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Meserii uitate, vieþi schimbate

Medicul Virgil Musta ne sfãtuieºte cum sã combatem Covid-19
Virgil Musta, medicul de la Spi-

talul de Boli Infecþioase „Victor
Babeº” din Timiºoara, a vindecat
de Covid-19 peste 500 de români.
În condiþiile în care noul corona-
virus nu se lasã dus din þarã, cu-
noscutul doctor atrage atenþia cã
pericolul nu a trecut, iar oamenii
ar trebui sã respecte, cu stricteþe,
trei reguli importante: evitaþi locu-
rile aglomerate, purtaþi mãºti în spa-
þiile închise ºi mai ales spãlaþi-vã
cât mai des pe mâini!
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„Pentru cei dintre dumneavoastrã care
nu au trecut personal prin experienþa Covid-19
ºi poate nici nu cunosc persoane care sã
se fi îmbolnãvit, probabil e mai greu de
crezut cã pericolul încã ne paºte.

Chiar dacã la nivel mondial tocmai s-au
depãºit 10 milioane de persoane con-
taminate oficial ºi 500.000 de decese, chiar
dacã am avut la începutul pandemiei expe-
rienþele concrete ale Italiei, Spaniei ºi ale
altor þãri importante, chiar dacã acum
centrul pandemiei este în Brazilia ºi India,
unde se înregistreazã peste 10.000 de
cazuri pe zi, chiar dacã America tocmai a
depãºit 2,5 milioane de cazuri, chiar dacã
în Europa a reînceput creºterea alarmantã
a numãrului de persoane infectate în mai
multe þãri, chiar dacã la noi în þarã în ultimile

zile avem un numãr de persoane conta-
minate asemãnãtor cu cel de la vârful pan-
demiei ºi creºte numãrul celor internaþi la
ATI, chiar dacã existã numeroase mãrturii
directe fie ale persoanelor care au trecut
prin forme severe ale bolii, fie mãrturii ale
medicilor care se confruntã direct cu evo-
luþia imprevizibilã a bolii, tot nu este de
ajuns pentru unii sã înþeleagã cã este esen-
þial sã respectãm în continuare trei mãsuri
simple, dar care ne pot salva pe noi sau pe
cei din jurul nostru care poate nu sunt atât
de norocoºi încât sã facã doar forme
uºoare: sã evitãm locurile aglomerate, sã
purtãm masca în spaþiile închise, sã ne spã-
lãm des mâinile!”, a transmis medicul Virgil
Musta într-un mesaj postat pe Facebook.

Pe 4 iulie aniversãm mai multe lucruri, dar în special Ziua
Internaþionalã a Cooperativelor ºi tema de anul acesta este
„Cooperativele pentru acþiune climaticã”.

Este o zi foarte importantã pentru cooperativele de muncã
asociatã ºi cooperativele sociale din lumea întreagã. ªi eu, în
calitate de Preºedinte al CICOPA, sunt foarte mândru de eforturile
pe care dvs. toþi, în calitate de membri, le faceþi pentru a lupta
împotriva schimbãrii climatice.

Mai mult, CICOPA urmãreºte obiectivele de dezvoltare durabilã
ale Naþiunilor Unite, care ne invitã sã luãm mãsuri urgente pentru
a inversa efectele devastatoare ale schimbãrii climatice la toate
nivelurile.

Sunt foarte bucuros sã spun cã societãþile noastre cooperative
au fãcut eforturi mari în toate domeniile, pornind de la iniþiative
de transport ecologic pânã la utilizarea de energie proprie în sec-
toarele lor.

Unele dintre caracteristicile noastre determinante, cum ar fi
grija pentru comunitate ºi democraþia la locul de muncã, fac modelul
nostru de întreprindere apt pentru a atinge obiectivul nostru comun:
durabilitatea mediului într-o economie regeneratoare ºi dreaptã.

Acum câteva luni, ideea de schimbare era refuzatã de mulþi
oameni. Acum, dupã criza COVID-19, ºtim cã lucrurile se pot schim-
ba radical de la o zi la alta.

Mesajul ONU
Pandemia COVID-19 ºi situaþiile de

urgenþã climaticã au dezvãluit atât fragi-
litatea societãþilor noastre cât ºi a planetei
noastre. Aceste crize duble afecteazã în
mod disproporþionat cele mai vulnerabile þãri
ºi oameni din lume ºi adâncesc multe crize
sociale ºi economice. De asemenea, aces-
tea aratã clar necesitatea consolidãrii coo-
perãrii ºi solidaritãþii globale.

Celebrarea din acest an a Zilei Inter-
naþionale a Cooperativelor evidenþiazã con-
tribuþia pe care cooperativele o au în abor-
darea acestor provocãri, realizarea Obiec-
tivelor de Dezvoltare Durabilã ºi crearea unui
drum cãtre un viitor incluziv ºi echitabil.

Înrãdãcinate în principii de îngrijire pen-
tru comunitate, autoguvernare democraticã,
promovarea locurilor de muncã decente ºi
protecþia mediului, cooperativele sunt bine
plasate pentru a contribui la accelerarea
acþiunilor noastre. Cooperativele ºi alte
întreprinderi din economia socialã ºi soli-
darã pot, de asemenea, sã arate calea cãtre
rezistenþã în perioadele de crizã.

Fie ca aceastã Zi Internaþionalã sã ser-
veascã ca o amintire a rolului important al
cooperativelor în promovarea solidaritãþii,
în acest moment al testelor extraordinare,
pentru familia umanã.

António Guterres,
Secretar General al ONU PAGINA 2  PAGINA 2

Declaraþia Directorului General al OIM
Ziua Internaþionalã a Cooperativelor de anul acesta îmi oferã

oportunitatea foarte plãcutã de a face douã lucruri. În primul rând,
sã subliniez legãturile puternice ºi istorice care leagã OIM ºi
miºcarea cooperatistã mondialã.

