare
autentice.

MARIUS OLARU

Aceste douã evenimente de cercetare vor fi
precursori pentru dezbateri pe teme-cheie ºi subteme
ale celui de-al 33-lea Congres mondial cooperatist,
construind conþinut pentru discuþii bazate pe con-
tribuþii ºtiinþifice ºi analitice.

Alianþa Cooperatistã Internaþionalã anunþã cã
aºteaptã propuneri de grup din partea membrilor
sãi, cu termen limitã 15 iulie 2020.

EC-Eye este creaþia unei echipe de cercetãtori
din Hong Kong. El imitã irisul uman ºi retina prin
intermediul unui obiectiv care focalizeazã lumina pe
o matrice densã din nanofire sensibile la luminã.
Informaþiile sunt apoi transmise prin cabluri, care
acþioneazã precum cortexul vizual din creier, cãtre
un computer spre a fi procesate.

Un inedit proiect intitulat „Meºterii populari la vreme
de restriºte...” câºtigã tot mai multã faimã în mediul
online. S-a nãscut din dorinþa  de a arãta publicului larg
cã meºteºugarii din Bucovina îºi continuã activitatea pe
care o practicã de secole, transmisã din generaþie în
generaþie, chiar ºi sub domnia lui Covid-19. Însã, în
scurt timp, Facebookul ºi celelalte reþele de socializare
s-au umplut de mesaje asemãnãtoare transmise din toate
colþurile þãrii, semn cã Nordul doar a dat startul, iar
restul  României a rãspuns prezent.

„Datã fiind situaþia în care se aflã þara, desfãºurãm un
proiect prin care, zilnic, câte un meºteºugar îºi prezintã
activitatea pe care o practicã în aceastã perioadã”, afirmã
coordonatorul proiectului. De fapt, povestea e simplã – pentru
aceºti oameni, viaþa lor merge înainte indiferent de vremuri;
ei stau în casã ºi muncesc, rãmân oameni cu nãdejde în

La fel gândeºte ºi Elizabeth Bradley, preºedintele
Vassar College: „Realitatea virtualã ne oferã experienþele
pe care le dorim chiar ºi în izolare sau în carantinã. Poate
aºa ne vom pãzi la urmãtoarea epidemie. Mi-aº dori sã
vãd un program VR care sã ajute la menþinerea sãnãtãþii
mentale a celor aflaþi în izolare. Imaginaþi-vã cã vã puneþi
ochelarii ºi imediat vã aflaþi în clasã, la ºcoalã sau în orice
alt loc comun!”.

Noi orientãri în sãnãtate ºi ºtiinþã
„Pandemia va schimba paradigma modului în care ne

este livratã consultaþia de sãnãtate. De ani de zile, tele-
medicina a fost practicatã marginal ºi doar ca mãsurã de
control a costurilor. Iatã cã, din necesitate, consultul medical
de la distanþã va exploda ca popularitate pe mãsurã ce
sistemele tradiþionale sunt copleºite de efectele pandemiei.

Un alt aspect important: telemedicina faciliteazã accesul
celor aflaþi în stare criticã la îngrijire medicalã directã”,
susþine Ezekiel J. Emanuel, preºedinte al Departamentului
Eticã medicalã al Universitãþii Pennsylvania.

În schimb, Steph Sterling, vicepreºedinte Roosevelt Insti-
tute, este sigur cã „Big Pharma devin guvernele din umbrã”.

Trec guvernele în sfera virtualã?
Profesor la prestigioasa universitate MIT (SUA), Ethan

Zuckerman afirmã cã „este mai eficient ºi mai puþin costisitor
ca fiecare parlamentar sã rãmânã pe toatã durata man-
datului în circumscripþia în care a fost ales ºi sã utilizeze
Internetul în munca de legiferare. Iar avantajele ar fi multiple:
alesul neamului stã în contact direct ºi permanent cu nevoile
locale ºi va fi mai greu atras la întâlniri organizate în capitale
de grupurile de lobby”. Asta înseamnã cã Parlamentul intrã
în sfera virtualã?

