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Occidentul taxeazã orele pierdute de angajaþi la cafea ºi þigarã
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Aniversare în ºcoala cooperatistã

169 de ani de la naºterea lui Spiru Haret
Fondatorul învãþãmântului românesc modern ºi

totodatã pãrintele spiritual al Fundaþiei noastre din
Str. Economu Cezãrescu a fost aniversat pe 15 februarie.
În 1851 se nãºtea la Iaºi una dintre cele mai ilustre minþi
ale neamului, Spiru Haret – matematician, fizician,
profesor, om politic, ministru al cultelor ºi instrucþiunilor
publice, membru titular al Academiei Române. La
1878, Spiru Haret devenea primul român care primea
titlul de doctor în matematici la Facultatea de ªtiinþe
din Paris! Ulterior, în trei legislaturi avea sã îndepli-
neascã rolul de ministru al Instrucþiunii Publice ºi
Cultelor (1897-1899, 1901-1904, 1907-1910). ªi-a lãsat
amprenta atât asupra învãþãmântului primar, cât ºi
asupra celui liceal, iar peste ani numele sãu avea sã
fie asociat cu o mulþime de asemenea instituþii, printre
care se numãrã Colegiul ºi liceele tehnologice
„UCECOM-Spiru Haret” ale cooperaþiei meºteºu-

Interviu cu Sevastiþa Grigorescu, preºedintele UCECOM:

Schimbãri importante pe piaþa muncii. Spania, deschizãtoare de drum
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Jucãrii inteligente la Arta Lemnului Portul nãsãudean, pe scenele lumii

Ieºi prea des la o þigarã? Iei bani mai
puþini! Angajatorii din Vest încep sã nu mai
tolereze „chiulul” de acest fel ºi pun piciorul
în prag – fiecare minut petrecut la cafea ºi
„un fum” este atent contorizat ºi se regã-
seºte în statul de platã de la finalul lunii.

Semnalul l-a dat o firmã portughezã care
îºi desfãºoarã activitatea ºi pe teritoriul
Spaniei. Lusitanii au fãcut primul pas spre
ceea ce poate deveni o schimbare majorã
în legislaþia muncii: nu mai plãtesc timpul
pierdut de angajaþi în pauzele de cafea ºi
þigarã! Contraþi puternic de sindicate, care
au acþionat firma în judecatã, portughezii
au avut câºtig de cauzã ºi-n instanþã, acolo
unde magistraþii au considerat cã, dacã
angajaþii doreau pauze plãtite, ar fi trebuit

Discuþiile sunt foarte aprinse pe mar-
ginea acestui subiect ºi extrem de delicate.
În Spania sunt 10 milioane de fumãtori, iar
sindicatele afirmã cã modificãrile legislative
îi vizeazã direct pe acei lucrãtori care îºi
iau pauze dese de cafea ºi þigarã. Pe de
altã parte, managerii firmelor susþin noua lege
fiindcã astfel vor putea calcula cât timp efectiv
petrec angajaþii la muncã ºi mai ales cât timp
stau în pauza de cafea! Multe societãþi ºi-au
anunþat deja oamenii cã orele pierdute la
fumat se vor regãsi în pontajul lunar.

Iar practica din Spania are toate ºansele
sã se extindã la nivelul întregii Uniuni Euro-
pene. Trebuie doar ca Germania sã preia mo-
delul... Aviz amatorilor!

NICHOLAS CEZAR

gãreºti. De altfel, Spiru Haret a înfiinþat liceele cu
profil real din România, ceea ce a contribuit în mod
esenþial la înflorirea învãþãmântului ºtiinþelor, ºi tot el
a instituit examenul de Bacalaureat. Rolul sãu a fost
crucial în dezvoltarea învãþãmântului: sub mandatul
lui s-a mãrit numãrul ºcolilor (1.980 cât timp Haret a
fost ministru) ºi pentru întâia oarã s-au înfiinþat
grãdiniþe de copii în România! Printre altele, a creat
ºcoli de adulþi ºi cantine pentru copiii sãraci ºi a fost
promotorul turismului ºcolar.

