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Mesajul Primului-ministru Ludovic Orban

Mesajul Preºedintelui Camerei Deputaþilor

Dragi prieteni cooperatori din lumea întreagã,

Dupã cum ºtiþi, în prezent, întreaga
umanitate este lovitã de o pandemie îngro-
zitoare ale cãrei costuri în vieþi omeneºti
sunt foarte ridicate ºi care provoacã o
derutã economicã mondialã istoricã.

Cu toate acestea, sã observãm situaþia
în care ne gãsim: criza sanitarã, socialã ºi
economicã pe care o traversãm rezultã din
inegalitãþile sociale care prevaleazã în lume
ºi activitatea umanã duce la dezechilibre de
mediu profunde care lovesc planeta Pãmânt
de zeci de ani.

În conformitate cu Agenda 2030 pentru
dezvoltare durabilã, avertizãm în legãturã
cu continuarea unui mod de producþie ºi
consum fãrã nici o reþinere care, în zece
ani, ne va conduce într-un punct din care nu
ne vom mai putea întoarce.

Din 1990, emisiile mondiale de dioxid
de carbon au crescut cu 50%. Astãzi, 800
de milioane de persoane sunt expuse la
secete severe, la poluare atmosfericã, creº-
terea nivelului mãrii ºi dezastre naturale de
o intensitate extremã.  PAGINA 2

Þesute manual de femei trecute toate de 60 de ani, iile produse
de Coop. Haþegana sunt mãrci de prestigiu. Fiecare piesã reflectã,
prin culoare ºi þesãturã, model ºi texturã, locul din care vin.
Hortensia Bercu, preºedintele cooperativei hunedorene, lucreazã
în societate de când era chiar ea ucenicã. Acum, la o jumãtate de
secol de existenþã a Coop. Haþegana, a depãnat povestea iilor
cusute aici, mai cu seamã cã pe 24 iunie a fost Ziua Iei în România.

„Noi am luat fiinþã în anul 1971, cu un profil de artã popularã
ºi artizanat. Aveam confecþii, broderie manualã, mecanicã, maro-
chinãrie, ori chiar fãceam covoare pentru export. Pânã la Revoluþie,
aveam cam 700 de angajaþi, care lucrau la domiciliu. Acolo fiecare
þesea stofa. ªi acum suntem maxim 20.

de gaze cu efect de serã, încãlzirea globalã determinând schimbãri
de lungã duratã în sistemul nostru climatic ºi ameninþând cu
consecinþe ireversibile.

Cooperatorii din întreaga lume considerã cã decidenþii politicilor
publice, dar ºi comunitãþile locale trebuie sã colaboreze ºi sã
acþioneze acum pentru binele generaþiilor actuale ºi viitoare.

Este recunoscut faptul cã schimbãrile climatice reprezintã o
provocare prioritarã, cu care se confruntã umanitatea ºi care nu
mai þine de viitorul îndepãrtat. Frecvenþa sporitã ºi intensitatea
mai mare a calamitãþilor naturale este deja resimþitã.

Este momentul mobilizãrii fiecãruia dintre noi pentru a con-
ºtientiza importanþa protejãrii mediului.

Dar nu este vorba numai de semnificaþia promovãrii unor politici
publice adecvate, ci ºi de importanþa modificãrii unor compor-
tamente individuale, care nu necesitã cheltuieli majore, ci presu-
pune asumarea responsabilitãþii privind modul de gestionare a
resurselor.

Spre exemplu, defriºarea pãdurilor nu este o problemã care
sã-i intereseze doar pe producãtorii noºtri de mobilã, interesaþi în
mod natural de materia primã necesarã ºi de trasabilitatea acesteia,
dar ºi pe fiecare dintre noi care putem face oricât de mici gesturi
relevante pentru a ocroti pãdurea. De asemenea, colectarea selec-
tivã a deºeurilor nu este o sarcinã exclusivã pentru firmele specia-
lizate, care încaseazã sume considerabile pentru aceastã activitate,
dar ºi pentru fiecare din noi, atât acasã, cât ºi la locul de muncã.

În aceste zile, gândurile noastre se îndreaptã, fãrã doar ºi
poate, ºi spre acþiunile concertate ale mediului de afaceri ºi
guvernelor, dar ºi ale colegilor cooperatori din întreaga lume pentru
a limita impactul pandemiei COVID-19, asupra sãnãtãþii populaþiei
ºi a economiilor naþionale. Crizele de acest gen tind sã aibã
consecinþe imediate ºi grave pentru întreaga populaþie ºi pentru
economie. Dat fiind faptul cã poate afecta principalele sectoare
economice, criza cauzatã de coronavirus va atenua probabil o
parte din impactul activitãþilor economice asupra mediului ºi a
climei, aºa cum au arãtat, de altfel, ºi primele imagini termografice
din regiunea Wuhan. Este momentul conceperii unor strategii pe
termen lung, aplicate consecvent, care sã conducã treptat la
reducerea emisiilor poluante, în paralel cu recuperarea decalajelor
pe care le vor aduce efectele pandemiei asupra economiei globale.

Îndemnul nostru este de a nu lãsa ca sãrbãtoarea mondialã
a cooperaþiei sã fie umbritã de spectrul negativ al pandemiei. ªi
pentru noi, cooperatorii meºteºugari români, acesta poate fi un
excelent prilej pentru a reafirma importanþa solidaritãþii în promo-
varea dezvoltãrii durabile, prin care sã ne asigurãm cã acþiunile
noastre contribuie la protejarea mediului ambiant.

