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Comerþul online, o afacere în România de 4,3 miliarde euro
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Sectorul e-commerce din România, despre care se vorbeºte din ce în ce mai
mult ºi în cooperaþia meºteºugãreascã, a ajuns sã aibã o valoare de piaþã de 4,3
miliarde de euro! Faþã de anul 2018, ultimele 12 luni au adus o creºtere cu 22%.
Zilnic, românii au fãcut cumpãrãturi online în medie de aproximativ 12 milioane
de euro, aratã estimãrile Asociaþiei Române a Magazinelor Online (ARMO), citate
în Raportul GPeC.

ªi, cu toate acestea, potenþialul rãmâne unul uriaº, dupã cum aratã o analizã
de specialitate care prezintã datele Eurostat. Conform acestora, doar 23% din
populaþia României a fãcut cumpãrãturi online în 2019, ceea ce situeazã þara
noastrã pe penultimul loc în Uniunea Europeanã, devansând doar Bulgaria (cu 22%).

 Raportul ARMO specificã faptul cã suma de 4,3 miliarde euro, la cât este
estimatã piaþa comerþului online din România, reprezintã strict segmentul e-tail,
adicã produsele fizice care au devenit obiect de shopping pe Internet. Nu sunt
incluse serviciile, biletele de avion, vacanþele ºi cãlãtoriile, rezervãrile hoteliere,
biletele la spectacole sau la diferite evenimente, plata facturilor la utilitãþi, conþinutul
descãrcat de pe Internet etc.

Legat de valoarea coºului mediu pentru cumpãrãturile online, aceasta a fost,
în 2019, de 273 lei pentru cumpãrãturile de pe calculator, respectiv de 208 lei
pentru cele de pe mobil. Datele centralizate indicã faptul cã cea mai mare creºtere
a coºului mediu, de la 738,27 lei în 2018, la 875 lei, în 2019, s-a înregistrat la categoria
Electro-IT&C. Creºteri importante ale vânzãrilor se observã ºi la urmãtoarele
categorii: fashion (185,58 lei), articole pentru copii (256,28 lei), pet shop (186,91 lei),
divertisment – cãrþi, muzicã ºi film (118,58 lei).

Foarte important de ºtiut pentru antreprenorii care se orienteazã ºi pe piaþa
e-commerce: aproape 72% din traficul magazinelor online a fost generat, în 2019,
de telefoanele mobile! 63,6% din cumpãrãturile de pe Internet se fac de pe
aceste dispozitive.

Pe de altã parte, se observã cã românii (87%) care fac cumpãrãturi online
preferã sã compare preþurile pe cinci site-uri diferite înainte de a face o achiziþie.

LAURENÞIU TEODORESCU
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Bundiþele bucovinene revin în trend
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Sub egida Euricse (European Research
Institute on Cooperative and Social Enter-
prises) s-a publicat cea de-a 8-a ediþie anualã
a Monitorului Mondial al Cooperativelor.
Acest raport prezintã impactul economic ºi
social al celor mai mari cooperative ºi
societãþi mutuale din lume, furnizând un
clasament al principalelor 300 de entitãþi ºi
o analizã a contribuþiilor lor la îndeplinirea
obiectivelor de dezvoltare durabilã stabilite
de ONU.

Monitorul a colectat date de la 4.575 de
cooperative ºi societãþi mutuale din 10 sec-
toare de activitate, dupã cum urmeazã:
1.152 în Europa, 3.218 în America de Nord ºi
America de Sud, 197 în Asia-Pacific ºi 8 în
Africa. Se remarcã faptul cã Top 300 coope-
rative ºi societãþi mutuale înregistreazã o
cifrã de afaceri totalã de peste 2.000 de
miliarde de dolari!

Început de an în forþã. 2020 debuteazã
cu veºti importante de la Bruxelles. Comisia
Europeanã vrea sã introducã un salariu
minim garantat la nivelul UE, o mãsurã cu
implicaþii puternice în economiile naþionale.
România va fi ºi ea afectatã, fie ºi numai
prin prisma impactului avut asupra pieþei
muncii.

Economiile care nu se aflã în zona euro,
precum România, Bulgaria sau Polonia, au
un nivel al salariilor minime puternic influen-
þat de cursurile de schimb utilizate pentru a
converti moneda naþionalã la euro. Tocmai
discrepanþele salariale între statele membre
UE au stat la baza hotãrârii CE de a începe
consultãrile pentru introducerea unui venit
minim garantat.