Anul acesta se împlinesc 100 de ani de când OIM a înfiinþat
Unitatea Cooperative. Primul director, Albert Thomas, a fost un
cooperator de seamã. ªi pânã în prezent, OIM rãmâne singura
parte a sistemului Naþiunilor Unite cu un mandat explicit pentru
cooperative.

Mandatul este foarte serios. Este menþionat în Declaraþia
Centenarului OIM pentru viitorul muncii care a fost adoptatã de
Conferinþa Internaþionalã a Muncii, anul trecut. ªi este de cea mai
mare importanþã în condiþiile de crizã în care pandemia COVID-19
a cufundat lumea muncii de azi.

Avem norocul de a avea Alianþa Cooperatistã Internaþionalã
ca parteneri în promovarea cooperativelor. Vreau sã salut Alianþa
ºi sã o felicit pentru cea de a 125-a aniversare ºi pentru lungul
sãu record de realizãri, care a fãcut atât de multe pentru a promova
cauza justiþiei sociale.

MESAJE DE ZIUA INTERNAÞIONALÃ A COOPERAÞIEI

ªi acesta este contextul, pentru mine, sã subliniez importanþa
crucialã a temei de astãzi:  „Cooperativele pentru acþiune climaticã”.

Unul dintre lucrurile pe care le-a fãcut aceastã pandemie este
sã ne reaminteascã cât de strâns este legatã lumea muncii de
schimbãrile climatice ºi, prin urmare, de rolul central pe care trebuie
sã-l joace în combaterea acesteia.
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ªtiri de azi pentru mâine

De prin lumea cooperatistã

CS Voinþa Cluj-Napoca, lauri de la FR Ciclism

Declaraþia Directorului General al OIM

cooperatiste meºteºugãreºti. Scopul viza încã de la început
promovarea sportului de performanþã, dar ºi iniþierea tinerilor
în diferite ramuri sportive.

Folosim pluralul, pentru cã „Voinþa” nu este doar un club
de ciclism. De la înfiinþare pânã în prezent, atletismul, bas-
chetul, boxul, fotbalul,  gimnastica, halterele, handbalul,
hocheiul pe gheaþã, luptele libere, kick-boxul, polo pe apã,
popicele, orientarea sportivã, schiul, ºahul, tablele, tenisul de
masã, voleiul ºi triatlonul, ca sã nu mai pomenim de karate au
reunit numeroºi sportivi care au participat în competiþii inter-
naþionale de anvergurã (inclusiv Jocuri Olimpice!), cu rezultate
notabile.

Scopul principal rãmâne consolidarea ºi dezvoltarea
secþiilor de performanþã cu rezultate meritorii în Campionatele
Naþionale ºi cu o reprezentare de vârf în competiþiile inter-
naþionale.

CS „Voinþa” Cluj, prin secþia de ciclism, îºi propune sã
obþinã în continuare rezultate deosebite, la toate probele ºi
categoriile de vârstã, cu perspective de a avea unul sau doi
participanþi la urmãtoarele Jocuri Olimpice (2021, 2025). (L.T.)

Cooperaþia ºi schimbãrile climatice
Prin împãrtãºirea cunoºtinþelor cu privire la aspecte

legate de politica internaþionalã de dezvoltare ºi de punerea
în aplicare, un grup de 10 membri ai Cooperatives Europe
contribuie la abordarea celor mai presante provocãri ale
lumii. Înfiinþatã în 2008, Platforma de Dezvoltare a Coope-
ratives Europe (CEDP) le permite membrilor sã aducã în
discuþie diferite expertize. Pe baza activitãþii reþelei, ACI
ºi birourile sale regionale au încheiat un parteneriat cu
Comisia Europeanã în 2016.

Reamintim cã, în prezent, Cooperatives Europe reu-
neºte 83 de organizaþii care reprezintã 176.000 de
cooperative, având 140 de milioane de membri ºi 4,7
milioane de angajaþi.

Parteneriatul ACI-UE se concentreazã pe creºterea
vizibilitãþii ºi consolidarea reþelelor de dezvoltare coope-
ratistã, susþinând toate acestea cu dovezi din cercetãri
exhaustive.

Pentru a aborda schimbãrile climatice, membrii CEDP
sprijinã activ comunitãþile locale din întreaga lume prin
intermediul cooperativelor, pentru a ajuta la realizarea
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilã ale Naþiunilor Unite.

Principiile cooperatiste care se concentreazã pe
satisfacerea nevoilor membrilor ºi preocuparea pentru
comunitate fac cooperativele parteneri relevanþi în abor-
darea schimbãrilor climatice ºi în atingerea Obiectivelor
de Dezvoltare Durabilã, cum ar fi cel legat de acþiunea
climaticã.

ªapte universitãþi din România
intrã în elitã

Comisia Europeanã are în plan sã înfiinþeze reþeaua
Universitãþilor Europene, iar din România au fost selectate
ºapte instituþii de învãþãmânt superior.

Cele ºapte universitãþi sunt: Universitatea Politehnicã
din Timiºoara, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaºi,
Universitatea Politehnicã din Bucureºti, Universitatea din
Petroºani, Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca, Univer-
sitatea de Medicinã ºi Farmacie „Iuliu Haþeganu” din Cluj-
Napoca ºi Universitatea de Vest din Timiºoara. Alte trei
instituþii selectate anterior sunt ªcoala Naþionalã de Studii
Politice ºi Administrative, Universitatea din Bucureºti ºi
Universitatea Tehnicã de Construcþii din Bucureºti.

Cu ocazia celei de-a 98-a Zi Internaþionalã a Cooperaþiei,
care se sãrbãtoreºte în fiecare an în prima sâmbãtã a lunii iulie
(în acest an 4 iulie), ºi pentru a marca Ziua Internaþionalã a
cooperatorilor de pretutindeni ºi noi, cooperatorii meºteºugari din
Sãlaj, suntem alãturi de întreaga miºcare cooperatistã inter-
naþionalã având acelaºi slogan: „Cooperativele pentru acþiune
climaticã”.