Ca parte a exerciþiului democratic în societatea civilã, societãþile
cooperative asociate la Uniunea Naþionalã susþin ºi cu acest prilej
iniþiativele care contribuie la prevenirea ºi combaterea schimbãrilor
climatice ºi urmãresc reducerea emisiilor de carbon, dar ºi relan-
sarea economicã din perioada post-pandemie.

Reafirmãm ºi cu aceastã ocazie, la ceas de sãrbãtoare,
importanþa reconsiderãrii solidaritãþii nu numai pentru relansarea
economicã, ci ºi pentru dezvoltarea durabilã care sã respecte
mediul ambiant ºi sã vinã în întâmpinarea nevoilor comunitãþilor
locale, pentru edificarea unei lumi mai bune pentru toþi.

Cu prilejul Zilei Internaþionale a Cooperaþiei din 4 iulie, vã
adresez, dumneavoastrã, membrilor cooperatori, ºi deopotrivã fami-
liilor dumneavoastrã, calde urãri de sãnãtate, bucurii, precum ºi
împliniri profesionale deosebite în cadrul societãþilor cooperative
meºteºugãreºti, uniunilor judeþene ºi asociaþiilor în care vã des-
fãºuraþi activitatea.

La mulþi ani de ziua noastrã, a cooperatorilor de pretutindeni!
Sevastiþa Grigorescu,

Preºedintele UCECOM

Stimaþi colegi cooperatori,
Prin tradiþie, în prima sâmbãtã a lunii iulie, întreaga lume coope-

ratistã celebreazã Ziua Internaþionalã a Cooperaþiei, sãrbãtoare a
membrilor cooperatori din România ºi de pretutindeni, aflatã sub
egida Alianþei Cooperatiste Internaþionale (ACI) ºi sub înaltul
patronaj al Organizaþiei Naþiunilor Unite.

Grija pentru comunitate reprezintã una din valorile fondatoare
ale miºcãrii cooperatiste, dorinþa de a asigura condiþii de viaþã
durabile stând la baza acþiunii cooperatorilor de pretutindeni.

Ca un rãspuns la aceste preocupãri, tema din acest an,
intitulatã sugestiv „Cooperativele pentru acþiune climaticã”, a
fost aleasã pentru a sprijini Obiectivul de Dezvoltare Durabilã nr. 13
privind Acþiunea climaticã al ONU.

Schimbãrile climatice au un impact puternic asupra mijloacelor
de trai ale oamenilor din întreaga lume, în special a celor mai
defavorizate grupuri, care trebuie sã facã faþã dezastrelor naturale
extreme ºi degradãrii resurselor naturale. Anul acesta, în prim-
plan va fi contribuþia cooperativelor din întreaga lume la combaterea
schimbãrilor climatice.

Deºi cooperativele se concentreazã sã rãspundã unor nevoi
locale, ele sunt relaþionate ºi coopereazã la scarã globalã, împãr-
tãºind un set de principii ºi valori convenite internaþional.

Datoritã principiilor democratice ºi a modului unic în care
îmbinã obiective economice ºi sociale, acestea au o poziþie unicã
pentru a juca un rol important în a face globalizarea mai echitabilã,
rol pe care ºi-l asumã de generaþii.

Singure, cooperativele nu pot rezolva probleme globale precum
cele legate de acþiunea climaticã, dar, prin aplicarea principiilor lor
de organizare ºi funcþionare, pot contribui semnificativ la identi-
ficarea unor soluþii adecvate. Privind provocãrile pe care le
presupune creºterea semnificativã a nivelului de poluare, consi-
derãm cã este momentul potrivit sã reflectãm la problema emisiilor
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ªtiri de azi pentru mâine

De prin lumea cooperatistã

Mesajul Preºedintelui ACI

Japonia adoptã „Legea cooperatistã
a lucrãtorilor”

Japonia face un pas important spre adoptarea
primei legi a cooperaþiei din istoria þãrii. Pe 12 iunie,
a fost înaintatã spre revizuire „Legea Cooperatistã
a Lucrãtorilor”, o iniþiativã legislativã a Uniunii Coo-
perativelor de Lucrãtori (JWCU) care, dacã va fi
adoptatã, va permite cooperativelor de lucrãtori sã
fie înfiinþate sub o formã juridicã specificã; din punct
de vedere juridic, Japonia nu are o lege a coope-
raþiei, dar fiecare sector este guvernat dupã propriile
norme legislative.

Ofiþerul de presã al JWCU, Osamu Nakano,
precizeazã: „Ultima datã când Japonia a adoptat un
act de cooperare a fost în 1978, Legea coopera-
tivelor forestiere. Au trecut 42 de ani de atunci ºi
era ºi timpul sã avem o asemenea lege”.

Cooperativele de lucrãtori se dezvoltã într-un
ritm activ în Japonia, afacerile rãspândindu-se treptat
în diverse domenii, inclusiv îngrijirea vârstnicilor,
îngrijirea copiilor ºi servicii de sprijin pentru per-
soanele cu dizabilitãþi.