„M-am strãduit ca, din învãþãtori ºi preoþi, sã
creez o forþã care sã ridice þãrãnimea”, era una dintre
vorbele preferate ale lui Spiru Haret. (L.T.)

sã le negocieze în cadrul contractului
colectiv de muncã. Culmea e cã legislaþia
spaniolã permite firmelor sã-i taxeze pe
angajaþii care trag „chiulul” de la muncã.
Concret, recente modificãri apãrute în do-
meniu cer companiilor sã înregistreze/
contorizeze fiecare intrare ºi ieºire a anga-
jaþilor de la locul de muncã. Oficial, aceastã
monitorizare a angajaþilor ar trebui sã punã
capãt orelor suplimentare neplãtite, o prac-
ticã des întâlnitã pe piaþa muncii din Spania;
conform datelor oficiale, angajaþii din Spania
au avut în 2019 aproape trei milioane de
ore suplimentare neplãtite! În realitate, însã,
se urmãreºte un control mai strict asupra
programului ºi a activitãþii desfãºurate de
fiecare salariat în parte.

Stimatã doamnã Preºedinte Sevastiþa Grigorescu, una
din cele mai aºteptate acþiuni iniþiate ºi organizate de
Uniunea Naþionalã a Cooperaþiei Meºteºugãreºti – UCECOM
este chiar seminarul moderat de dumneavoastrã. Meseria
ziaristului este aceea de a culege informaþii direct de la
sursã. Aºadar, vã rugãm sã ne spuneþi de ce credeþi cã
sesiunea de training profesional de la Sovata este un
eveniment atât de apreciat în rândurile profesiei contabile
din sector ºi deopotrivã de managerii entitãþilor cooperatiste
meºteºugãreºti?

Vã mulþumesc pentru întrebare. Consider cã seminarul pe
care îl organizãm de peste 25 de ani, conceput ºi realizat în
sprijinul membrilor asociaþi, este solicitat de contabilii-ºefi din
sector în special pentru informaþia de actualitate, structuratã
corespunzãtor, cuprinsã în fiecare subiect propus pe agendã.
Aºa cum bine ºtim, informaþia înseamnã putere. Trãim într-o
lume a interdependenþelor, în care este o evidentã nevoie de
informaþie de calitate, oferitã prompt ºi într-o formã accesibilã.
Informarea reprezintã prima condiþie a unui management finan-
ciar de calitate, pentru cã poate genera eficienþã în desfãºurarea
activitãþilor economice ºi, de asemenea, promptitudine în reali-
zarea obiectivelor propuse.

Pe de altã parte, întâlnirea anualã a contabililor ºefi din
cooperaþia meºteºugãreascã reprezintã nu doar un bun prilej
pentru a face cunoscute noutãþile, ci ºi pentru schimburile de
pãreri ºi împãrtãºirea de experienþe practice în situaþii specifice.
Conceptul organizatoric pe care l-am propus la fiecare ediþie a
evoluat în timp ºi a fost permanent adaptat cerinþelor ºi nevoilor
participanþilor, în funcþie de sugestiile exprimate prin chestionare
ºi de dialogul permanent pe care îl avem pe diverse canale.
Totodatã, alãturi de subiectele tradiþionale, specifice contabililor
ºi managementului financiar, au devenit tot mai numeroase
abordãrile din alte specializãri, de cele mai multe ori acoperite,
din lipsã de personal, tot de contabilii ºefi, precum domeniul
juridic ºi cel al resurselor umane. Aceastã nouã realitate îºi
gãseºte, bineînþeles, ºi o explicaþie. Aria de preocupãri a
profesiei contabile s-a modificat substanþial în ultimii ani, fiind
adesea nevoie de cunoºtinþe de drept comercial, drept fiscal,
dreptul muncii, resurse umane, iar, ca un element de speci-
ficitate, de elemente de jurisprudenþã a patrimoniului cooperatist.