Sã ne bucurãm împreunã de aceastã mare sãrbãtoare a
cooperatorilor de pe întreaga planetã – respectiv 105 þãri membre
ale Alianþei Cooperatiste Internaþionale.

Va doresc tuturor membrilor cooperatori ºi familiilor dumnea-
voastrã multã sãnãtate, mult succes, precum ºi o Zi Internaþionalã
a Cooperaþiei cu multã sãnãtate.

Viorel Raþiu,
Preºedintele UJCM Salaj

Tocmai pentru cã modelul cooperatist aliniazã secþiunile
pe termen scurt cu viziunea pe termen lung, care ne poate
oferi informaþii preþioase cu privire la modul de abordare a
crizelor globale, fie cã sunt pandemii sau schimbãri climatice.

De-a lungul crizei de COVID-19, cooperativele de pro-
ducãtori ºi consumatori au fost cruciale în susþinerea lanþurilor
de aprovizionare cu bunuri ºi servicii esenþiale, apelând la
comuniãþile lor ºi relocalizând economiile. Cooperativele
financiare au creat fonduri de solidaritate pentru a sprijini
întreprinderile eficiente ºi populaþia vulnerabilã. Cooperativele
industriale, de lucrãtori ºi sociale ºi-au transformat produsele
ºi serviciile pentru a rãspunde cererii locale urgente de
echipamente de protecþie, alimente, consumabile ºi îngrijire
socialã.

Iar aceastã abordare localã bazatã pe resurse nu numai
cã sprijinã comunitãþile în vreme de crizã, ci contribuie ºi la
atenuarea ºi adaptarea la schimbãrile climatice.

ªi acest lucru este evident atunci când cooperativele oferã
produse mutuale de asigurare a culturilor pentru susþinerea
fermierilor locali, atunci când cooperativele agricole susþin di-
versificarea culturilor ca mijloc de rezistenþã la secetã sau
când îmbunãtãþesc gestionarea bazinului hidrografic pentru a
conserva resurse naturale preþioase.

ªi o nouã generaþie de cooperative conduce tranziþia cãtre
energia regenerabilã deþinutã de comunitate, valorificând ener-
gia eolianã ºi solarã, precum ºi biogazul.

Deci, cooperativele ºi alte modele de economie socialã ºi
solidarã trebuie sã fie parte integrantã a soluþiilor pe care le

(Urmare din pagina 1)

Mesajul Preºedintelui CICOPA
În aceste timpuri dificile pe care le trãim actualmente, am

arãtat forþele ºi competenþele cooperativelor noastre cu atât de
multe acþiuni sociale în lupta împotriva pandemiei.

Una dintre concluziile cele mai importante ale acestui test
este cã noi trebuie sã fim împreunã ºi cã avem nevoie de
solidaritate. Împreunã facem mai multe ºi cu cât facem mai multe
împreunã cu atât lumea va deveni mai cooperantã.

Cooperativele industriale sunt excelente laboratoare pentru
inovarea socialã, în care pot fi identificate soluþii pentru a lupta
împotriva COVID-19 sau a schimbãrii climatice. Dar nu putem
aºtepta urmãtoarea crizã. Trebuie sã acþionãm ACUM.

Vã invit pe toþi sã vã faceþi auzitã vocea, sã deveniþi motoare
mondiale ale schimbãrii ºi sã colaboraþi la scarã internaþionalã.

Sunt sigur cã în calitate de cooperative de muncã asociatã ºi
cooperative sociale, vom realiza acest lucru mulþumitã solidaritãþii,
mutualizãrii, democraþiei ºi omeniei la locul de muncã.

Acestea fiind spuse, vã urez o foarte frumoasã Zi Inter-
naþionalã a Cooperativelor!

Iñigo Albizuri Landazabal,
Preºedintele CICOPA

avem în vedere, întrucât ne confruntãm cu enormele provocãri
de a ne întoarce spre mai bine. ªi dacã dorim sã construim un
viitor al muncii centrat pe oameni, unul mai echitabil ºi mai
ecologic, unul care sã serveascã în acelaºi timp oamenii ºi
planeta, dacã suntem cu adevãrat angajaþi sã realizãm Agenda
ONU pentru dezvoltare durabilã 2030, atunci trebuie sã ne
asigurãm cã cooperativele continuã sã fie actorii cruciali care
au fost întotdeauna.

Guy Ryder,
Director General al OIM

Printre proiectele conduse de membrii CEDP, care
joacã un rol în atingerea acestor obiective, sunt cele refe-
ritoare la promovarea agriculturii organice ºi a agro-
ecologiei, a tehnicilor de recoltare a apei de ploaie ºi a
gestionãrii durabile a terenurilor.

De exemplu, aratã Alianþa Cooperatistã Internaþionalã,
în Africa de Est, un astfel de proiect inovator sprijinã
utilizarea durabilã a resurselor naturale în bazinul Lacului
Victoria prin consolidarea capacitãþilor organizaþiilor fer-
mierilor locali, de a furniza servicii membrilor lor.

Membrii CEDP lucreazã împreunã, dar colaboreazã
ºi cu organizaþii locale din domeniu pentru a stabili ºi
consolida sinergii cu o gamã largã de organizaþii care au
activitãþi similare.

Într-un oraº emblematic, unde influenþa vesticã ºi-a spus
întotdeauna cuvântul, înfiinþarea Clubului Sportiv „Voinþa” Cluj-
Napoca s-a realizat în anul 1951, din iniþiativa organizaþiilor

Universitãþile Europene sunt alianþe transnaþionale ale
unor instituþii de învãþãmânt superior din întreaga Uniune
Europeanã, care se aliazã în beneficiul studenþilor, al
profesorilor ºi al societãþii în ansamblul ei.