JWCU este o federaþie naþionalã a coope-
rativelor de lucrãtori ºi are mai mult de 10.000 de
membri în întreaga Japonie, cu o cifrã de afaceri
anualã de peste 300 de milioane de dolari.

Un nou tip de virus ameninþã omenirea
Oamenii de ºtiinþã au identificat un nou tip de

gripã în China. Se pare cã porcii transportã virusul
ºi îl pot transmite la oameni! Cercetãtorii sunt îngri-
joraþi cã forma descoperitã ar putea suferi mutaþii
care mai apoi se vor rãspândi cu uºurinþã de la o
persoanã la alta. Noul virus, pe care cercetãtorii
l-au denumit G4 EA H1N1, se poate dezvolta ºi
înmulþi în celulele din cãile respiratorii. Dovezi ale
infecþiei la oameni au fost descoperite în lucrãtorii
din abatoare ºi cei din industria porcinã din China.

Din primele cercetãri reiese cã vaccinurile anti-
gripale nu protejeazã împotriva noului tip de virus,
iar organismul uman încã nu este pregãtit sã lupte
cu un nou tip de virus având în vedere cã sistemul
imunitar este în continuare slãbit dupã pandemia
Covid-19.

În ce þãri putem merge fãrã niciun risc
INS a publicat lista þãrilor din zona verde de

coronavirus. Persoanele asimptomatice care vin în
România din aceste state sunt exceptate de la
mãsura carantinãrii. Astfel, zona verde de Covid-19
cuprinde urmãtoarele þãri: Austria, Bulgaria, Cehia,
Cipru, Croaþia, Elveþia, Estonia, Finlanda, Franþa

„Legea cooperativelor de lucrãtori marcheazã
începutul unei epoci, nu numai pentru cooperativele
noastre, ci ºi pentru întreaga miºcare cooperatistã
din Japonia”, afirmã Nobuhiro Furumura, preºedinte
JWCU ºi membru în Consiliul de Administraþie al
CICOPA.

(teritoriul european), Germania (cu excepþia distric-
tului Kreis Gutersloh, care este zonã galbenã),
Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein,
Lituania, Malta, Norvegia, Slovacia, Slovenia ºi
Ungaria.

Toate persoanele asimptomatice care sosesc în
România dintr-o þarã care nu face parte din lista
þãrilor menþionate mai sus trebuie sã intre în izolare
la domiciliu pentru o perioadã de 14 zile!

De aceea doresc sã pun accentul, cu ocazia Zilei
Internaþionale a Cooperativelor, pe acþiunea pentru climat,
un obiectiv care ne impune sã-i mobilizãm pe cei din
jurul nostru pentru a construi o economie mai sãnãtoasã,
mai echitabilã ºi mai unitã.

Pe aceastã planetã, casa noastrã a tuturor, sute de
mii de experienþe ne aratã cã existã alte cãi de dezvoltare
ºi cã dezvoltarea durabilã nu este o utopie.

La nivel global, economia cooperatistã are peste un
miliard de membri ºi genereazã locuri de muncã pentru

10% din populaþia activã. Cifra de afaceri a principalelor
300 de cooperative este echivalentã cu produsul intern
brut al celei de-a ºasea economii mondiale ca mãrime
din lume.

Astãzi, chiar ºi în cele mai dificile circumstanþe, miº-
carea cooperatistã pune în aplicare tot ce-i stã în putere
pentru a proteja populaþia la nivel local ºi a o ajuta sã
depãºeascã aceastã catastrofã sanitarã, socialã ºi
economicã.

Protejarea planetei noastre este inseparabilã de
acþiunile colective pe care le întreprindem pentru ca
nimeni sã nu rãmânã deoparte.

Cooperativele au un rol de jucat în îndeplinirea acestor
provocãri, care devin urgente în urma acestei pandemii
globale.

În ciuda suferinþei ºi a incertitudinilor acestei tragedii
personale ºi colective care vã loveºte pe unii dintre dum-
neavoastrã dar care nu ocoleºte pe nimeni, vreau sã
evidenþiez iniþiativele cooperativelor peste tot în lume.

Toate eforturile sunt utile. Nu vã opriþi, continuaþi sã
colaboraþi cu populaþia localã ºi sã vã faceþi auziþi, tare
ºi clar, în aceastã zi, pentru a arãta restului lumii cã noi
putem contracara efectele nefaste ale schimbãrilor cli-
matice ºi cã noi construim, împreunã, o altã economie
bazatã pe valori ºi principii cooperatiste.

Încã mai avem timp sã acþionãm! Sã acþionãm
împreunã, începând de acum, pentru a proteja climatul!

Vã rog sã primiþi cele mai cãlduroase salutãri ale
mele ºi vã urez o bunã ºi fericitã Zi Internaþionalã a
Cooperativelor.

Ariel Guarco,
Preºedintele ACI

(Urmare din pagina 1)

Mesajul Primului-ministru Ludovic Orban
cu prilejul Zilei Internaþionale a Cooperaþiei

Sãrbãtorim astãzi un segment de activitate cu o
tradiþie îndelungatã în þara noastrã, sectorul coope-
raþiei. Marcatã de aproape 100 de ani în prima
sâmbãtã a lunii iulie, la iniþiativa Alianþei Coope-
ratiste Internaþionale, Ziua Internaþionalã a Coope-
raþiei a fost înscrisã din 1995 ºi în calendarul de
acþiuni oficiale al Organizaþiei Naþiunilor Unite – în
fapt, o recunoaºtere a rolului pe care organizaþiile
cooperatiste îl joacã în dezvoltarea economicã,
socialã ºi culturalã.