„Putem spera cã pandemia va împinge omenirea sã
realizeze cã un stat trebuie condus de specialiºti. Cã în
instituþiile guvernamentale trebuie angajaþi experþi, nu
politicieni. Cã deciziile trebuie sã fie rezultatul unui proces
de analizã bazat pe probe ºtiinþifice, pe expertizã istoricã,
geopoliticã ºi macroeconomicã”, cere scriitorul Michiko
Kakutani.

Economia globalã, în schimbare
Un alt scriitor care îºi dã cu pãrerea este Sonia Shah,

care prevede „restricþii ale consumului în masã”: „Trauma
provocatã de pandemie va forþa societatea sã accepte
restricþii impuse consumului în masã. Asta ar putea reduce
amprenta industrialã asupra planetei, cu efecte benefice
pentru mediu ºi prezervarea habitatelor naturale. Sunt
aºteptate ºi alte transformãri subtile, dar importante: centrul
dezbaterilor se va muta pe acordarea unui venit minim uni-
versal sau pe acordarea obligatorie a concediului de boalã.
Soluþia educaþiei online va fi abandonatã, nu e normal sã
þinem tinerii în izolare”.

Todd N. Tucker, directorul Roosevelt Institute, spune cã
vor apãrea „lanþuri puternice de aprovizionare internã. Sta-
tele lumii se întrec azi în impunerea restricþiilor – se închid
porturi, graniþe ºi se opresc exporturi. Deºi nu existã dovadã
clarã cã pandemia este favorizatã de comerþ, putem
imagina recesiunea ºi refacerea greoaie a lanþurilor inter-
naþionale de aprovizionare. Este de prevãzut cã naþiunile
vor încerca rapid sã elimine aceastã deficienþã ºi sã favo-
rizeze producãtori interni dornici sã astupe gãurile de
aprovizionare”.

LAURENÞIU TEODORESCU
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România, între fenomenul migraþiei ºi pericolul demografic

Avertisment OIM: 25 de milioane de
oameni îºi vor pierde locurile de muncã!

Umanitatea îºi dã restart.
Soluþii DIY pentru criza Corona
(Urmare din pagina 1)

economiei naþionale, desfiinþarea programelor de învãþã-
mânt care vizau meseriile însemnând, pe termen lung, un
deficit de forþã de muncã pentru un segment ocupaþional
pe piaþa muncii.

Calitatea unui bun sistem educaþional trebuie sã fie
propagatã pe piaþa forþei de muncã ºi, mai departe, sã se
reflecte în gradul de dezvoltare a economiei naþionale ºi a
societãþii. În România, lipsa unui sistem de monitorizare
funcþional în ceea ce priveºte relaþia dintre oferta educa-
þionalã ºi cererea actualã ºi de perspectivã a pieþei forþei
de muncã a generat disfuncþii semnificative ale sistemului
de educaþie: specializãri limitate sau perimate, neglijarea
formãrii de specialiºti în anumite domenii (de interes) ºi
supraaglomerarea altora, subocuparea forþei de muncã etc.

Tinerii nu mai vor sã munceascã
Sunã îngrijorãtor ºi chiar este: tinerii, într-adevãr, nu

mai vor sã munceascã!
Din punct de vedere economic, în ultimii 15 ani se

observã cã populaþia activã este inferioarã, ca pondere,
populaþiei inactive din þarã! Iar ocuparea forþei de muncã
în rândul tinerilor este din ce în ce mai redusã în România,
aflându-se pe o pantã descendentã în ultimii ani. Acum un
an, tineri încadraþi în câmpul muncii reprezentau doar 24,7%
din totalul angajaþilor. În schimb, rata de ocupare a per-
soanelor vârstnice (peste 55 de ani) a fost de 46,3%, trend
în creºtere, atenþie! mai mare faþã de acum 10 ani cu 5,6
puncte procentuale.