A fost descoperit strãmoºul dinozaurilor
Dinozaurii ºi reptilele zburãtoare (pterozauri) au un

strãmoº comun. Este vorba despre o micã reptilã
insectivorã, dupã cum au stabilit oamenii de ºtiinþã, care
au descoperit fosile în Madagascar.

Cercetãtorii au dat peste fosilele unei vieþuitoare
denumitã Kongonaphon kely, care a trãit în Triasic,
mãsurând doar 40 de centimetri lungime ºi 10 centimetri
înãlþime. În urmã cu circa 237 de milioane de ani, aceastã
reptilã popula o luncã din regiunea de azi a Madagas-
carului. Despre strãmoºul dinozaurilor se ºtie cã a fost un
prãdãtor cu picioare lungi, posibil biped.

(Urmare din pagina 1)
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Parfumul unui meºteºug uitat. Povestea ultimului opincar din Apuseni

Meserii uitate, vieþi schimbateOameni ºi locuri – întâlniri istorice

„Cred cã a fost scris în destinul meu sã
ajut la vindecarea atâtor obiecte vechi, care
acum sunt admirate de iubitorii de artã. În
2002, m-am angajat ca supraveghetor la
Muzeul Judeþean din Giurgiu. Mã copleºeau
obiectele care intraserã în grija mea ºi parcã
mã înconjurau cu o anumitã aurã. La început,
nu ºtiam ce caut eu printre atâþia oameni
de ºtiinþã, dar nu a durat mult ºi, în timpul
diverselor activitãþi profesionale, colegii mei
au observat cã fãceam diferite lucruri ºi
aveam rãbdare. Spre exemplu, coseam un
goblen sau lipeam ceva ºi din mâinile mele
ieºea ceva deosebit. ªi atunci ºi-au dat
seama cã, probabil, am înclinaþie oarecum
cãtre meseria asta”, mãrturiseºte restaura-
toarea în ceramicã-metal Mariana Stancu.

Deºi pentru mulþi manevrarea metalului,
a arcurilor cu sãgeþi, a unor buzdugane sau
toporiºti folosite în lupte ar putea face parte
doar dintr-o meserie specificã bãrbaþilor, ea
spune cã aceastã profesie poate fi îmbrã-
þiºatã ºi de o femeie: „Este o meserie inter-
disciplinarã, trebuie sã cunoºti ºi un pic de
fizicã ºi de chimie. Deºi nu ºtiam ce în-
seamnã aceastã meserie ºi nici nu visam
la asta, acum sunt total dedicatã ºi nu m-aº
mai vedea fãcând altceva (...) Când primesc
fragmentele dintr-un obiect, analizez forma
ºi pasta din care este fãcut, apoi intrã în
lucru imaginaþia mea, acuitatea vizualã ºi
este ca un puzzle: analizezi forma fragmen-
telor, le desfãºori ºi le îmbini”.

Mariana Stancu dezvãluie cã a res-
taurat vase de provizii, de incineraþie, vase
mici folosite în diferite scopuri. Printre „copiii”

aproape un an pentru cã obiectele sunt din
bronz ºi se corodaserã”.

Ea împarte micul spaþiu din laboratorul
de restaurare al Muzeului Judeþean Giurgiu
cu o altã colegã, pasionatã de restaurarea

Când meseriile lor nu au mai avut cãutare, o fostã vitrinierã ºi o fostã
supraveghetoare a sãlilor muzeale s-au reprofilat ºi au devenit douã dintre
cele mai solicitate ºi experimentate restauratoare de obiecte de artã din
România. Cu rãbdare ºi pricepere, ele „vindecã” absolut orice din ceramicã,
metal, chiar ºi documente, texte scrise sau cãrþi vechi.

de suflet sunt „efigiile lui Mihai Viteazu
fãcute de sculptorul Constantin Baraschi,
care au stat pe vechiul pod de la Cãlu-
gãreni, înainte ca podul sã fie reabilitat. La
efigii a fost muncã de echipã, am lucrat

paginii ºi a cuvântului scris, a documentelor
ºi a volumelor istorice. „Prima mea meserie
dupã terminarea liceului a fost de vitrinier-
decorator. Am lucrat în cooperaþie din 1986
pânã în 1993, când mi-am cãutat un alt
drum”, spune Carmen Ceauºu.

Printre operele restaurate se numãrã
ºi „o Biblie scrisã în alfabetul chirilic din
secolul al XVII-lea. Volumul era degradat
în proporþie de peste 50% ºi la restaurarea
lui am lucrat trei fete, iar o altã colegã a
lucrat la text. În momentul în care preiei un
volum, îl preiei aºa cum este: bolnav, rãs-
firat... Îl preiei cu un dosar care cuprinde o
vizã a chimistului, a fizicianului, a biologului.
Fizicianul îþi spune cât este de deteriorat,
degradat, chimistul ce anume ai de refãcut”.

Carmen Ceauºu lucreazã pe cusãturã,
meserie învãþatã înainte de Revoluþie ºi
care acum îi prinde bine când trebuie sã
restaureze câte o carte. „Sunt diferite tipuri
de cusãturi în legarea volumelor. De exem-
plu, Biblia am cusut-o pe miez de sfoarã.
Se instaleazã pe un gherghef, pui volumul
la limita gherghefului ºi apoi pui sfoara.
Lucrul la carte este complex. Avem instru-
mente ºi materiale deosebite pe care le
procurãm mai greu, ca de exemplu, pielea
pentru îmbrãcatul cãrþilor”.

Chiar dacã folosesc cele mai bune pro-
duse pentru a repara un obiect sau o carte,
restauratorii ºtiu cã acest proces rãmâne
vizibil, este ca o ranã vie pe care o coºi,
dar tot rãmâne cicatricea.

LAURENÞIU TEODORESCU

Medicul Virgil Musta ne sfãtuieºte
cum sã combatem Covid-19

priveºte culorile alese, predominã maro ºi negru, separat
sau combinat, în funcþie de preferinþele clienþilor.