În România, cooperaþia meºteºugãreascã a
devenit o alternativã socio-economicã importantã
pentru comunitãþile din locaþii considerate nepro-
fitabile de cãtre firmele private, dar, în acelaºi timp,
reprezintã un bun exemplu de adaptare la cerinþele
pieþei ºi la nevoile oamenilor. Pe lângã activitãþile
desfãºurate în producþia de bunuri industriale, de
larg consum ºi în zona de servicii pentru populaþie
ºi pentru agenþi economici, sectorul cooperaþiei
meºteºugãreºti desfãºoarã ºi o intensã activitate
de formare profesionalã, beneficã prin faptul cã
asigurã pregãtirea forþei de muncã în funcþie de
cerinþele zonei de activitate, precum ºi continuitate
în pãstrarea unor meserii tradiþionale. ªi, nu în
ultimul rând, este de apreciat rolul de responsa-
bilitate socialã pe care acest sector îl are pe piaþa
muncii, prin faptul cã, prin specificul activitãþilor, le
oferã ºi multora dintre persoanele cu dizabilitãþi
ºansa unui loc de muncã stabil. 

Pentru toate aceste beneficii, consider cã avem
nevoie sã punem în valoare mai eficient potenþialul
sectorului cooperaþiei ºi sã-l ajutãm sã depãºeascã
dificultãþile provocate de restrângerea activitãþii din
cauza pandemiei. Acesta este ºi motivul pentru care
la nivelul Guvernului am decis sã includem ºi socie-
tãþile reglementate de Legea nr. 31/1990, inclusiv
societãþile cooperative, în categoria beneficiarilor
Programului IMM Invest România.

Încurajez dezvoltarea acestui sector în România
ca forþã activã a economiei naþionale ºi mã alãtur
iniþiativei ONU de anul acesta de a marca Ziua
Internaþionalã a Cooperaþiei sub tema „Cooperativele
pentru acþiune climaticã”, în linie cu obiectivul de
acþiune împotriva schimbãrilor climatice din cadrul
Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilã, adoptatã
în cadrul ONU. Sãnãtatea planetei, esenþialã pentru
sãnãtatea ºi chiar viaþa noastrã, depinde de acþiunile
tuturor celor implicaþi în activitãþi economice.

Felicit societãþile cooperatiste, cooperatorii
meºteºugari ºi pe toþi cei care lucreazã în acest
sector pentru contribuþia pe care o au, prin munca
lor, la dezvoltarea socio-economicã a multor comu-
nitãþi din România ºi îi asigur de sprijin din partea
Guvernului pe care îl conduc.

Vã urez succes în continuare!
Ludovic Orban,

Prim-ministru al României
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Ziua Iei, sãrbãtoritã la Coop. Haþegana
(Urmare din pagina 1)

Mari români. Mari vicii!Oameni ºi locuri – întâlniri istorice

Mihai Eminescu, fãrã doar ºi poate
titanul literaturii noastre, era des-

cris de prieteni ºi apropiaþi drept o persoanã
dezordonatã ºi un mare amator de cafea.
S-a mutat în Capitalã în 1877, la insistenþele
lui Ioan Slavici, locuind prima datã într-o
cãsuþã în stil þãrãnesc, cu pridvor pe stâlpi
de lemn, de pe strada Speranþei. Zilnic, în
tindã, Eminescu îºi bea cafeaua, pregãtitã
la o bucãtãrie improvizatã de bãtrânica
tocmitã pentru a þine rânduiala casei.

„Tatãl” lui „Take, Ianke ºi Cadîr”, drama-
turgul Victor Ion Popa, a încetat prematur
din viaþã din cauza viciilor. Avea doar 51
de ani, o viaþã scurtã în care Popa a adunat
toate darurile: era publicist, romancier,
dramaturg, scenograf, caricaturist, regizor,
director de teatre, mare animator ºi profesor
la Conservator. L-a rãpus o boalã declan-
ºatã ºi hrãntã de trei vicii: tutunul, abuzul
de cafea ºi surmenajul excesiv.

Despre Constantin Brâncuºi ºtim multe
ºi încã nu totul. Cert e cã cel mai mare
sculptor român era un fumãtor împãtimit. ªi
un îndrãgostit de vin roºu. De exemplu, la
Paris, Brâncuºi îl invita în atelierul sãu pe
compozitorul francez Erik Satie, cu care dis-
cuta pânã dimineaþa, schimbând subiectele
tot la fel de des precum sticlele. Preferatul
maestrului era vinul de Beaujolais.