Croitorul român, între
mãrire ºi decãdere

Între numeroasele meserii regãsite în
cooperaþie, meºteºugul croitoriei avea (ºi mai
are încã!) un loc aparte cãci hrãnea ºi
nevoia, ºi plãcerea clientului, oferind o
paletã de emoþii celor cu care interacþiona.
Dintotdeauna croitorii au cunoscut un statut
social înalt – fiind curtaþi de clienþi, câºtigau
foarte bine ºi aveau un standard de viaþã
ridicat. Toate astea þin de perioada când
þara nu era invadatã de îmbrãcãmintea „de-a
gata”, iar hainele se fãceau la comandã.

Constanþa este unul dintre locurile în
care istoria meºteºugului se împleteºte
armonios cu dezvoltarea oraºului. Pe mãsurã
ce portul ºi viaþa din jurul lui au cunoscut
avântul transformãrii, cooperativele meºte-
ºugãreºti „înfloreau” la tot pasul (croitorii,
cizmãrii, ceasornicãrii, ateliere de mecanicã
finã, tâmplãrie, instalaþii sanitare, reparaþii
radio-tv, ateliere de rame ºi geamuri, stu-
diouri foto, tocilãrii etc.), iar pentru un loc
pe strada ªtefan cel Mare, vadul cel mai
bun, se dãdeau lupte aprige.
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Comisia Europeanã propune un salariu minim garantat la nivelul UE!
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datoritã asemãnãrii cu dunele de nisip de pe o plajã.
Cel mai probabil, dunele sunt valuri de atomi de
oxigen aflate la o înãlþime de aproximativ o sutã de
kilometri, care fac sã strãluceascã un flux de
particule de la soare.

Preþurile la producþia industrialã,
în scãdere

România a înregistrat un avans de 4,4% al
preþurilor producþiei industriale în decembrie 2019
faþã de aceeaºi lunã din 2018. Este a treia creºtere
din Uniunea Europeanã, potrivit datelor Eurostat.
Înaintea României s-au situat doar Grecia ºi Bulgaria.
În decembrie 2019, preþurile au crescut, în medie,
cu 0,7% în zona euro ºi cu 0,4% în UE. În România,
pe marile grupe industriale, cel mai mare avans s-a
înregistrat în industria bunurilor de uz curent
(+5,62%), potrivit INS. Preþurile producþiei industriale
reprezintã o mãsurã a preþurilor solicitate de cãtre
producãtori pentru produsele sau serviciile livrate
în primul stadiu de comercializare.

GYF20 reuneºte tineri antreprenori
Pentru prima sa ediþie, GYF20 (Global Youth

Forum) ºi-a propus sã reuneascã tineri antreprenori
ºi profesioniºti din întreaga lume, oferindu-le sesiuni
de instruire pentru a-ºi îmbunãtãþi abilitãþile ºi cunoº-
tinþele. Forumul gãzduit de oraºul Kuching (Malaezia)
în perioada 3-7 februarie s-a concentrat pe rolul
vital al tinerilor antreprenori ºi profesioniºti ºi nevoile
lor suplimentare, dincolo de educaþia tradiþionalã ºi
ceea ce înseamnã formarea profesionalã, aducând
o abordare mai inovatoare a instrumentelor ºi
obiectivelor de învãþare.

Programul GYF20 a fost gândit în jurul unei
serii de sesiuni de instruire menite sã îmbunãtã-
þeascã dezvoltarea profesionalã a participanþilor. De
asemenea, participanþii au avut ocazia sã se înscrie
la discuþii de grup, sesiuni de brainstorming, întrebãri
ºi rãspunsuri interactive, ateliere de lucru  etc. În plus,
un accent special s-a pus pe promovarea activitãþilor
GYF înainte, în timpul ºi dupã eveniment prin inter-
mediul videoclipurilor ºi a înregistrãrilor audio, a
interviurilor cu actori cheie ºi printr-o cât mai
atractivã campanie de social media.

Discuþiile purtate în cadrul Forumului Global al
Tinerilor cooperatori pot fi aplicate în toate subiectele
politice, sociale, culturale ºi economice legate de
tineret ºi antreprenoriat cooperatist.

A fost descoperitã o nouã aurorã
borealã

O nouã formã de aurorã borealã, care a primit
numele „dune”, a fost descoperitã de câþiva pasionaþi
finlandezi, a anunþat Universitatea din Helsinki. Noua
formã a luminilor nordului a fost descoperitã pentru
prima datã în 2018, în fotografii surprinse de per-
soane care colaborau cu institutul de meteorologie.
Ei au numit aceastã formã de culoare verde „dune”
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obiectivelor Programului de dezvoltare durabilã la orizontul
anului 2030. Raportul de anul acesta furnizeazã exemple
concrete de acþiuni care sunt puse în practicã de cele
mai mari cooperative din lume”.