Opincile confecþionate de moþul din Câmpeni au ajuns
ºi peste graniþã, dupã cum mândru povesteºte chiar meºte-
ºugarul: „Au cumpãrat opinci de la mine turiºti strãini din
Canada, Franþa, Spania, Marea Britanie. Turiºtii strãini sunt
încântaþi când vãd opinci ºi mã întreabã cum le fac. Le
povestesc turiºtilor cum fac opincile, încãlþãminte pe care
o purtau strãmoºii noºtri. Unii le cumpãrã ca sã le poarte,
alþii vor, pur ºi simplu, ca sã aibã un suvenir din România
ºi spun cã nu au mai vãzut aºa ceva. Sunt bucuros când
vãd cã meºteºugul popular este apreciat”.

Iosif Trifuþ este azi singurul meºter popular din Munþii
Apuseni care mai confecþioneazã opinci „ca pe vremea
dacilor”. Dorinþa sa cea mai mare, dupã cum el însuºi a
mãrturisit, este ca tradiþia sã fie dusã mai departe ºi sã nu
se piardã. Iar Dumnezeu a avut grijã sã-l bucure cu un
urmaº pe mãsurã, în persoana lui David, nepotul de 10 ani,
care ori de câte ori vine la bunici nu se mai lasã dus din
atelier.

Lucreazã cu ansamblurile folclorice
Pe lângã opinci, moþul mai confecþioneazã ºi cizme ºi

pantofi de piele, îndeosebi pentru ansamblurile folclorice
din zonã. „O pereche de opinci costã între 90 ºi 150 de lei,
cizmele de piele 350 de lei, iar pantofii pentru dansatori
200 de lei”, þine sã-ºi prezinte marfa Trifuþ.

Cât timp România trudeºte sub jugul pandemiei Covid-19,
meºterul popular Iosif Trifuþ se adapteazã cum poate ºi, cu
ajutorul copiilor, îºi expune produsele pe social-media.
Meºteºugar cu cont pe Facebook? „De ce nu?! Pagina
mea se numeºte Opinci Câmpeni ºi prin intermediul ei pot
fi contactat pentru comenzi”, ºopteºte nea Iosif, mândru cã
este printre ultimii meºteri din þarã care mai fac opinci cu
materialele ºi metodele tradiþionale de confecþionare.

MARIUS OLARU

În zona Munþilor Apuseni, un singur meºter popular
mai confecþioneazã în prezent opinci, cândva încãlþãmintea
de bazã a moþilor, azi doar o atracþie ºi o curiozitate pentru
turiºtii strãini. La 62 de ani, Iosif Trifuþ ºi-a transpus în
practicã pasiunea pentru opinci odatã cu ieºirea la pensie.
Bãrbatul a fost ani la rând maistru la cooperativa meºteºu-
gãreascã din Câmpeni, acolo unde s-a specializat în
confecþionarea de încãlþãminte din piele.

„Pasiunea pentru meºteºugul popular ºi, în special,
pentru opinici o am de când mã ºtiu. Însã abia în urmã cu
opt ani m-am hotãrât sã fac opinci din piele, dupã modele
strãvechi”, se destãinuie moþul din Câmpeni. În scurt timp,
nea Iosif a început sã participe la târguri meºteºugãreºti,
mai întâi în judeþul Alba, apoi tot mai departe; de ceva
vreme, este nelipsit de la toate evenimentele de acest gen
þinute prin partea de vest a þãrii – Timiºoara, Oradea, Deva.
Pe acolo, mai ales în anumite „þinuturi”, oamenii încã încalþã
opinci la sãrbãtori.

Îºi vinde opincile la târgurile tradiþionale
„Opincile le vând în târguri tradiþionale din þarã. Eu

realizez trei modele de opinci: cu gârgoi (gurgui – cu vârful
întors), cu gãicuþe (model cãutat în zona Banatului) ºi un
model la care aplic talpã, pentru a se putea merge pe
stradã. Sunt mulþi clienþi care vor modele pe care sã le
poarte zi de zi, aºa cã am aplicat talpã ca sã reziste cât
mai mult timp. Celelalte douã modele sunt purtate îndeosebi
de interpreþi de muzicã popularã”, a explicat Iosif Trifuþ.

La el în atelier, totul se realizeazã manual, din piele de
bovinã, iar pentru a confecþiona o pereche de opinci meºte-
reºte chiar ºi trei zile. „Folosesc ustensile: ciocan, cleºte,
falþ. Procesul este unul migãlos, care necesitã timp. Pielea
de bovinã se trage pe captã (un format de lemn), apoi se
lasã la uscat ca sã capete forma piciorului. Dupã aceea,
le dau gãuri în opinci. Lucrez cam trei zile ca sã termin o
pereche”, dezvãluie moþul secretul meseriei. În ceea ce

Specialist în boli infecþioase, Virgil Musta afirmã cã
datoria sa de doctor este ºi sã spunã oamenilor cum sã se
fereascã de acest Covid-19: „Datoria mea de medic este
împãrþitã în douã direcþii. Una dintre ele o reprezintã tratarea
pacienþilor atunci când ajung la spital, iar pentru asta am
încercat ºi încerc în continuare sã folosesc cele mai potrivite
metode în spitalul unde lucrez, fiind într-un continuu proces
de studiere ºi adaptare împreunã cu specialiºtii din þarã ºi
din lume. Cealaltã direcþie, poate chiar mai importantã,
este aceea de a spune oamenilor cum sã se fereascã,
cum sã nu se îmbolnãveascã. Acesta este ºi motivul pentru
care am insistat pe toatã durata pandemiei ºi voi insista ºi
în continuare sã comunic cum pot eu mai bine tot ce cred
cã v-ar ajuta sã nu luaþi acest virus, voi sau persoane
dragi vouã, care poate nu vor face doar forme uºoare”.