Ultimele cifre oficiale aratã cã populaþia inactivã din
România numãrã 10,5 milioane de persoane. 53,6% din
locuitorii þãrii nu fac nimic! Culmea e cã, dintre aceºtia,
mai bine de jumãtate (53%) sunt români de la oraº!

L. TEODORESCU

Pe termen mediu, evoluþiile demografice vor face ca
România sã coboare douã locuri în clasamentul numãrului
de locuitori. Se anticipeazã cã, în urmãtorii 30 de ani,
populaþia þãrii noastre va scãdea cu 6,2 milioane de
locuitori, pânã la nivelul de 13,3 milioane.

Toate aceste date sunt foarte importante ºi ele trebuie
analizate cât se poate de serios, mai cu seamã cã pericolul
scãderii populaþiei României vine la pachet cu modificarea
structurii pe vârste a populaþiei. Concret, în urmãtorii ani,
populaþia tânãrã va cunoaºte o scãdere semnificativã:
ponderea în totalul locuitorilor va ajunge de la 15,6% (în
2018, conform ultimei statistici) la 13,9% (conform proiecþiei
demografice). Mai precis, personalul de pe piaþa muncii
(cetãþeni cu vârstã de muncã între 15 ºi 64 de ani) se va
reduce cu 5,8 milioane de persoane!

Este un lanþ vicios sub care se ivesc toate. Creºterea
vârstei medii la prima cãsãtorie conduce la o creºtere a
vârstei la care mamele decid sã aibã un copil ºi la
reducerea numãrului de ani în care este posibilã naºterea
altor copii! În ultimul deceniu, vârsta la prima cãsãtorie a
crescut continuu, asta ºi fiindcã tinerii preferã mai întâi sã
se axeze pe o carierã profesionalã ºi sã îºi consolideze
resursa materialã ºi abia apoi se intereseazã sã facã pasul
într-o cãsnicie.

Raportul Eurostat mai aratã ºi, deºi vastã ºi detaliatã,
Legea educaþiei din România nu reuºeºte sã reglementeze
toate aspectele sistemului educaþional, în special în ceea
ce priveºte evaluarea sistemului ºi reperele cercetãrii
ºtiinþifice. În timp, din cauza volatilitãþii sistemului, s-a ajuns
la neclaritãþi ºi/sau decalaje în aplicarea unor proceduri în
ceea ce priveºte calitatea actului educaþional sau a mana-
gementului din unitãþile de învãþãmânt.

Fenomenul migraþiei ar trebui sã ne îngrijoreze
pe toþi, dar pus în context cu proiecþia demograficã
a þãrii rezultã cu adevãrat o „nuclearã” pentru
România. Piaþa muncii, educaþia, chiar ºi sãnã-
tatea, ca sã nu mai pomenim de calitatea vieþii
vor fi direct afectate, aratã datele Institutului
Naþional de Statisticã, raportate la informaþiile
primite de la Eurostat.

Mai mult, desfiinþarea ºcolilor de arte ºi meserii (în
anul 2009, procesul durând câþiva ani buni pânã când s-a
inversat, cu urmãri vizibile ºi în prezent) a fãcut aproape
imposibilã continuarea studiilor pentru un numãr important
de elevi absolvenþi de clasa a VIII-a, în special copii din
mediul rural, unde reþeaua liceelor este mult mai slab
dezvoltatã. Fenomenul prezintã un impact deosebit asupra

Piaþa muncii va fi zdruncinatã mult mai puternic decât
a fost în timpul crizei din anii ‘30. Organizaþia Internaþionalã
a Muncii avertizeazã cã pânã la 25 de milioane de locuri
de muncã vor fi pierdute! În acelaºi timp, finanþiºtii lumii, în
frunte cu ºefa FMI, Kristalina Georgieva, spun cã „urmeazã
o crizã cum n-a mai fost alta!”.