„Cipicã, vino sã iei masa la mine astã-
searã. Astã-searã împlinesc o jumãtate de
secol... Odatã m-a invitat sã tragem un chef
împreunã. Am bãut în neºtire. Eu eram
foarte tânãr, el era încã tânãr, sã fi avut
vreo 45 de ani, ºi se þinea foarte bine. Se
fãcuse între timp 5 dimineaþa. Eu îi spun:
«Nu mai pot, trebuie sã mã întorc acasã!».
El rãspunde: „«Bine, te întovãrãºesc». Când

spus. Îmi ia ºi mâna cealaltã ºi începe sã
mã învârtã în sens invers. Ei, cum te simþi
acum? Mã simt de minune! Ne-am întors
din drum ºi ne-am apucat iarãºi de bãut.
Era formidabil! Un om cu totul extraordinar!”,
povestea recent compozitorul francez de

Se spune cã viciile sunt ceea ce ne definesc, dar într-o lume cum este
cea a culturii viciile reprezintã umbra care îi însoþeºte pe scriitori, traducãtori,
oameni de litere. În cazul unora, viciile le-au adus faima ºi au stat la temelia
naºterii unor adevãrate opere de artã, dar tot la fel de adevãrat este ºi cã
altora le-a frânt aripile creaþiei.

ajungem în colþul strãzii Monsieur le Prince,
îmi spune: «Ia întinde braþul!». ªtiþi, mi-era
rãu, mi-era chiar foarte rãu... M-a apucat
de mânã ºi a început sã mã învârtã în jurul
unui copac, dar cu ce putere! Mã roteam
ca un titirez. «Dã-mi ºi mâna cealaltã!», mi-a

origine românã Marcel Mihalovici într-un
interviu.

Viciile lui Mihail Sadoveanu erau mai
multe, dar niciunul ca dragostea de arginþi.
Un zgârcit împãtimit de pescuit ºi vânã-
toare, aºa îl caracterizau prietenii. Deºi îºi
permitea sã comande undiþe de la Londra,
niciodatã nu împrumuta bani apropiaþilor!
Iar când þãranii veneau la Mãnãstirea Neamþ
cu produse locale, Sadoveanu se tocmea
la sânge cu ei înainte de a cumpãra ceva.

Pe Nichita Stãnescu aproape cã nici
nu ar mai trebui sã-l pomenim, cãci viaþa
lui a fost un nesfârºit meci dus între con-
ºtiinþã ºi viciu. Relaþia lui cu alcoolul este
de notorietate, dar nu de puþine ori el
spunea cã bãutura îi menþine vie starea de
inspiraþie, „o stare de efervescenþã intelec-
tualã vecinã cu geniul”. Legendã sau nu,
s-a spus cã Nichita cheltuia pe votcã,
pãlincã ºi vin mii de lei sãptãmânal, sume
uriaºe pentru perioada acelor ani.

Unii, în schimb, ºi-au hrãnit patimile cu
alte vicii. Sã-l luãm ca model pe Duiliu
Zamfirescu, scriitor vrâncean ajuns unul
dintre cei mai importanþi cronicari ai vieþii
mondene din Bucureºti. ªi, ca orice ziarist
care îºi croieºte drum în hi-life-ul dâm-
boviþean, pãrintele lui „Tãnase Scatiu” s-a
dedulcit la frumuseþile ieºite în cale. Sunt
deja de notorietate aventurile sale amo-
roase cu mai toate femeile din lumea bunã,
un viciu pe care Duiliu Zamfirescu nu ºi-a
dorit niciodatã sã-l învingã. Din contrã, jur-
nalistul Zamfirescu înfiera ziua, în paginile
ziarului, toate cucoanele cu ifose din Bucureºti,
iar seara craiul Duiliu mergea sã le con-
soleze, pe la baluri, ceaiuri ºi alte astfel de
evenimente la care era invitat...

LAURENÞIU TEODORESCU

S-a redus activitatea fiindcã, dupã 1990, stofele
de lânã au dispãrut ºi au apãrut stofele industriale de
import ºi nu s-a mai pus bazã pe lânã. Lâna acum nu
se mai foloseºte, oierii îi dau foc ºi noi, când avem
nevoie, nu mai avem cu ce sã facem”, explicã d-na
Hortensia Bercu.

Chiar ºi aºa, în aceste condiþii dificile, tradiþia
portului popular rãmâne de actualitate, dovadã cã la
Coop. Haþegana s-au lucrat ii pentru muzicieni de
peste hotare, pentru strãini etc. Meºteºugul este dus
mai departe cu femeile cu care s-a deschis coope-
rativa, zice Hortensia Bercu: „Media de vârstã este
de 60-65 de ani. Avem o singurã tânãrã. Suntem
oameni care am intrat tineri la cooperativã ºi am îmbã-
trânit aici... Acum nu mai vrea nimeni sã facã meseria.
Nu mai au rãbdare, se ocupã cu alte activitãþi, iar
munca manualã oricum este foarte prost plãtitã”.

Cum se alege corect o ie
Mulþi români întreabã cum se alege corect o ie,

astfel cã meºteºugãresele de la Coop. Haþegana dau
rãspunsul: „Vã uitaþi cum e cusutã. O întorci pe dos

ºi vezi pãºitura. La maºinã se vede. Manual, se vede
cruciuliþa, cã majoritatea iilor se fac pe cruciuliþã.
Ia autenticã o recunoºti, imediat se vede ºi preþul. La
noi, o ie cu mânecã scurtã se vinde de la 350 de lei,
iar cea cu mânecã lungã pânã la 580 de lei. Depinde
de cum sunt cusute. Materialul e bumbac 100%, pe
pânzã topitã”.

În plinã pandemie, societatea hunedoreanã a lucrat
intens, onorând douã licitaþii câºtigate – costume
populare pentru primãrii.