(Urmare din pagina 1)

Despre revenirea la normalitatea de dinaintea pan-
demiei, Virgil Musta spune cã libertatea se poate câºtiga
„numai treptat, cu respectarea regulilor. Nu existã zone ale
þãrii cu români mai buni sau mai rãi, însã existã acum
anumite focare care trebuie rapid izolate ºi corect ges-
tionate. Este o responsabilitate comunã, atât a fiecãruia
dintre noi, cât ºi a autoritãþilor statului, pentru ca pandemia
sã nu se extindã ºi sã fie þinutã sub control. ªtiu cã este
plictisitor sã vorbim despre acest subiect pe o perioadã
atât de lungã, mai ales acum, când dupã izolare oamenii
îºi doresc libertate, dar haideþi sã nu uitãm de... sãnãtate!”.

NICHOLAS CEZAR
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ANIVERSÃRI
Zodia: RACZodia: RACZodia: RACZodia: RACZodia: RAC

La mulþi ani!

19 iulie
 MARIOARA RODICA TARÞA, preºedinte al SCM PROGRESUL Baia

Mare  DANIEL AVRÃMESCU, preºedinte al SCM MARCOP Piteºti
 ADRIAN ALEXANDRESCU, preºedinte al SCM GR1 RECAM Iaºi.

20 iulie
 FLOARE ELVIRA BALMUª, preºedinte al SCM ELECTROMECANICA

din Cluj-Napoca  SUSANA OªAN, preºedinte al SCM MODA Cluj-Napoca
 DANIELA DRÃGOIU, administrator al SCM GR1 ESTETICA Iaºi.

Zodia: LEUZodia: LEUZodia: LEUZodia: LEUZodia: LEU
23 iulie

 DUªAN ISAIN, preºedinte al Societãþii Coope-
rative ÎNCÃLÞÃMINTEA Timiºoara  GHEORGHE
MÃRGÃRIT, administrator al SCM PHOENIX 95 Constanþa.

24 iulie
 GABRIEL GRAOR, preºedinte al SCM PROGRESUL Rm. Vâlcea.

25 iulie
 ECATERINA MITULESCU, ºef contabil al SCM FOTOGRAFIA

Constanþa  ADRIANA CHIRIÞÃ, preºedinte al SCM EVA-LUX Galaþi
 DOINA POPA, contabil ºef al SCM ELEDUR Bucureºti.

26 iulie
 ELEONORA COSTIN, preºedinte al SCM ÎNCÃLÞÃMINTEA Oradea.

27 iulie
 VALENTIN PREOTEASA, preºedinte al SCM ÎNTREÞINEREA Piteºti

 OANA DANIELA BULZAN, contabil al Societãþii Cooperative IGIENA
Timiºoara.

29 iulie
 LILIANA OREZEANU, preºedinte al SCM MODA LUX Suceava

 DAN NICOLAE DRÃGOI, preºedinte al SCM INTERSERVICE Bãneasa din
Bucureºti  MARIUS STAN, preºedinte al SCM IGIENA Cluj-Napoca.

30 iulie
 LENUÞA CIOANCÃ, administrator al SCM ÎNFRÃÞIREA Moldova

Nouã  CORNELIA CONSTANTINESCU, ºef contabil al SCM MODA
SÂRGUINÞA Rm. Vâlcea.

31 iulie
 SANDA SORINA HOZA, preºedinte al SCM BICONFEX Bistriþa

 GEORGETA MARIA FÃTU, secretar al UJSCM Brãila  CRISTINESCU
MARIA, contabil al Colegiului UCECOM „Spiru Haret” Bucureºti.

1 august
 VIRGIL ARBORE, preºedinte al SCM GR1 PROD ARTIZ COM 2005

Iaºi  CRISTIAN FOTU, administrator al SCM TRICOTEX Constanþa  ION
MANEA, preºedinte al SCM EXIMCOOP Focºani  ELENA MAXIM, preºedinte
al SCM MODIMEX Suceava  LILIANA ELENA JURCAN, contabil ºef al
SCM MUNCITORUL Beiuº  GABRIELA RÃBOJ, contabil ºef al SCM
PRESTAREA Constanþa  GHEORGHE NEAG, director al S.C. Hefaistos –
CM SA, sucursala Sovata.

2 august
 MIHAIELA BUDEU, preºedinte al SCM TRICOTEXTIL Oradea

 DANIELA MOARCÃª, administrator unic al SCM FRIG SCANDIC Braºov.
3 august

 ELENA POPARAD, administrator unic al SCM TEHNOCHIM Victoria
 SIMONA FLORENTINA DRAGOTONIU, contabil ºef al SCM MOBILA Dr.

Tr. Severin.
4 august

 GABRIELA ªTEFÃNESCU, preºedinte al SCM SERCOM Târgoviºte.
5 august

 MIHAI DUMITRU, preºedinte al SCM MAROCHINER Bucureºti
 IOANA OLTEANU, contabil ºef al SCM ÎNAINTE Constanþa.

7 august
 FLORINA MOGA, preºedinte al SCM CONSTRUCTORUL Cluj-

Napoca  LUCIA SZFARLI, preºedinte al SCM MEDIEªANA Mediaº
 MANUEL MIHAI, preºedinte al ATCOM Societate Cooperativã Tg. Mureº.

8 august
 GHEORGHE HODOROAGÃ, preºedinte al SCM METALO-CHIMICA

Rm. Vâlcea  MÃRIOARA SIMUÞ, contabil ºef al SCM COOTEX Oradea.
9 august

 ANA MARIA POP, preºedinte al UJCM Satu Mare  VIRGINIA
FLOREA, contabil ºef al UJCM Iaºi  RODICA ANTON, preºedinte al SCM
ÎNFRÃÞIREA Slobozia  RODICA DÎRLÃ, preºedinte al SCM AVÎNTUL Filiaºi.