Un alt factor care influenþeazã necesarul de cunoºtinþe al
profesiei contabile îl reprezintã, cel puþin în ultimii zece ani,
revoluþia digitalã. Da, cred cã poate fi numitã revoluþie, pentru
cã evoluþia galopantã a tehnologiei informaþiei are implicaþii
majore asupra vieþii ºi activitãþii umane ºi a schimbat funda-
mental modul în care oamenii trãiesc, lucreazã, învaþã, comunicã
sau fac afaceri. Un contabil trebuie sã înveþe pe tot parcursul
vieþii sã se adapteze unor noi reguli.
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ªtiri de azi pentru mâine

De prin lumea cooperatistãLiceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Cluj-Napoca, aniversare cu fast

Jucãriile interactive din lemn îºi consolideazã locul în piaþã

Platforma de Dezvoltare Cooperatistã,
noul proiect al ACI

Conceputã sub parteneriat ACI – UE, Platforma
de Dezvoltare Cooperatistã (ICDP) este, aºa cum îi
spune ºi numele, o reþea de dezvoltare a organiza-
þiilor cooperatiste, care îºi propune sã consolideze
rolul miºcãrii cooperatiste ca un actor-cheie în
societate. ICDP s-a lansat în cadrul Adunãrii
Generale a ACI din Kuala Lumpur (Malaysia) ºi este
compusã din membri ACI de pe tot mapamondul.

Activitãþile ICDP sunt structurate pe trei piloni:
schimb de cunoºtinþe, programare ºi consultãri. În
noiembrie 2019 a fost lansatã o nouã iniþiativã care
sã permitã schimbul de experienþã ºi idei între
membrii ICDP, aºa cum s-a prevãzut în primul pilon.
Iniþiativa are la bazã seminarii periodice, cunoscute
sub numele de „discuþiile de marþi”, în care un mem-
bru al ICDP prezintã organizaþia ºi activitatea sa.
Urmare a acestor discuþii, membrii ajung sã cunoascã
mai multe despre domeniile de expertizã aleCorneliu Petrescu, preºedintele UJCM Cluj, a avut un discurs

axat pe istoria Liceului Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”
din Cluj-Napoca, din reþeaua Fundaþiei Învãþãmântului
Preuniversitar al Cooperaþiei Meºteºugãreºti. Nu în ultimul
rând, Lucia Mãrinã, directorul instituþiei aniversate, le-a vorbit
elevilor, dar ºi invitaþilor, despre biografia matematicianului
ºi a omului de ºtiinþã Spiru Haret.

Totodatã, la deschiderea oficialã s-a readus în actualitate
un interviu acordat de marele om de artã Constantin Brâncuºi,
cel care afirma cã Spiru Haret este pentru România „un
izvor dãtãtor de viaþã”, cãci influenþa sa de enciclopedist
s-a rãsfrânt în toate domeniile de referinþã ale cercetãrii.

Evenimentul a continuat cu o serie de ateliere specifice,
menite sã promoveze oferta educaþionalã a Liceului Teh-
nologic UCECOM „Spiru Haret”, la care au fost invitaþi sã
se alãture toþi partenerii de dialog prezenþi la deschiderea
oficialã. Sub privirile curioase ºi încântate ale oaspeþilor,
cadrele didactice ºi elevii ºcolii clujene a cooperaþiei
meºteºugãreºti au desfãºurat seminare demonstrative de
esteticã ºi bucãtãrie, cursuri de prim-ajutor (susþinute de
voluntarii Crucii Roºii din Cluj), precum ºi activitãþi practice
de confecþionare a obiectelor decorative. În final, s-au vizitat
spaþiile de practicã aflate în incinta liceului, profesorii împãr-
tãºindu-ºi unii altora impresii didactice legate de procesul
educaþional desfãºurat în liceele tehnologice la nivel
naþional.

Prof. DIANA ANTAL

ªcolile cooperaþiei meºteºugãreºti sunt printre cele
mai apreciate instituþii de învãþãmânt din România ºi
asta numai datoritã managementului de top, a seriozitãþii,
profesionalismului ºi dedicãrii cadrelor didactice, mereu
disponibile cu un sfat ºi o povaþã pentru elevi.