La anul, pe 16 ianuarie, Coop. Haþegana aniver-
seazã 50 de ani de activitate. „Avem modele de ii pe
care le facem de la început. Culegem modele din
zonã, din Unciuc, de la Lunca Cernii, iar noi am avut
ºansa sã vedem originalele la Muzeul Satului. ªi le
respectãm pe cele vechi. Sunt ºi oameni care ne cer
o ie de 100 de ani, iar noi respectãm nuanþele ºi sim-
bolurile, pentru cã oamenii þin la aceste aspecte. Dacã
ar fi sã mã întrebaþi pe mine, modelul preferat al meu
este cel cu pãpuºile de Pãdureni”, se destãinuie
Teodora Dumistrãcel, contabil-ºef la Coop. Haþegana.

NICHOLAS CEZAR

Mesajul Preºedintelui Camerei Deputaþilor,
Marcel Ciolacu, de Ziua Internaþionalã a Cooperaþiei

Sãrbãtorirea Zilei Internaþionale a Cooperaþiei con-
stituie, pentru noi toþi, un bun prilej de a ne reaminti esenþa
principalelor valori pe care dorim sã clãdim viitorul societãþii
noastre. Nu putem vorbi despre progres ºi civilizaþie fãrã
a aºeza în prim-plan solidaritatea, care genereazã putere
ºi capacitate de construcþie. Cooperarea reprezintã astãzi
un element definitoriu al societãþii, fiind esenþialã prospe-
ritãþii umane. Grija pentru comunitate stã la temelia tuturor
acþiunilor ºi viziunilor cooperatiste.

Parlamentul României apreciazã rolul cooperativelor
în promovarea unui model economic eficient ºi sustenabil,
care sã contribuie la relansarea economiei naþionale.

Modelul cooperatist combinã efectiv eficienþa eco-
nomicã ºi socialã cu responsabilitatea faþã de mediu, fiind
un exemplu în domeniul creãrii de locuri de muncã, a
mobilizãrii resurselor ºi stimulãrii investiþiilor.

În acest context, subliniez în mod deosebit contribuþia
valoroasã a organizaþiilor cooperatiste în dezvoltarea
economicã, socialã ºi culturalã, în promovarea echilibrului
dintre om ºi naturã, dintre valoarea adãugatã a muncii
noastre ºi impactul asupra mediului înconjurãtor.

Vreau sã vã mulþumesc pentru misiunea pe care v-o
asumaþi în susþinerea dezvoltãrii durabile a societãþii
româneºti.

În spiritul principiilor ºi valorilor cooperatiste, îmi exprim
convingerea cã vom consolida dialogul ºi vom valorifica la
cel mai înalt nivel potenþialul miºcãrii cooperatiste, pentru
înscrierea þãrii noastre pe traiectoria unei dezvoltãri
durabile.

Vã mulþumesc ºi vã doresc mult succes!
Marcel Ciolacu,

Preºedintele Camerei Deputaþilor
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4 iulie
 CIPRIAN-RÃZVAN CERBU,

preºedinte al Societãþii Cooperative
AUTORECORD Timiºoara  TATIANA
NÃIBOIU, contabil ºef al SCM PRES-

TAREA Drãgãºani  ANA BALABAN, contabil ºef
al Societãþii Cooperative BÃNÃÞEANUL Sânnicolau-
Mare  MARIA BLENDICA, contabil ºef al SCM
TEHNICA Braºov.

5 iulie
 NECULAI PEIU, preºedinte al SCM SERVI-

PREST Urziceni  ADRIANA FLOREA, preºedinte
al SCM CONSTRUCTORUL Mediaº.

6 iulie
 ANA MARIA POPA, contabil ºef al SCM

PROGRESUL Baia Mare.
7 iulie

 VALENTINA ªANDRU, contabil ºef al SCM
CONFECÞIA Ploieºti   MARIA PUI, contabil ºef al
Societãþii Cooperative MUNCA COLECTIVÃ Topliþa.

8 iulie
 HUSZAR ENIKO, preºedinte al Societãþii

Cooperative ÎNFRÃÞIREA Satu Mare.
9 iulie

 CRISTIANA MONICA POSTOLACHE, preºe-
dinte al SCM PRESTAREA Drãgãºani  VASILE
BÃRCEAN, preºedinte al SCM PARÂNGUL Tg. Jiu

 GAROFIÞA MURARIU, contabil ºef al SCM
MUNCITOAREA Topoloveni.

10 iulie
 GHEORGHE CHIª, administrator unic al

SCM CONSTRUCTORUL Baia Mare  GHEORGHE
ICHIM, preºedinte al SCM DORNA Vatra Dornei

 DAN CONSTANTIN NUÞU, preºedinte al SCM
PRESTAREA Bucureºti.

12 iulie
 ADRIAN PRISTOPAN, preºedinte al Societãþii

Cooperative INTERRA Satu Mare  MARIANA
ELEK, ºef contabil al SCM TEHNOMETALICA Arad

 MARIUS TUDOSE, director general al SC
SADCOM SA Bucureºti.

13 iulie
 MILICA RUGINÃ, contabil ºef al SCM

STRÃDUINÞA Tecuci  SILVIA BÂSCU, ºef contabil
al SCM CERAMICA Horezu.