Gianluca Salvatori, secretarul general al Institutului
Euricse, a adãugat urmãtoarele remarci cu privire la rolul
cooperativelor: „Cooperativele trebuie sã adopte o stra-
tegie de dezvoltare durabilã reprezentând o alternativã
credibilã la modelul de acþionariat dominant ºi sã comu-
nice pe aceastã temã, arãtând capacitatea lor de a depãºi
provocãrile actuale în integralitatea lor. Cu cât vor fi mai
multe organizaþii care participã la iniþiative ce vizeazã
realizarea de rapoarte pornind de la colectarea de date
fiabile ºi comparabile pe plan internaþional, cu atât cerce-
tãrile ºi analizele vor putea fi mai numeroase pentru a
demonstra impactul social ºi economic al cooperativelor”.

NICHOLAS CEZAR

Întreprinderile prezentate în acest clasament mondial
exercitã activitãþi în diferite sectoare economice: asigurãri
(39%), agriculturã (31,7%), comerþ en-gros ºi en-detail
(17,7%), servicii bancare ºi financiare (7%), industrie ºi
servicii publice (1%), sãnãtate, educaþie ºi protecþie
socialã (1%).

Nu mai e deja o surprizã cã giganþii francezi Crédit
Agricole ºi BPCE (ambele din sectorul bancar) ocupã
primele douã locuri în Top 300, conform cifrei de afaceri.
Podiumul este completat de cooperativa germanã BVR.
Dacã þinem cont de raportul dintre cifra de afaceri ºi
Produsul Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor, atunci douã
cooperative indiene de producãtori ajung pe locurile doi
ºi trei; este vorba de Gujarat Cooperative Milk Marketing
Federation Limited ºi IFFCO. Se remarcã faptul cã ra-
portul de anul acesta a pus accent pe contribuþia
cooperativelor la îndeplinirea celui de-al 8-lea obiectiv
de dezvoltare durabilã al ONU – Creºtere economicã
incluzivã ºi durabilã, ocuparea forþei de muncã depline ºi
productive ºi muncã decentã pentru toþi.

ONU recunoaºte rolul important al cooperativelor
Cu ocazia celei de-a 74-a sesiuni a Adunãrii Generale

a ONU, care a avut loc la New York, în luna septembrie,
Secretarul general António Guterres a menþionat în
discursul sãu rolul important pe care îl au cooperativele.
Iar Bruno Roelants, director general al ACI, a fãcut urmã-
toarea declaraþie: „Aceastã nouã ediþie a Monitorului
Mondial al Cooperativelor merge dincolo de clasamentul
celor 300 de cooperative ºi societãþi mutuale, furnizând
o analizã aprofundatã a dinamicilor miºcãrii cooperatiste.
Aºa cum au subliniat Naþiunile Unite, cooperativele
contribuie într-o mãsurã foarte importantã la atingerea

o formulã de calcul de care sã se þinã cont la nivel
european! Concret, noul salariu minim se va calcula la
aproximativ 60% din valoarea salariului mediu aferent
fiecãrui stat membru în parte!

Dacã ne raportãm la România, vedem cã datele INS
aferente lunii ianuarie 2020 aratã cã salariul mediu net
era de aproximativ 3200 de lei, iar minimul a ajuns la
1346 lei (net). În cazul ipotetic în care mâine s-ar imple-
menta propunerea Comisiei Europene privind venitul
minim garantat, atunci salariul minim net din România ar
creºte cu 574 de lei, pânã la valoarea de 1.920 lei.

Fostele state comuniste, la coada clasamentului
Conform raportãrilor Eurostat, ponderea lucrãtorilor

care câºtigã salariul minim în Uniunea Europeanã începe
de la 5% în Malta, Belgia, Luxemburg ºi ajunge pânã la
25%, în România! Cu alte cuvinte, unul din patru muncitori
români trage pe un venit minim.

Iar când vine vorba de lefuri, discrepanþa Est-Vest e
uriaºã. Astfel, Bulgaria este þara cu cel mai mic salariu
pe economie din UE (312 euro), iar pe locurile urmãtoare
vin nouã state din acelaºi spaþiu fost comunist: Letonia
(430 euro), România (466 euro), Ungaria (487 euro),
Croaþia (546 euro), Cehia (575 euro), Slovacia (580 euro),
Estonia (584 euro), Lituania (607 euro) ºi Polonia (611
euro). În Occident, avem cele mai mari salarii oferite de
Olanda (1.636 euro), Irlanda (1.656 euro) ºi Luxemburg
(2.142 euro). ªi, atenþie, vorbim de salariile minime din
vestul Europei!