Aºadar, planeta riscã o recesiune puternicã (sau o
redresare slabã), fapt ce ar obliga guvernele sã facã ºi
mai multe compromisuri economice pentru a susþine piaþa
muncii.

Dupã cum bine se ºtie, ora exactã în lume o dã
America. În raportul pe ultima lunã, Washingtonul aratã cu
ce situaþie devastatoare se confruntã: ocuparea forþei de
muncã a scãzut în aprilie ºi mai pentru prima datã într-un
deceniu! Salariile au scãzut ºi ele, cu mult peste ce au
prevãzut economiºtii. În total, americanii au solicitat 9,96
milioane de cereri de ºomaj. În douã sãptãmâni! De ºase
ori mai multe cereri decât la criza din 2007-2009!

Conform agenþiei Bloomberg, care citeazã surse din
cadrul Goldman Sachs Group Inc, ºomajul în SUA va ajunge
la un record de 15%.

Grav este cã valul efectelor pandemiei de Covid-19 a
atins ºi coasta europeanã. În mai puþin de o lunã, aproape

un milion de britanici au solicitat plãþi de asistenþã socialã,
de 10 ori mai mult decât în mai 2019! La nivelul Spaniei,
rata de ºomaj a ajuns la 14% (deja printre cele mai mari
din lumea dezvoltatã) ºi continuã sã creascã.

ªomajul în Austria a sãrit ºi el de 12%, o cifrã nemai-
atinsã de la sfârºitul celui de-Al Doilea Rãzboi Mondial
încoace.

În Germania, un numãr record de 470.000 de companii/
firme au solicitat sprijin salarial din partea statului, dar se
aºteaptã ca cifra sã creascã spre 700.000 de societãþi
pânã la finalul lunii. ªi întreprinderile franceze s-au grãbit
sã beneficieze de ajutoare guvernamentale, obþinând 84%
din salariul lucrãtorilor plãtit de stat; în cifre seci, mai bine
de 400.000 de companii au cerut ca lefurile pentru 4 mili-
oane de lucrãtori sã fie achitate de la buget!

Aceasta este realitatea prezentului, pe baza cãreia în
mod cert viitorul nu poate avea nuanþe roz. România se
confruntã ºi ea cu probleme similare ºi, din pãcate, vedem
cã soluþiile discutate în spaþiul public sunt departe de a
oferi un impuls repornirii economiei naþionale.

NICHOLAS CEZAR

Profesioniºtii din spitale, în special asistentele, au
nevoie de dezinfectanþi, mãnuºi, halate ºi mãºti de
protecþie; stive de ventilatoare nu ar ajuta câtuºi de
puþin pacienþii dacã n-ar exista specialiºti care sã le
opereze!

Când a demarat proiectul pe Facebook, tânãrul le-a
spus colegilor moderatori cã vrea sã creascã „mai repede
decât virusul care ne ucide familiile”. Mulþi au zâmbit la
enormitatea unui asemenea gând, dar în numai douã
sãptãmâni grupul avea deja 50.000 de membri care îºi
împãrtãºesc modelele sau machetele pentru diferite
piese de echipament ºi oferã suport moral ºi încurajare.

Treaba este extrem de bine organizatã, pe model
corporatist. Un subgrup de 130 de persoane filtreazã
orã de orã informaþiile care se adunã, construind un
catalog de soluþii DIY pentru echipamentele medicale.
Dupã asta, o echipã de profesioniºti din domeniul
medical evalueazã conþinutul marcat cu steguleþe
(informaþii importante, cu conþinut preþios), iar apoi un
alt grup (tehnoredactori) pune pe Google informaþiile
aprobate, în documente read-only, creând o bibliotecã
virtualã care detaliazã cum se construiesc în regie

proprie (Do It Yourself) echipamente medicale, inclusiv
mãnuºi, mãºti de faþã, camere de presiune negative
sau chiar mãºti de oxigen.