14 iulie
 SANDA GEORGETA ZAHARIA, preºedinte

al SCM ELECTROMETAL Baia Mare  MARIANA
PLOSCARU, contabil ºef al SCM ASCOM Piatra
Neamþ.

15 iulie
 NAGY-SZABO FRANCISC, preºedinte al

SCM PRESTAREA ªimleu Silvaniei.
16 iulie

 CARMEN IULIANA BRÎNZEA, secretar
general al UJCM Prahova  GEORGETA PASCU,
ºef contabil al SCM ÎNFRÃÞIREA Moreni  LUCIA-
SIMONA MÃRINÃ, director al Liceului Tehnologic
UCECOM „Spiru Haret” Cluj-Napoca.

17 iulie
 MARIA RAIZI, preºedinte al Societãþii

Cooperative IGIENA Tulcea  DUMITRU CHELARU,
contabil ºef al SCM SOCOM PRESTAREA Piatra
Neamþ  TEODORA CRINTEA, preºedinte al SCM
PRESTAREA Constanþa.

18 iulie
 GHEORGHE SIMULESCU, preºedinte al UJ-

SCOM Timiº  EUGENIA VERONICA BUZEA,
cenzor al Uniunii Naþionale a Cooperaþiei Meºte-
ºugãreºti – UCECOM  ªTEFAN CRISTEA,
preºedinte al SCM PRESTAREA Focºani  ELENA
BÃICOIANU, ºef compartiment financiar-contabil al
SCM UTIL MOD Ploieºti.

Conforme

Povestea Iei – de la origini ºi pânã aziMeºteºug ºi carierã
Data de 24 Iunie este plinã de istorie, artã ºi de chintesenþa

poporului român. Asta pentru cã în aceastã zi de varã sãrbãtorim
Ia româneascã. Este o sãrbãtoare a portului nu numai pentru noi,
ci ºi pentru o mare parte a acestei planete numitã Terra.

Ea, Ia, este desprinsã din trecutul acestui pãmânt, indiferent
de ceea ce a fost înainte de a fi românesc, de ceea ce este acum
sau de ceea ce va urma. Orice ar fi, Ia româneascã este o legendã
mondialã. Nici istoria scrisã sau nescrisã nu poate sã explice
originea ei. Când a apãrut, cum a apãrut pare a fi un fenomen al
timpului încã neelucidat. Unele studii aratã cã ar fi fost o emblemã
încã din era civilizaþiei Cucuteni, civilizaþie cunoscutã arheologic
între anii 5500 î.Hr.–2750 î.Hr. Este una din cele mai vechi civilizaþii
din Europa, iar denumirea este prozaicã, purtând numele satului
din apropierea Iaºului unde s-au descoperit primele vestigii ºi
artefacte reprezentative pentru acea îndepãrtatã perioadã. Disputa
cunoscãtorilor este aprigã, legând denumirea iei de numele
localitãþii dobrogene „Mahmud-IA”.

Real pare faptul cã IA a înglobat de-a lungul mileniilor
chintesenþa a ceea ce avea sã devinã brandul principal al poporului
român de astãzi. Bucata finã de pânzã albã sau borangic a însumat
creativitatea, mãiestria ºi frumuseþea interioarã a femeilor din
orice colþ de þarã. Motivele folclorice din Bucovina, Dobrogea,
Banat, Transilvania sau Oltenia se gãsesc brodate, cu fir de
mãtase, cu aþã simplã sau cu mãrgele arãtând priceperea ºi
gingãºia sufleteascã a femeilor satului românesc. S-ar putea
comenta cã în Ie stã dovada istoriei poporului nostru pentru cã
pe magnificul tablou brodat se regãsesc ºi influenþele popoarelor
ce au trecut pe aici sau au fost asimilate.

Asta este Ia româneascã. A fost cunoscutã, apreciatã ºi
admiratã, poate mai mult decât noi, de cei mai strãluciþi repre-
zentanþi ai artei din secolul XIX sau XX. Unul dintre aceºtia ºi
totodatã unul dintre principalii iniþiatori ai artei moderne, Henri
Matisse, fascinat de complexitatea expresivitãþii artistice a Iei, a
suprins detaliile bluzei tradiþionale, nu de puþine ori, în picturile,
gravurile ºi desenele sale.

ORIZONTAL: 1) Fãrã îndoialã – Anunþ… adevãrat
2) Chemat la judecatã – Nu-i a bunã 3) Pline de apã – Pachet
mare de marfã (pl.) 4) Om parolist – Autentic 5) Bis! – Poet
ºi cântãreþ antic grec – Rar… a lipsit! 6) Cu el sunt medaliaþi
cei de pe primul loc – Cap de berbec! 7) A fi în proces – Coº
gol! 8) Altfel spus, neam – Atac decisiv 9) Cãi de acces –
Loial 10) Fac împreunã un continent – Înfumurare (fig., pl.).

VERTICAL: 1) Traºi cu forþa – Omul Moscovei 2) Osul de
la pieptul pãsãrilor – Corect 3) Trage mult la cântar – A
asculta un martor la proces 4) Universitatea Tehnicã – A se
mândri 5) Un om crunt exploatat – Etape istorice – Începe
sesiunea! 6) Scris unul dupã altul – Drumurile noastre toate…
7) Intrare în legalitate! – Povestire falsã 8) Denatureazã
adevãrul fãrã voie – Utile croitorului 9) Orator (înv.) – Tagma
preoþimii 10) E pe muchie de cuþit – Corpuri cereºti.