LAURENÞIU TEODORESCU

Astfel, chiar din primele zile ale lui ianuarie, la
Bruxelles s-au aºezat la masa negocierilor reprezentanþii
patronatelor ºi cei ai sindicatelor, deopotrivã cu euro-
parlamentarii care joacã, printre altele, ºi rol de mediator.
Se urmãreºte stabilirea în mod previzibil ºi transparent
a unui venit minim garantat în fiecare þarã din blocul
comunitar.

„Condiþiile echitabile de muncã sunt centrul unei
economii de piaþã funcþionale. Cetãþenii se aºteaptã ca
Uniunea Europeanã sã le ofere niveluri ridicate de bunãs-
tare, în timp ce economia se îndreaptã cãtre modele de
creºtere mai ecologice ºi mai digitalizate. Veniturile
adecvate sunt esenþiale pentru asigurarea unui nivel de
trai decent pentru angajaþii europeni”, afirmã Mihaela
Mitroi, partener Asistenþã Fiscalã ºi Juridicã în cadrul
Ernst&Young România. Pentru a veni în întâmpinarea
unei astfel de provocãri, „vor avea loc în perioada
urmãtoare discuþii între Comisia Europeanã, mediul de
afaceri ºi sindicate, pentru a introduce un salariu minim
ºi echitabil pentru toþi angajaþii din UE”.

Consultãrile au început încã din ianuarie ºi vor dura
aproximativ ºase sãptãmâni. Dupã aceea, cel mai pro-
babil, discuþiile se vor concretiza „într-o propunere care
va fi prezentatã în vara acestui an ºi încorporatã într-un
plan de acþiune ce va fi publicat în 2021".

Cum se va calcula noul venit
Foarte important de ºtiut: Comisia Europeanã nu va

stabili o sumã anume pentru salariul minim, ci va propune
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Croitorul român, între
mãrire ºi decãdere

Cioran, înlãcrimat de poezia lui Marin Sorescu recitatã de Tudor GheorgheOameni ºi locuri – întâlniri istorice

8 ianuarie 1990. România pãºea
timid pe drumul democraþiei, dupã de-
cenii întregi de visuri zdrobite ºi aripi
frânte. În zorii libertãþii, ziarul Libération
îi invitã pe Marin Sorescu, Tudor Gheorghe
ºi Mircea Dinescu sã le vorbeascã
francezilor despre þara lor ºi întâmplãrile
recente care au dus schimbarea la
Bucureºti. Cel care i-a însoþit peste tot,
profesorul ºi traducãtorul Jean Louis
Courriol, le-a înlesnit ºi o vizitã surprizã,
în mansarda din Paris a lui Emil Cioran.

Profesorul Courriol povesteºte: „Din
1980 am predat limba ºi literatura
românã la Universitatea din Lyon. N-am
aºteptat sã se prãbuºeascã totali-
tarismul de tip sovietic ca sã încerc sã
apropii cele douã culturi, cele douã
popoare. La Lyon, în prima capitalã a
Franþei, capitala galilor, Marin Sorescu
era cunoscut încã de la începutul anilor
‘80, dãduse interviuri la mai multe ziare,
Le Figaro ºi Libération. De asemenea,
am organizat numeroase spectacole cu
Tudor Gheorghe, în sãli din ce în ce
mai mari. Pe 8 ianuarie ’90, am plecat
cu Sorescu, Tudor Gheorghe ºi Dinescu
de la Lyon la Paris, unde i-am dat
telefon lui Emil Cioran. Îl întâlnisem deja
în aprilie 1989 dupã ce, la insistenþele
lui Marin Sorescu, îi scrisesem sã-i cer
o prefaþã pentru „Paysans du Danube”
la care îmi rãspunsese imediat, foarte
amabil, dar refuzând din principiu, deºi
îl aprecia mult pe Sorescu”.

Vizita acasã la Emil Cioran poate fi
consideratã o adevãratã Unire a culturii
româneºti, reîntregitã peste ani sub
cerul înstelat al Parisului. Cioran locuia,
e drept, într-o mansardã, dar „era o
mansardã destul de confortabilã. Faptul
cã ne-a poftit în casã, ceea ce nu fãcea
de obicei, este un semn de preþuire

(Urmare din pagina 1)

Courriol spune cã „a ºi plâns discret
când Tudor Gheorghe i-a cântat”. La
rândul sãu, Tudor Gheorghe comen-
teazã cu emoþie bucuria provocatã
marelui Cioran – versuri cântate din
poezia sorescianã: „Eram la Paris cu
Marin Sorescu ºi ne-am dus la un
român înstrãinat sã-l întrebãm de
sãnãtate. El, Emil Cioran, ne-a primit
bucuros ºi toþi ne-am tãinuit ca între
oameni normali. Normali, vorba vine,
cã doi erau geniali, Sorescu ºi Cioran”.