Debutul lui 2020 este marcat de un eveniment deosebit
– 30 de ani de existenþã a Liceului Tehnologic UCECOM
„Spiru Haret” din Cluj-Napoca, celebrat aºa cum se cuvine.
Timp de douã zile, liceul ºi-a deschis porþile publicului,
organizând la ceas de sãrbãtoare conferinþe pe teme
educaþionale ºi ateliere dedicate adolescenþilor, dar ºi
profesorilor din ºcolile partenere. Astfel, au dat curs invitaþiei
elevi ºi dascãli de la Liceul UCECOM „Spiru Haret” din
Baia-Mare, ªcoala Gimnazialã din Borºa ºi ªcoala Gimna-
zialã din Petreºti, Liceul Tehnologic „Vlãdeasa” (din Huedin),
Colegiul Tehnic „Ana Aslan” (Cluj-Napoca), Liceul Tehno-
logic nr.1 (Cluj-Napoca) ºi Liceul Tehnologic „Alexandru
Borza” (Cluj-Napoca).

Deschiderea evenimentului, programatã în 17 februarie,
s-a desfãºurat sub forma unei sesiuni de colocvii dedicate
personalitãþii marelui Spiru Haret ºi istoriei ºcolii româneºti.
Astfel, a luat cuvântul doamna inspector Adelhaida Kerekes,

Poem de Marin Sorescu,
în metroul londonez

Un poem scris de Marin Sorescu a apãrut într-o
imagine surprinsã în metroul londonez. Tradus de
D.J. Enright, poemul este extras din volumul „The
biggest egg in the world”, publicat la editura
Bloodaxe în 1987. Românii aflaþi în Londra pot sã
citeascã poezie în metrou datoritã unui proiect iniþiat
în 1986 de americanca Judith Chernaik. Aceasta a
ºi primit titlul onorific de cavaler al Imperiului Britanic
pentru impactul pe care l-a avut proiectul sãu. De-a
lungul anilor, proiecte asemãnãtoare au inclus poeþi
români în selecþii afiºate pe pereþii metrourilor din
Varºovia (Wiersze w Metrze) ºi Praga (Poezie pro
cestujíci).

Aniversarea unui geniu nemuritor:
Constantin Brâncuºi

S-au împlinit 144 de ani de la naºterea lui
Constantin Brâncuºi. Genialul român este  considerat
azi o figurã centralã în miºcarea artisticã modernã,
unul dintre cei mai mari sculptori ai secolului al XX-lea.

Jucãriile interactive îmbinã tradiþia cu tehnologia ºi
vin ca o completare a paºilor de învãþare pe care copiii
trebuie sã-i urmeze în devenirea lor. Li se stimuleazã
inteligenþa cu ajutorul unor simple forme geometrice din
lemn, pe cât de banale, pe atât de utile, susþin specialiºtii.
De fapt, de la aceastã întrebare a pornit totul – cum îi con-
vingem pe copii sã gãseascã atractive ºi jucãriile simple
de odinioarã? În Germania, multe companii au gãsit
rãspunsul, în România, unele societãþi cooperative meºte-
ºugãreºti l-au aflat deja, altele încã-l mai cautã într-o
niºã tot mai obturatã.

Poate cã scopul unor figurine de lemn nu este nea-
pãrat descoperirea unor genii în copiii noºtri, dar îi în-
curajãm sã facã miºcare ºi sã fie creativi, abandonând
mãcar temporar tableta ºi telefonul mobil. Iatã, avem deja
o primã victorie!

Nemþii au împins limitele imaginaþiei la maximum,
împletind într-un mod cât se poate de interesant tradi-
þionalul (simple forme geometrice de lemn) cu tehnologia
(Inteligenþa Artificialã). Ce a ieºit? Niºte jucãrii care sunt
mult mai deºtepte decât par – dotate cu senzori, ele pot
interacþiona cu un smartphone! Folosindu-se de o aplicaþie
instalatã pe telefon, cei mici sunt stimulaþi sã dea viaþã
unor animale, îmbinând corect tot felul de forme. În funcþie
de cum sunt aºezate piesele, jucãria scoate tot felul de
sunete, iar la final, dacã animalul a fost asamblat cum
trebuie, spune o poveste.