Regretãm dispariþia prematurã ºi fulgerãtoare a celei
care a fost Rodica Luminosu, contabil ºef al
Societãþii Cooperative Timiº Timiºoara. Va rãmâne
în amintirea celor care au cunoscut-o ºi cu care a

colaborat în decursul unei vieþi profesionale intense.
Dumnezeu sã o odihneascã în pace!

Colectivul Uniunii Judeþene a Societãþilor
Cooperative Meºteºugãreºti – UJ-SCOM Timiº

Nici marii artiºti români n-au rãmas indiferenþi în faþa acestei
cãmãºi fermecãtoare. Cãmaºã, care pe drept reprezentând piesa
principalã, totuºi face parte din Portul Popular al Femeilor. Iatã
iar o dovadã, nu o exemplificare. Pictorul ºi revoluþionarul român
Constantin Daniel Rosenthal a fost fermecat de magia transmisã
de Ie. În tabloul „România revoluþionarã”, acesta o reprezintã pe
Maria Rosetti, englezoaicã prin naºtere ºi soþia lui C.A. Rosetti,
îmbrãcatã în Ie ºi purtând o diafanã nãframã.

Ia a reprezentat mândria femeii. Nu bogãþia broderiilor conta,
ci ceea ce transmiteau aceste broderii prin simbolurile ºi motivele
lor. De la þãranca ce mergea la munca câmpului pânã la nobilime,
Ia a ocupat un loc aparte, fiind purtatã cu mândrie. Regina Maria,
cunoscutã ca o mare iubitoare de artã popularã, a rãmas în
amintirea multora cu imaginea în care era îmbrãcatã în portul
popular pe care l-a revoluþionat cu pricepere. Ceea ce a fãcut
Majestatea Sa a avut un deosebit ecou. Strãvechea bluzã tra-
diþionalã româneascã ºi-a pus amprenta pe întreaga þinutã regalã
ºi a reînprospãtat ºi înnobilat costumul popular autohton, iar
astãzi o putem admira în þinutele expuse ale actriþelor de la
Hollywood. ªi nu sunt din aºa-zis „starlete”. Ele se numesc Katie
Holmes, Kate Moss, Anne Hathaway, Halle Barry, Nicole Kidman.
Parcã nu sunt din cele care nu recunosc „frumosul”.

Dar nu este numai atât. Pe scenele marilor prezentãri de
modã de la New York, Paris, Londra, Milano, toþi designerii de
succes apeleazã la IA româneascã. Amintim de colecþiile semnate
de Yves Saint Laurent, primul care a apelat la fantastica Ie în
1981. Au „recidivat ºi alþii”; Oscar de la Renta (începutul lui 2001),
Jean Paul Gaultier (2006), Isabel Marant ºi Tom Ford în 2012.

Ei fac, noi vorbim! În loc sã prezentãm IA spunem cã mirificul
costum popular a devenit un adevãrat document al culturii
româneºti. Frumos, dar „documentele” nu aduc bani. El, Costumul
Popular este al nostru. Haide sã-l valorificãm noi, sufleteºte ºi
financiar!

LIA PINTILIE

Uniunea Naþionalã a Cooperaþiei Meºteºugãreºti
a primit cu profund regret vestea trecerii în eter-
nitate a celui care a fost Dumitru Ibãnescu,
vicepreºedinte al Asociaþiei Judeþene a Coope-
rativelor Meºteºugãreºti Suceava.

Dumitru Ibãnescu a fost unul dintre decanii de vârstã
ai cooperaþiei meºteºugãreºti, sector alãturi de care s-a
aflat timp de mai multe decenii ºi cãruia i-a dedicat
întreaga sa capacitate de muncã, în decursul unei vieþi
profesionale intense.
Dumitru Ibãnescu va rãmâne mereu în amintirea tuturor
celor ce l-au cunoscut ca un model de dãruire, implicare
ºi bunãvoinþã.

Pe aceastã cale, Conducerea operativã a UCECOM
transmite condoleanþe familiei ºi colegilor. Dumnezeu
sã-l odihneascã în pace!

Om de aleasã omenie, juristul Ibãnescu Dumitru,
a fost un devotat luptãtor al miºcãrii cooperatiste.
A crezut din toatã inima în solidaritate, ajutor ºi
bunã înþelegere, participând la dezvoltarea coo-

peraþiei ca o construcþie echitabilã, echilibratã ºi puternicã
în faþa provocãrilor globale. Acesta a trãit confruntãrile
istorice prin care cooperaþia meºteºugãreascã din Suceava
a trecut ºi ne-a lãsat sfatul sãu, de care acum þinem cont:
„Solidaritatea va produce bogãþie, inovaþie ºi satisfacerea
nevoilor concetãþenilor noºtri. Sã fim cei care construiesc
în fiecare zi o economie bazatã pe democraþie, solidaritate
ºi justiþie socialã, în ciuda suferinþelor ºi incertitudinilor prin
care trecem astãzi, în menþinerea destinului comun bazat
pe valori ºi principii cooperatiste”.

Bunul Dumnezeu sã-l ierte ºi sã-i lumineze calea,
odihnindu-i sufletul.

Comitetul Director al AJCM Suceava