LAURENÞIU TEODORESCU

Versurile lui Tudor Gheorghe care au
stârnit recent furia „pãpuºarilor”
împotriva acestui stâlp al românismului

Trãim vremuri tulburi, aºa cã nu trebuie sã mire pe nimeni
„crucificarea” lui Tudor Gheorghe în chiar primele zile ale anului
2020, dupã excepþionalul spectacol „Degeaba 30". Însã ilustrul
menestrel al vorbelor meºteºugite care panseazã sufletul poporului
român nu are nevoie de avocaþi proveniþi din condeieri înflãcãraþi,
gata sã se avânte într-un proces al defãimãrii cu peniþa pe post de
lance. Pentru el vorbesc faptele ºi întâmplãrile ce-l au în prim-plan,
cum este ºi aceasta pe care Gazeta „Viaþa CM” o reproduce în
paginile publicaþiei cooperaþiei meºteºugãreºti.

PÃPUªARUL

Pãpuºaru’-a hotãrât: tu acolo, el aici,
Lãsaþi liberi hoþii mari, arestaþi hoþii cei mici.
Puneþi ºefi oameni pãtaþi, ºantajabili mai ales.
Fac ce trebuie, când vrem, ºi putem sã-i schimbãm des.
Nu-ndrãznesc sã zicã „nu”, iar de zic, le-arãþi un pic
Coada mâþii din dulap ºi-ai sã vezi cum tac chitic!
 
Fiþi atenþi la procurori, cãutaþi veleitari,
Caractere de nimic, oameni mici ce se vor mari.
N-am nevoie de deºtepþi! Mediocri, cât mai mulþi!
Proºtii care-i promovãm sunt mai buni decât cei culþi.
Ei nu-ntreabã, nu gândesc, fac ce vrem ºi e de-ajuns!
N-are sens sã-i bãnuim c-ar avea vreun gând ascuns…
 
Cei mai buni sunt cei lipsiþi de culturã ºi talent.
Guralivii cu tupeu sã ajungã-n Parlament!
Cumpãraþi, cã nu sunt scumpi, câþiva jurnaliºti… de top!
Care spun cã e senin, când afarã e potop!
În Guvern, incompetenþi, e de-ajuns sã fie… trei.
Da’ bãtuþi în cap de tot, sã putem conta pe ei!
 
Secretari de stat mai mulþi, p-ãºtia am sã-i aleg chiar eu,
Mã pricep la proºti cu ºtaif mai bine ca Dumnezeu.
ªeful statului? Lãsaþi-i sã-l aleagã cum or vrea
Ãºtia de-i tot aiurim c-o bere ºi-o acadea!
Iar când se vor fi aºezat lucrurile cum le vrem,
ªtergem tot ce-a fost mai bun… ºi-ncepem sã guvernãm!

deosebitã”, îºi aminteºte Jean Louis
Courriol. Cine a mai fost martor la aceastã
întâlnire cu adevãrat istoricã? Un ziarist
de la Libération, responsabil al cronicilor
literare, care nu a vrut sã rateze momentul
pentru nimic în lume, dar nu ºi Mircea

Dinescu, „el nu ne-a însoþit ºi nici nu ne-a
spus de ce nu vrea sã vinã cu noi la Cioran”.

S-a servit ceai ºi dulceaþã de afine,
într-o dupã-amiazã de neuitat, în care, la
puþin timp dupã sosirea musafirilor, Emil
Cioran a vorbit numai în româneºte. Profesorul

întors spatele dezastrului lãsat în urmã, preocupate puþin spre deloc de
soarta meºteºugarilor. Mai intereseazã pe cineva cã industria confecþiilor
înseamnã aproape exclusiv marfã de serie importatã, cã în România nu se
mai tãbãcesc piei, nu mai gãseºti darace, filaturi, þesãtorii (importãm stofe,
pânzeturi ºi blãnuri), iar lâna este aruncatã la gropile de gunoi sau arsã pe
câmp? Rãspunsul e cunoscut de fiecare în parte...

MARIUS OLARU

Era nevoie de o adevãratã armatã de croitori care sã îmbrace întreaga
populaþie a Tomisului, care creºtea de la an la an.

Dacã te plimbi prin Parcul Tãbãcãriei încã mai auzi poveºti despre
meºterul Gevat, tãtarul care în anii ’60-’70 croia cele mai elegante rochii ºi
costume bãrbãteºti ca nimeni altcineva.