11 august
 MIRELA JUGRAVU, contabil ºef al SCM DRUM NOU Tg. Jiu

 MIRELA VASILICA MEZEI, contabil ºef al Societãþii Cooperative CÃLIMANUL
Topliþa  STELA ECATERINA MARIAN, contabil ºef al UJCM Bihor.

12 august
 MARIANA CHIRIAC, vicepreºedinte al UJCM Galaþi  CARMEN

AIDA BRIGHIU, contabil ºef al SCM CITRAS Câmpina.
13 august

 MARIA CORINA VECERDEA, preºedinte al SCM ARTA SIBIULUI –
Cisnãdie  GHEORGHE VOICU, preºedinte al SCM ELECTRON Focºani.

14 august
 NICOLAE DONOIU, preºedinte al SCM CONSTRUCÞII INSTALAÞII

Piteºti  MARIA SIMINA GRUSEA, preºedinte al SCM UNIREA Rupea.
15 august

 GELU HORIA MUNTEANU, preºedinte al SCM PROGRESUL Braºov
 GEORGETA PEPICI, preºedinte al SCM MUNCA COLECTIVÃ Tr. Mãgurele
 MARIA VONET, preºedinte al Societãþii Cooperative CARTONAJUL Satu

Mare  MARIA UNGURU, contabil ºef al SCM ARTIN Tg. Jiu  MARIA
BUGIU, contabil ºef al SCM GR1 CONSTRUCTORUL Iaºi.

16 august
 CRISTINA AURELIA ZLOTEA, preºedinte al SCM INVALIZI MUNCA

Bucureºti  AURORA IOJA, preºedinte al Societãþii Cooperative IGIENA
Hunedoara  CONSTANTIN JUGRAVU, preºedinte al SCM DRUM NOU Tg.
Jiu  CONSTANTIN TÂRBINÃ, contabil ºef al SCM PARÂNGUL Tg. Jiu

 MARIA FILIP, contabil ºef al SC HEFAISTOS – CM SA, sucursala Sovata.

Promisiune

Meºteºugari care ne fac cunoscuþiMeºteºug ºi carierã
Pentru a pãstra tot ceea ce meºteºugul ne oferã trebuie

sã dãm meºteºugarului ceea ce este al meºteºugarului. ªi el
are dreptul la multe! În aceste perioade, nu perioadã, deoarece
se succed neaºteptat de repede, Meºteºugarul a rãmas sin-
gurul ambasador veridic a tot ce poate fi considerat românesc.
Nu sunt partipriuri, ci adevãruri. Acum vreau sã vã prezint o
familie de meºteºugari. Este vorba de Familia Lupaºc, din
localitatea vrânceanã Nereju, care pãstreazã ºi astãzi
îndeletniciri vechi, fãcând tot posibilul sã le transmitã mai
departe generaþiilor urmãtoare. Meºterii „Lupaºceni” au dus
faima locurilor natale dincolo de graniþe, unul cu obiecte
prelucrate din lemn, altul cu mãºtile tradiþionale româneºti.

Tudoriþa Lupaºc, alintatã de cei care o cunosc Dorina, a
ajuns la cei 40 de ani, care nu prea se vãd pe chipul ei, o
celebritate în lumea meºteºugului mondial. De la ºase ani a
deprins tainele cioplitului cu dalta în lemn, de la tatãl ei,
Pavel Caba, un meºter apreciat pentru sculpturile în lemn ºi
confecþionarea instrumentelor muzicale. De copilã, Tudoriþa a
bãtut pas cu pas, alãturi de tatãl sãu, toate târgurile de profil
din þarã. Ne spune cã: „La început, am luat-o în joacã, pentru
cã dogãria este mai mult o meserie bãrbãteascã, dar apoi,
când am vãzut cã mã descurc, am trecut la modele mai
complicate. Lucrez tipare pentru caº, troiþe în miniaturã,
pãpuºare pentru presat brânzã, dar ºi linguri de lemn cu
motive tradiþionale sau cofiþe pentru vin, toate încrustate cu
modele preluate de la bãtrâni”. Cele mai multe produse ieºite
din mâinile Dorinei sunt prezentate în expoziþii cu vânzare la
târgurile din þarã ºi, mai ales, din strãinãtate.

Tudoriþa Lupaºc a reprezentat România ºi tradiþiile nere-
jenilor în mai toate þãrile europene, în cadrul expoziþiilor
destinate meºteºugarilor. A fost prezentã ºi la mari expoziþii
din SUA ºi India în 2001. Tot ea a purtat Drapelul României
la Festivalul de Artã Popularã de la Los Angeles. Dupã
deschiderea graniþelor europene, sã nu spunem UE, cã ne-am
cam sãturat, artista a prezentat manufactura noastrã la târguri
organizate în þãri precum Franþa, Italia, Austria, Belgia,
Germania, fiind rãsplãtitã cu multe premii de prestigiu ºi, de
ce nu, financiare.

Dar „Meºtera” noastrã nu numai cã meºtereºte, ci ºi
„dãscãleºte”. Este referent de specialitate al Secþiei de Artã
Popularã din cadrul Centrului Cultural Vrancea. Deºi de abia
a atins maturitatea, vrea sã lase meºteri vrednici pentru viitor.
ªi-a dat seama cã în aceste vremuri tulburate, mai ales de
politicã, meºteºugul este o alternativã viabilã pentru demersul
economiei. Acum, cu un glas de pedagog, ne declarã: „Produ-
sele sunt vãzute bine. Lumea cumpãrã. Unii din curiozitate,
unii pentru cã ne cunosc tradiþia, iar alþii pentru cã le place
pur ºi simplu ce iese din mâinile mele”. Meºteºugul românesc
prinde oriunde. Dorina este chematã câte o lunã în India
pentru a-i învãþa pe cei care doresc sã practice arta meºte-

ORIZONTAL: 1) Se ia de cãtre cei hotãrâþi 2) Respiraþie
patologicã – Tratat cu clocotealã 3) Nu-i chip sã-l vezi –
Oneste în fond! 4) În dreapta, la þarã – Floare unicã pe glob
(pl.) 5) Luate în serios! – Debutant în formaþia militarã
6) Drumul spre vârf 7) O voce ce se aude de sus – Adevãrul
pe faþã! 8) Câmpul cu bujori – Li s-au dus favoriþii 9) Ferit de
pãcate – Plin cu bucle 10) ªofer… umblat prin Londra –
Închinatã eroilor.