LAURENÞIU TEODORESCU
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24 mai
 ELENA STOIAN, preºedinte al SCM IGIENA Brãila  GRIGORE

TOMA, preºedinte al SCM CERAMICA Horezu  IOAN RUS, preºedinte
al SOCOM UNIREA Societate Cooperativã Petroºani  VIRGINIA
COVACHE, contabil ºef al SCM IGIENA Brãila.

26 mai
 ALESANDRU STOIAN, preºedinte al SCM TEHNOMETALICA

Bucureºti.
27 mai

 CAMELIA BONCIU, ºef contabil al SCM MUNCÃ ªI PRO-
DUCÞIE Slobozia  MARIA POPA, contabil ºef al SCM CON-
STRUCTORUL Mediaº  RODICA LUPAªCU, ºef contabil al SC
SADCOM SA Bucureºti.

29 mai
 ADRIAN BENTA, director economic al SCM INSTALATORUL

Bucureºti  ANDREEA DUR, contabil ºef al SCM COMODEX Tg.
Mureº.

30 mai
 VIOREL RAÞIU, preºedinte al UJCM Sãlaj  MARIA COCIª,

contabil ºef al UJCM Cluj  NICOLAE GURGU, preºedinte al SCM
AUTO MAMAIA Constanþa  TAVI NAZARIE, preºedinte al SCM GR1
TEHCONF Iaºi  DUMITRU LIVIU ENACHE, preºedinte al Societãþii
Cooperative UNIREA TOP Balº  IANCU BECA, administrator al SCM
INSTAL SERVICE Constanþa.

31 mai
 MANUELA SIMONA CREÞU, contabil ºef al SCM UNIREA

Suceava.
1 iunie

 NICOLAE ROZOREA, administrator unic al SCM FRIZCIP
Fãgãraº  LILIANA OANA FIFEA, contabil ºef al SCM PRESTAREA
Bucureºti.

2 iunie
 DAN IOAN BIRIª, preºedinte al Societãþii Cooperative SPOT

Timiºoara  MARINELA FELICIA BUCAN, preºedinte al SCM
SOLIDARITATEA Cluj-Napoca  TEODORA LUMINIÞA FLORE,
preºedinte al SCM MUNCA Huedin.

3 iunie
 LILIANA DANCIU, preºedinte al SCM UNIREA Constanþa

 CORNEL ROTARU, administrator al SCM GR1 PRESTCOR Iaºi.
4 iunie

 CORNEL LAZÃR, vicepreºedinte al UJCM Arad  MIHAIL
POPA, contabil ºef al SCM OLTUL VÂLCEA.

5 iunie
 MIHAI BOGDAN ANDREI, preºedinte al SCM CARTONAJUL

Bucureºti  DORINA POPUÞOAIA, contabil ºef al SCM GR1 MUNCA
COLECTIVÃ Paºcani  BIANCA DOBRA, contabil ºef al SCM
MOBILTEX Motru.

6 iunie
 FLORINA PÃUNA, preºedinte al UJCM Olt.

8 iunie
 SILFOZANIA VUCOVICI, preºedinte al SCM ARTIZANATUL

Botoºani  ANNA PAL, preºedinte al SCM METALUL Tg. Mureº
 TRAIAN DAN CIUREA, administrator al SCM ELECTROUNIVERS

Roman  MARIA POPA, administrator al SCM SPERANÞA PRESTCOM
Constanþa.

9 iunie
 MARGARETA CÂRJAN, preºedinte al SCM DELTA Tulcea

 OVIDIU JUDELE, administrator unic al SCM FIBIA Fãgãraº  ELENA
DÃNESCU, contabil ºef al SCM PROGRESUL Rm. Vâlcea.

10 iunie
 DUMITRU DRAGOTONIU, preºedinte al SCM MOBILA Dr. Tr.