În prezent, atelierele meºteºugãreºti din Constanþa fac faþã tot mai greu
noii realitãþi. Un croitor care s-a încãpãþânat sã nu cedeze sub presiunea
schimbãrilor haotice este Leo Stângaciu (46 de ani), care cu mândrie spune
cã lucreazã în branºã de aproape 30 de ani. „La Revoluþie, în cooperaþia
meºteºugãreascã din Constanþa erau 800 de meseriaºi – croitori, blãnari,
cojocari, brodeze. Astãzi mai suntem 50, e tot mai dificil sã rezistãm pe
piaþã. Nu se mai primesc comenzi mari, nu se mai confecþioneazã paltoane,
pardesiuri, costume. Cele mai multe solicitãri din partea clienþilor sunt pentru
modificãri la îmbrãcãmintea cumpãratã «de-a gata». Au dispãrut unitãþile de
prelucrare a lânii, filaturile ºi þesãtoriile. Prea puþine se mai fabricã în România.
În unitatea în care lucrez eu, n-au mai venit tineri din anul 2000. Eu am rãmas
cel mai tânãr croitor din cooperaþia meºteºugãreascã constãnþeanã. ªcolile
de croitorie au dispãrut pentru cã tinerii nu mai vor sã practice aceastã
meserie. Preferã meserii mult mai rentabile, mai bãnoase”, se plânge meºterul,
zugrãvind o tristã realitate a României „moderne”.

Decembrie 1989. ªi România n-a mai fost la fel
Deschiderea graniþelor a transformat România într-o uriaºã piaþã de

desfacere. Constanþa, la fel ca multe alte oraºe din þarã, a fost invadat cu
marfã din Vest, de la televizoare color ºi camere foto digitale pânã la ceasuri
electronice, confecþii ºi încãlþãminte (made in China, Turcia etc.), mobilã
º.a.m.d.

Pe cale de consecinþã, multe dintre atelierele meºteºugãreºti, lovite în
plin de acest ºoc, au fost nevoite sã tragã obloanele. Progresul tehnologic,
producþia de serie ºi mai ales importurile le-au luat meseriaºilor dobrogeni
pâinea de la gurã. Vremuri vitrege s-au abãtut asupra cooperaþiei ºi prea
puþini au rezistat. Croitoriile s-au golit de clienþi ºi fiindcã autoritãþile au



S.C. HEFAISTOS-CM SA, cu sediul în Bucureºti, Bd.
Unirii nr. 73, bl. G3, tronson 1, parter, sector 3, scoate la
vânzare prin licitaþie publicã activul Hotel Hefaistos corp
A + B inclusiv terenuri aferente, situate în Covasna, str.
Unirii nr. 6 ºi nr. 7, cu preþul minim de începere a licitaþiei
de 4.160.000 euro, echivalent în lei, la cursul de schimb
BNR, la care se adaugã TVA.

Licitaþia va avea loc în data de 18 februarie 2020,
ora 11:00 în Sala de Consiliu din Bucureºti, Bd. Unirii
nr. 73, bl. G3, tronson 3, et.1, sector 3.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul
societãþii la preþul de 100 lei.

Taxa de participare la licitaþie este de 2.000 lei.
Garanþia de licitaþie este de 416.000 euro, echivalent

în lei, la cursul de schimb al BNR.
Informaþii suplimentare la telefon 031.030.14.63.
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15 februarie
 SEVASTIÞA GRIGORESCU,

preºedinte al UCECOM.
17 februarie

 MARIA NICULESCU, ºef contabil al SCM
SERCOM Târgoviºte.

Zodia: PEªTIZodia: PEªTIZodia: PEªTIZodia: PEªTIZodia: PEªTI
19 februarie

 HORTENSIA BERCU, preºe-
dinte al Societãþii Cooperative COOP.
HAÞEGANA Haþeg  FLORIN IONIÞÃ,

preºedinte al SCM ORRIS Bucureºti  MARICELA-
IULIANA PICUS, contabil ºef al SCM MOLDOVA
Siret.

20 februarie
 DORIN DAVID, preºedinte al SCM MUREªUL

Alba Iulia  VALERIA HARªA, contabil ºef al SCM
MOBILÃ ªI JUCÃRII Cluj-Napoca.

21 februarie
 RUXANDRA ELENA MARTIN, preºedinte al

SCM CONFECÞIA Ploieºti  FLORIN MIHAI
CHESARU, preºedinte al SCM GIUVAERUL Ploieºti

 MARIA IVAN, contabil ºef al SCM EXIMCOOP
Focºani.

22 februarie
 TEODOR COCIUBA, preºedinte al UJCM

Hunedoara.
23 februarie

 GHEORGHE POPA, preºedinte al Societãþii
Cooperative MOÞUL Baia de Criº  MARIA PINCA,
preºedinte al SCM ÎNFRÃÞIREA Blaj.