VERTICAL: 1) Hummer românesc – Se aºteaptã sã fie
bãtut 2) În sinea lui e de apreciat – Þine mult la bãuturã
3) Scoarþã de la þarã – Similare, la dinþi ºi la cherestea
4) Provizorie în construcþii 5) O zi din trei – Referinþã indirectã
6) Pus în practicã – Numãr redat pe scurt 7) Chemarea la
þarã – Limitatoare de vitezã 8) Femeia din film – Spus la
recepþie 9) Albit de vreme – Abia plantat 10) Teo Trandafir –
Publicatã pentru prima oarã.

ºugului. Dar sufletul ei este dedicat creºterii viitorilor meºteri
de pe meleagurile noastre. În fiecare varã, împreunã cu al ei
soþ, merg câte o sãptãmânã la Muzeul Satului din Bucureºti
ºi-i învaþã pe copii sã lucreze. „Aºa ducem tradiþia mai
departe, cã altfel se pierde”, afirmã artista popularã.

Soþul ei – Meºter de Mãºti – este la fel de cunoscut în
þarã ºi dincolo de hotare. Parcã destinul i-a unit. Prenumele
lui este Pavel, la fel cu cel al tatãlui Tudoriþei. Meºtereºte cu
pasiune mãºti ºi fluiere din lemn. Pânã sã o cunoascã pe
soþia lui, Pavel era meºter cojocar, dar, odatã intrat în familia
vestitului meºter Caba, a revenit la pasiunea sa din copilãrie,
aceea de a lucra mãºti purtate de cetele de plugari în noaptea
Anului Nou, pentru alungarea spiritelor rele. Este un obicei
a cãrui obârºie se pierde în negura timpurilor, dar este pãstrat
ºi astãzi în Nereju. ªi el, la fel ca soþia lui a fost îndrumat de
Pavel Caba. L-a luat la o expoziþie a meºterilor populari,
organizatã la Muzeul Satului. I-a prezentat mãºtile, care, spre
bucuria lui, au fost foarte apreciate. Aºa a început sã fie
contactat ºi de alte Muzee ºi Expoziþii de Artã ºi Tradiþii
Populare. Face ce a învãþat ºi doreºte sã ducã meºteºugul
mai departe. În primul rând predã meserie în atelierul de
acasã. Dar asta nu-i ajunge. A devenit referent al ªcolii
Populare de Arte Focºani, în calitate de specialist în confec-
þionarea mãºtilor ºi fluierelor. Este bucuros cã mai existã
tineri care respectã tradiþiile meºteºugarilor ºi chiar vor sã
devinã meºteri populari. Aceste familii trebuie sã fie
respectate ºi admirate, deoarece numai prin activitatea lor
meºteºugul poate avea un viitor.

LIA PINTILIE

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã
În numãrul anterior al gazetei am încercat, atât cât am reuºit,

sã fac o descriere a celui mai important brand românesc: IA. ªi iatã
cã am descoperit legenda despre o localitate aparte din toate
punctele de vedere. Nu toþi ºtim cã Porþile Deltei se deschid la
Mahmudia. De numele aºezãrii, care a fost pescãreascã, militarã,
agricolã ºi în deosebi meºteºugãreascã se leagã douã povestiri: o
legendã ºi un episod istoric. Legenda se referã la IA româneascã.
„A fost odatã o fatã tânãrã ºi frumoasã, pe nume Lia, care s-a
îndrãgostit de un turc, Mahmud. Ea îl iubea, El o adora! Când o
vedea cu IA ei brodatã parcã i se înãlþa sufletul. N-a fost sã fie! Toþi
erau împotriva iubirii lor. Pentru cã nu îºi puteau trãi iubirea, cei doi
îndrãgostiþi ºi-au unit sufletele aruncându-se în apele învolburate
ale Dunãrii. Amintirea lui Mahmud ºi a Liei, îmbrãcatã în Ie a dus
la numele de Mahmud-IA”. Asta este legenda. Istoria ne spune cã
în 1832, sultanul Mahmud al II-lea, ia uite ce coincidenþã de nume,
a declarat localitatea oraº, aºezarea având o deosebitã importanþã
strategicã în perioada în care Dobrogea era ocupatã de turci.

Mahmudia, care în decursul anilor a fost locuitã de o populaþie
ce a atins ºi cifra de 20.000 de locuitori, populaþie eterogenã,
formatã din români, turci, tãtari, ruºi, lipoveni, ucrainieni ºi bulgari
era continuitatea Cetãþii Salsovia, fortãreaþã romano-bizantinã ºi
apoi reºedinþã episcopalã, un bastion al creºtinismului. Vestigiile
arheologice presãrate pe întreg teritoriul Mahmudiei atestã o
intensã ºi îndelungatã populare a acestor meleaguri încã din
secolul al IV-lea î.Hr. Precis nu ºtim cã în anul 200 d.Hr, Salsovia,
în timpul împãratului Valens a fost dãrâmatã de goþi. Dar ea a
fost refãcutã, continuând sã existe pânã pe la anul 1000, când
deja ne consideram un popor care totuºi nu purta numele de
Român. Dacã am încerca sã ne cunoaºtem istoria, ne-am
cunoaºte pe noi. Cunoscându-ne, poate am reuºi sã realizãm
cine suntem ºi ce vrem! (L.P.)