Severin
11 iunie

 MATEIU PELOC, director executiv al CS VOINÞA Arad.
12 iunie

 MIHAELA POPESCU, preºedinte al SCM ELVEST Bucureºti
 LUCICA PICUª, preºedinte al SCM PROGRESUL Galaþi  ILIE

CIOCAN, preºedinte al SCM BLÃNARUL Drãgãºani  ELENA MIRON,
contabil ºef al SCM GR1 IGIENA Iaºi.

13 iunie
 LIVIA CIOBANU, preºedinte al SCM ELEGANT STIL Piatra

Neamþ  ADELA IORGA, contabil ºef al Societãþii Cooperative IGIENA
Tulcea.

14 iunie
 DUMITRU BULUMETE, preºedinte al ATCOM CONFECÞII

Bucureºti  SORINEL RAFAEL DANIEL PIELMUª, preºedinte al SCM
IGIENA LUX Ploieºti  ELMAR IOSIF HÄCKL, preºedinte al Societãþii
Cooperative UNIREA Timiºoara  MARIA ARSENE, preºedinte al SCM
MUNCITOAREA Topoloveni  MANUELA CAMELA BÃBÞAN, contabil
ºef al UJCM Sãlaj.

15 iunie
 MARILENA VUCEA, preºedinte al SCM MOBILTEX Motru

 NICOLAE PÂRVULEASA, preºedinte al SCM CONSTRUCTORUL
Craiova  MARCELA DOLNICEANU, contabil ºef al SCM GR1 MOBILÃ
ªI TAPIÞERIE Iaºi.

16 iunie
 CAMELIA FANU, preºedinte al Societãþii Cooperative BIJU-

TERIA Timiºoara  CORNELIA STANCU, preºedinte al SCM SÂR-
GUINÞA Rm. Vâlcea  BOGDAN VASILE COCOª, preºedinte al SCM
ARTA POPULARÃ Rm. Vâlcea.

18 iunie
 ADRIANA PUªCU, contabil ºef al SCM TEHNICA STICLEI

Bucureºti  VIORICA CODÃU, contabil ºef al SCM CONFECÞIA
Botoºani  MARIOARA BOTA, contabil ºef al SCM SINCO Sighiºoara.

19 iunie
 MARIA OPROIU, contabil ºef al UJCM Ialomiþa  MOISE BLAJ,

preºedinte al SCM VOINÞA Zãrneºti.

ªotron

Cosma Popescu, fãuritor de OcarineMeºteºug ºi carierã

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã

Exprimarea trãirii ºi a sufletului românesc parcã niciodatã
nu se materializeazã mai evident ca în meºterirea ºi folosirea
instrumentelor muzicale tradiþionale ale acestui popor. În
crearea acestor adevãrate bijuterii populare se depune trudã,
migalã ºi, mai ales, dragoste. Dragoste pentru pãmânt, pãduri
ºi animale, dar ºi pentru adevãraþii fârtaþi de sânge. Cei pe
care i-a înzestrat Cel de sus cu darul cântecului nu fac decât
sã transmitã durerea ºi bucuria sufletului, dorinþe ºi speranþe,
toate acestea adunate în poveºti ºi legende muzicale de o
neasemuitã sensibilitate. În vârtejul societãþii contemporane
parcã uitãm de noi. Numai parcã, deoarece mai sunt adevãraþi
meºteri ºi barzi care ne aduc aminte de izvorârea ºi trecerea
noastrã pe aceste meleaguri.