24 februarie
 ANGELA TIRON, preºedinte al SCM GR1

IGIENA Iaºi  MARIA CÎRSTEA, preºedinte al SCM
PIMEX Ploieºti  DORINA NARIÞA, director adjunct
al Liceului Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”
Timiºoara.

26 februarie
 MIRELA IONESCU, preºedinte al SCM

ASCOM Târgoviºte  MARICICA ION, preºedinte
al SCM PRODUCÞIA Brãila  DOINIÞA COSTEA,
contabil ºef al SCM GR1 RECAM Iaºi.

27 februarie
 GABRIELA PUªCAª, contabil ºef al SCM

MESEªUL Zalãu.
28 februarie

 ELENA STAN, contabil ºef al SCM AVÂNTUL
Galaþi  ALINA-ANA CHIª, contabil ºef al Liceului
Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Baia Mare.

1 martie
 CAMELIA CREÞU, administrator al SCM

VIITORUL Piatra Neamþ  EMESE SILAGHI,
preºedinte al SCM IGIENA Oradea  MARIA
PENCU, contabil ºef al SCM ARTA APLICATÃ
Bucureºti  MONICA ANA PETROVAN, contabil ºef
al SCM VIITORUL SOCOM Fãgãraº.

2 martie
 SERGIU NIÞÃ, contabil ºef al Societãþii

Cooperative UNIREA TOP Balº.
3 martie

 GHEORGHE DUMITRU, preºedinte al SCM
TELEPRECIZIA Ploieºti  IACOB BOGÃTEAN,
administrator unic al SCM TRICONPREST Braºov.

4 martie
 ANUÞA DUMITREL, preºedinte al Societãþii

Cooperative COOP. STRAJA Lupeni.

Circulã des!

Bucovina, bundiþele ºi vatra meºteºugului. Acest meleag
de o frumuseþe rarã, plin de legende ºi oameni care nu vor
ºi nu pot sã se îndepãrteze de tradiþie ne oferã chiar în zilele
noastre modele de meºteºugari care ne încântã sufletul. Unul
dintre aceºti meºteri, iscusit la vorbã ºi fascinant povestitor
în graiul dulce al meleagurilor humorene, este Ciprian Orhean.
S-a apucat de al lui meºteºug de prin 1959, când avea deja
„venerabila” vârstã de 14 ani. Asta nu înseamnã cã nu
meºteºugãreºte ºi acum bundiþe simple, ciobãneºti, cu flori,
cojoace sofisticate, personalizate conform dorinþelor cunoscã-
torilor. El, meºterul Ciprian Orhean a început ca ucenic al
cojocarului de vrednicã amintire Pavel Bosca din localitatea
natalã, Capu Codrului de lângã Gura Humorului. În 1959,
vremi de mari restriºti, localitatea Capu Codrului reuºea sã
supravieþuiascã numai prin meºteºug. Ciprian a învãþat cu
sârg meserie pentru cã trebuia sã se rostuiascã în viaþã.
Vremea a trecut ºi dupã cãsãtorie ºi-a dus meºteºugul în
satul Lucãceºti, la 20 km de Suceava, unde s-a „gospodãrit”.
Fiind împlinit ca meºter ºi-a dorit sã-i creascã în „universul”
meºteºugului pe cei trei copii ºi încã trei nepoþi. ªi uite aºa
au trecut pe nesimþite 60 de ani de meºteºug în cojocãrit, ani
cu destule greutãþi, dar ºi cu multe satisfacþii ºi chiar bucurii
aduse de mulþumirea clienþilor iubitori de vechile, ºi de ce nu,
veºnicele veºminte tradiþionale ale Obcinelor Bucovinei. „În
arta cojocãritului totul începe cu trudã ºi dragoste. Trebuie sã
ai respect pentru animalul sacrificat din blana cãruia se
meºteºugãreºte bundiþa sau cojocul ºi bucuria de a face ceva
frumos. Meºteºugul este meºteºug. În industrie existã pierderi,
risipã de material, în schimb în creaþia manualã autenticã
totul se foloseºte, se reinventeazã, capãtã o nouã viaþã. O
bundiþã poate fi confecþionatã în aproximativ o lunã de zile,
dar depinde de complexitatea modelului, fiindcã totul este
cusut manual, apoi asamblat piesã cu piesã, pânã când
bundiþa începe sã prindã contur”, povesteºte meºterul cojocar.

Dar, Ciprian Orhean nu este singurul purtãtor de tradi-
þionalitate. Nu trebuie sã scoatem în evidenþã ci doar sã
povestim, dacã putem, despre Aurica Cornea. Este una dintre
cele mai cunoscute creatoare de ii ºi bundiþe din zona Rãdãuþi.