ªi pe la noi prin sector unele societãþi cooperative au
înþeles sã rãspundã provocãrilor momentului, investind
pe segmentul jucãriilor inteligente. La fiecare târg, „artiºtii”
de la „Arta Lemnului” expun produsele, iar unde este cazul
atrag atenþia ºi curiozitatea celor mai mici vizitatori.

MARIUS OLARU

fiecãruia, sã se bazeze mai mult pe o înþelegere
comunã privind dezvoltarea cooperatistã interna-
þionalã ºi sã consolideze colaborarea. Prezentãrile
sunt urmate de o discuþie deschisã cu participanþii.

În 1903, Brâncuºi a realizat prima sa comandã,
bustul generalului medic Carol Davila, amplasat la
Spitalul Militar (în prezent, singurul monument al lui
Brâncuºi din Capitalã). În 1907 prezintã versiunea
„Sãrutului”, care a stat la baza celebrei lucrãri „Poarta
Sãrutului”, din ansamblul de la Târgu-Jiu (din care
mai fac parte „Coloana Infinitului” ºi „Masa Tãcerii”).
„Rugãciunea” ºi „Domniºoara Pogany” se mai numãrã
printre lucrãrile celebre ale lui Brâncuºi. Constantin
Brâncuºi s-a stabilit ºi a trãit la Paris pânã la sfârºitul
vieþii, fiind înmormântat în cimitirul Montparnasse.

Într-un moment în care Comisia Euro-
peanã trage de urechi România în legãturã
cu tãierile de pãduri, iar întregul sector este
sub lupa decidenþilor de la Bruxelles, firmele
de profil cautã sã-ºi diversifice activitatea,
încercând sã facã faþã noilor provocãri ale
pieþei. S-a ajuns pânã acolo ca unele socie-
tãþi sã depindã exclusiv de jucãriile din lemn,
segment care de la an la an îºi consolideazã
locul. Au apãrut ºi târguri specializate, ceea
ce conferã greutate noii „ramuri”.

care a amintit rolul pedagogului Spiru Haret în evoluþia
învãþãmântului modern. Scriitorul Victor Constantin Mãruþoiu,
membru al Uniunii Scriitorilor, cadru didactic asociat al
Facultãþii de Teologie ºi referent al Casei de Culturã a
Studenþilor din Cluj-Napoca, a discutat despre valenþele
formatoare ale educaþiei în epoca contemporanã, iar
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Cum a îmblânzit balerina Irinel Liciu „mistreþul cu colþi de argint”, ªtefan Augustin DoinaºOameni ºi locuri – întâlniri istorice

Irinel Liciu ºi ªtefan Augustin Doinaº
sunt, de fapt, Silvia Lia Voicu ºi ªtefan
Popa. S-au întâlnit în 1955 odatã cu sosirea
în Capitalã a poetului ce-ºi croºeta cu talent
un nume în literaturã, publicând în câteva
reviste din Cluj. Doinaº a stat pentru o
scurtã perioadã în casa lui Stere Popescu,
arhitect, poet ºi balerin, rudã apropiatã cu
Irinel; cel mai probabil, el a împletit dru-
murile celor doi, mai ales dupã ce a
observat cã prietenul sãu a fãcut o ade-
vãratã pasiune pentru Irinel.

Când performa pe scena Operei Române,
sala se contopea într-o liniºte izvorâtã,
parcã, din urma paºilor de dans desenaþi

(Urmare din pagina 1)

de viaþã impecabil, graþie îngrijirii soþiei),
ªtefan Augustin Doinaº se interneazã pe
25 mai 2002 la Fundeni, pentru o inter-
venþie chirurgicalã. Inima poetului nu
rezistã operaþiei ºi cedeazã. A doua zi,
pe 26, Irinel Liciu, care de câþiva ani refu-
zase sã mai iasã din casã era gãsitã
moartã de menajera familiei! Ce se
întâmplase? La câteva ceasuri dupã ce
a fost anunþatã cã Doinaº nu mai e, s-a
îmbrãcat elegant, a trecut puþin machiaj
peste ridurile vârstei ºi s-a aºezat la
biroul poetului, compunând urmãtorul
bilet de adio: „Domnul meu ºi Dumnezeul
meu, iartã-mã! Doinaº, dulcele meu, o
prea mare iubire ucide!”. Dupã care a
înghiþit un pumn de somnifere, s-a aºezat
pe pat ºi a plecat în cãlãtorie, însoþit de
„dulcele” ei, Doinaº.