Unul dintre aceºti minunaþi creatori ºi povestitori ai ro-
mânismului este Cosma Popescu din Terpeziþa, judeþul Dolj.
Este cea mai cunoscutã ºi apreciatã personalitate din zonã,
asta datoritã pasiunii de-o viaþã pentru Ocarine. Are peste 80 de
ani ºi dacã nu este cunoscut în toatã þara este venerat în
locurile natale. Venerat de cei care îl cunosc dar ºi recunoscut
ºi admirat în cele mai multe þãri cu tradiþie meºteºugãreascã
din Europa. Sã scriem, atât cât ne pricepem, despre acest
Meºter al meºterilor. El a lucrat în învãþãmântul preuniversitar
ºi, timp de 18 ani, a fost director. Singura lui fiicã ºtie sã
cânte la ocarinã, dar în urmã cu câþiva ani a plecat în State.
Nici un urmaº din familie nu a continuat pasiunea lui, însã
are destui discipoli din „afarã”. Încã de prin anii ’80 ai secolului
trecut, în cadrul ªcolii Populare de Artã din Craiova, este
vestitã o clasã externã de elevi de la ªcoala Terpeziþa. Ei,
elevii, învaþã sã meºtereascã ocarinele dar ºi sã doineascã la
ele. Dupã propia-i naraþie, când Cosma avea ºase ani, tatãl
sãu i-a dãruit o ocarinã pe care a îndrãgit-o atât de mult,
încât a cântat ziua ºi noaptea vreo douã sãptãmâni, pânã i-a
scãpat din mânã ºi s-a spart. I-a cerut tatei, cu lacrimi în
ochi, sã-i cumpere alta dar nu a mai gãsit. Aºa a început
„Aventura Fãuritorului de Ocarine”. A încercat sã facã alta,
dupã modelul celei vechi, dar nu mai suna ca înainte. Nu s-a
dat bãtut. Folosind huma luatã din zona de nord a satului, din
Valea Puicii, a fãcut ocarine dupã ocarine pânã s-a declarat
mulþumit. Meºterind mereu s-a perfecþionat. Au apãrut amatorii
ºi a început sã vândã ocarine la Târgul sãptãmânal al Craiovei.
Astfel, a devenit cunoscut în întreaga zonã a Olteniei, încã
de la vârsta de 10-12 ani.

Cu perseverenþã a învãþat ºi a transmis meºteºugul „furat”
de la tatãl ºi bunicul lui ºi altora, nu numai din Oltenia dar ºi
de peste graniþã. A luat calea târgurilor populare ºi a expoziþiilor

naþionale ºi internaþionale. Aºa a descoperit cã lumea
meºteºugarilor este o lume aparte, cu tradiþii ºi comportamente
proprii ce depãºesc uneori percepþiile comune.

Cu o voce de bãtrân învãþãtor ne explicã ceva din expe-
rienþa lui: „Am descoperit prin peregrinãrile mele meºte-
ºugãreºti cã ºi strãinii pot fi cel puþin la fel de primitori ca
românii. Mi-aduc aminte de când am fost invitat la un astfel
de târg în Germania. Dintr-o neînþelegee, am ajuns acolo cu
douã zile mai devreme decât trebuia ºi m-am trezit singur,
într-o þarã unde nu cunoºteam limba, fãrã sã mã aºtepte
nimeni. Observându-mã pierdut, un neamþ a oprit ºi a încercat
sã înþeleagã ce s-a întâmplat cu mine. Mai mult prin gesticã
i-am explicat ce se întâmplase, iar omul m-a luat douã zile
la el acasã, ba m-a mai ºi dus apoi în localitatea unde se
þinea evenimentul”. Aºa s-a nãscut o prietenie de-o viaþã.

Ocarina nu este singura pasiune a lui Cosma Popescu.
Istoria l-a fascinat de mic copil. Aºa cã de aici ºi pânã la a-ºi
pune ºi aceastã dragoste în slujba oamenilor a mai fost doar
un pas. Împreunã cu profesorul Ion Amzulescu a scris o
monografie a comunei Terpeziþa, din care crede cã doar
Academia Românã mai deþine un exemplar, în rest nemai-
pãstrându-se nimic.

Iatã un profesor pensionar care a descoperit sensul vieþii
în meºterirea lutului, devenind o legendã a meºteºugarilor
fãuritori din pãmântul vieþii a instrumentului pãstoresc ce
poartã numele de Ocarinã.