Bundiþele bucovinene revin în trendMeºteºug ºi carierã

ORIZONTAL: 1) Umblã mult – Sunt în vârstã
2) Început de iarnã în cãmaºã! – Surprinzãtor 3) Noutate
– Din ºatrã 4) Odatã… – Final la ºah 5) La dreapta, cu
caii – Esenþã de tarhon! – Acordul mirilor 6) Pribeag
7) Trasã de ureche – Plini de scabie 8) Ajutor la înot –
Lumea din Banat! 9) Mãsurã în parc! – Voiajor 10) Legate
de scris.

VERTICAL: 1) Aruncat la sport – Acul de la CFR
2) Hoinar 3) Fluctuant 4) Deloc curat – În centru la Mãcin!
5) Copil de ºcoalã – Boltit (înv., rar) 6) Cap de tunel! –
Mare mãiestrie – Legat la cap! 7) Crema leliþei – Pierde-
varã 8) Mic tratat de fizicã – Cerc automobilistic
9) Nestatornic – Tras la geam 10) Supãraþi – Redate în
direct!

Gligor – Alexandru Pavel (1957-2020)
Om de aleasã omenie, inginerul electronist Pavel Gligor

a fost un orientarist de excepþie al României, ca sportiv
de performanþã neînvins în þarã timp de mulþi ani, master ºi antrenor
în cadrul secþiei de Orientare, una dintre cele mai vechi ale Clubului
Sportiv Voinþa Cluj (înfiinþatã în anul 1951).

A activat, de asemenea, ºi ca arbitru naþional ºi internaþional
fiind ºi realizatorul a mai multor hãrþi de orientare (concurs ºi
antrenament) pentru judeþele Cluj, Sãlaj ºi altele.

Între realizãrile sportive remarcabile ale lui Pavel Gligor se
regãsesc: titluri de campion ºi vicecampion balcanic la Orientare,
în probele de ºtafetã sau individual (anii 1982-1984), precum ºi
peste 25 de tricouri de campion naþional cu ºtafeta sau echipa,
multiplu câºtigãtor al Cupei României, Voinþiadei ºi Spartachiadei.

Recunoaºterea sa internaþionalã este reflectatã ºi de invitarea
sa sistematicã la cel mai renumit concurs de profil, «ORIGEN»,
organizat de Federaþia Suedezã de Orientare.

A contribuit în mod decisiv ºi la prima medalie de aur a
sportivilor români la Campionatele Mondiale de Radio-Amatorism,
urmare programului de antrenament gândit pentru lotul naþional.

Pavel Gligor a fost decorat cu Ordinul Meritul Sportiv.
Întregul colectiv al Clubului Sportiv Voinþa Cluj regretã dispariþia

sa fulgerãtoare, la 62 ani, fiind alãturi  de soþia sa ºi cei doi fii, Cãlin
ºi Tudor, de prietenii lui, precum ºi de toþi cei care l-au cunoscut.

Dumnezeu sã-l odihneascã în pace!

În zilele de sãrbãtoare, încântãtoarele bundiþe cu borduri de
jder, ce au ajuns o veritabilã emblemã pentru Obcinele
Mãnãstirilor, pot fi admirate de toþi cei care sunt îndrãgostiþi
de tradiþie în zonele Câmpulung Moldovenesc ºi Rãdãuþi. ªi
dânsa de 60 de ani face costume populare. De atâta timp,
dar ºi la 76 de ani nu s-a oprit din acest meºteºug. Meseria
a învãþat-o la atelierul de croitorie ºi cojocãrie din satul natal,
Vicovul de Sus ºi, dupã câþiva ani de ucenicie în cooperaþia
meºteºugãreascã, ºi-a deschis propriul atelier în care a
început sã confecþioneaze bundiþe de miel ornate cu pielicele
de dihor ºi cojoace cu bogate elemente etnografice
tradiþionale, în culorile alb-negru. Pe lângã bundiþe, Aurica
Cornea confecþioneazã ºi ii folosind cusãturi tradiþionale. De
pe iile realizate de suceveancã nu lipsesc trandafirii ºi alte
flori cusute manual în culorile negru, alb, maro, auriu, argintiu
ºi roºu, la gât ia este uºor încreþitã cu o dantelã lucratã
manual iar mânecile se terminã cu o broderie albã care dã
o fineþe deosebitã cãmãºii.

Aceºti meºteri deosebiþi ne dau speranþa cã meºteºugul
va dãinui indiferent de agitaþia lumii actuale.

LIA PINTILIE
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