LIA PINTILIE

Meleaguri de vis, locuri de legendã, iatã ce defineºte
veºnicia în aceastã þarã minunatã pe care nici noi n-o ºtim în
adevãrata ei splendoare.

Vechile legende ne deapãnã cuvinte ce ne readuc trecutul
misterios. Ele amintesc ºi despre Peºtera Polovragi, plinã de
istorie scrisã sau povestitã din generaþie în generaþie. Potrivit
acesteia, Peºtera ar fi fost lãcaºul unicului Zeu al Dacilor,
Zamolxe. Aici i-a învãþat pe strãmoºii noºtri sã meºteºu-
gãreascã metalul. Poveste sau nu, în Peºtera Polovragi sunt
vestigii ale turnãtoriilor de metal, iar deasupra se aflã ceea ce
a mai rãmas dintr-o cetate geto-dacicã. Mitul ne spune cã aici
ar mai veºnici Zamolxe, iar picãturile ce se preling din þurþurii
de piatrã sunt lacrimile vãrsate de el dupã cucerirea Daciei.
Unde se aflã aceastã peºterã? Simplu, pe Valea Olteþului,
cunoscutã ca cel mai îngust canion din Europa, cu priveliºti
ce taie respiraþia tuturor vizitatorilor. Din cei trei kilometri ai
Vãii doi sunt destinaþi Cheilor Olteþului. Ele sunt mândria acestui
tãrâm desprins din nemurire. Privite de sus, îþi oferã pe tavã
mãreþia inegalabilã a naturii. Dupã cum am descris mai sus,
aceºti doi kilometri care separã Munþii Parâng de Munþii
Cãpãþânii sunt mãrginiþi de pereþi abrupþi ce dau impresia
„Prãvãlirii” peste îngusta albie a Olteþului. De aceea drumul
este sãpat în munte, dar mai uºor strãbaþi aceastã distanþã
prin albia râului, ºi ea plinã de bolovani ºi mici cascade. Pentru
aceastã aventurã îþi trebuie echipament corespunzãtor, dar
asta este o altã poveste.

ORIZONTAL: 1) A progresa – 123 inspectori! 2) A
avea pretenþii – Calificativ care impune admiraþie 3) Nu
e luat în seamã la muncã – Filmele nopþii 4) Aflat pe
bâjbâite – A rãmâne locului 5) A scurta vorba 6) Leu…
din pluº! – Cu frunze de dafin în el – Vâlcea pe ºosea
7) Tacâmuri de lux 8) Eleganþã – A merge pe drumul
mai lung 9) Naºul piramidei – Poveste veche 10) Nu
costã nimic.

VERTICAL: 1) A face bule – Fag fãrã esenþã! 2) A
reacþiona la chemare – Artist care-ºi þine partenerul în
lanþuri 3) O vorbã spusã în deºert – A da asigurãri
4) Nu a ieºit din tipar 5) Conducãtor rãu – Cãsuþã pentru
pui 6) În ramã! – Cavaleri cum numai la nemþi mai gãseºti
7) Corp de navã! – Grãmadã 8) Stânjenei – Aici duc
toate drumurile 9) Greu de oprit 10) Astru – Între ele nu
sunt diferenþe.

Ele, Cheile Olteþului sunt declarate arie naturalã protejatã
de interes naþional ºi fac parte din Patrimoniul Natural
Universal. Suprafaþa Rezervaþiei este de 150 de hectare,
incluzând ºi Peºtera Polovragi, care este Monument al Naturii.
Aici au fost identificate 405 specii de plante, unele rare pe tot
mapamondul, cum ar fi: piciorul cocoºului, lãcrãmiþa, studeniþa,
guºa porumbelului, panseluþa de munte sau ghioceii bogaþi.

Da, asta ar fi doar o micã parte din minunata noastrã
þarã, ºi e pãcat sã nu o cunoaºtem cu ochii ºi sufletul. (L.P.)