LAURENÞIU TEODORESCU

Numele Irinel Liciu încã mai alinã sufletele ostoite de dor, purtat în ºoapte de buzele
artiºtilor, ºi azi cutremuraþi de povestea ei. O balerinã cu un succes copleºitor în anii ’60,
a cãrei faimã era întrecutã doar de frumuseþe ºi graþie, s-a îndrãgostit de un „mistreþ cu
colþi de argint”. ªtefan Augustin Doinaº i-a cântat iubirea în poeme scrise pe o coalã
ocularã pentru ca nimeni sã nu-i întineze versurile recitindu-le. ªi ce altã soartã putea
avea o asemenea dragoste dacã nu...

de Irinel. ªtia toate trucurile pentru a cuceri
publicul, doar avusese cel mai bun profesor,
pe Elena Penescu Liciu, o mãtuºã, fostã
balerinã, de la care a împrumutat ºi numele
de scenã, în semn de apreciere ºi respect.
Aproape cã nu exista spectacol la care prim-
balerina Operei sã nu fie aºteptatã în culise
de mulþime de admiratori, printre care Gheorghe
Apostol sau Lica ºi Tanþa, cele douã fete
ale liderului comunist Gheorghiu-Dej, care
îºi doreau prietenia ei.

Cu timpul, aceastã relaþie de amiciþie
îºi va dovedi utilitatea... Când la Budapesta
izbucneºte Revoluþia ungarã, Doinaº este
arestat, anchetat ºi condamnat la doi ani
de închisoare. Peste ani, chiar el avea sã
povesteascã: „În redacþia revistei Teatru,
unde mã aflam cu I.D. Sîrbu, a venit Marcel 
Petriºor, un originar de pe meleagurile
arãdene, care ne-a informat despre revoluþia
din Ungaria. Ne-a spus cã, în cazul în care
va fi ºi la noi manifestaþie, armata va fi de
partea noastrã, dupã care vom cere scoa-
terea limbii ruse din învãþãmânt ºi aºa mai
departe. Dupã trei zile, Marcel Petriºor a

fost arestat, iar eu am fost ridicat dupã trei
luni. De ce? Marcel Petriºor a fost bãtut cu
ranga ca sã spunã cu cine a mai stat de vorbã
în legãturã cu revoluþia din Ungaria, aflându-se
astfel ºi despre mine. Eu am fost condamnat
cu circumstanþe atenuante, pentru omisiune de
denunþ”.

A stat numai un an dupã gratii fiindcã Irinel
Liciu a intervenit. Într-o audienþã la Constanþa
Crãciun, adjunct al ministrului Culturii, s-a
folosit de toatã faima ºi relaþiile pentru a obþine
eliberarea bãrbatului pe care-l iubea; în caz
contrar, a ameninþat cã va abandona cariera
de balerinã, o adevãratã provocare pentru
PCR, þinând cont de popularitatea ei!

La câteva luni dupã eliberare, Doinaº ºi
Irinel Liciu s-au cãsãtorit, iar mai apoi balerina
s-a retras din viaþa publicã, scârbitã de ce i
s-a întâmplat partenerului ei de dans, Gabriel
Popescu, anchetat ºi bãtut de oamenii Secu-
ritãþii fiindcã ar fi fost gay. Dupã acest episod,
Irinel a ars toate fotografiile din spectacole ºi
s-a dedicat cu toatã fiinþa vieþii casnice ºi
iubitului ei soþ.

Diagnosticat cu cancer (boalã pe care o
þinea sub control cu tratament ºi cu un regim

Ce ar trebui reþinut, în mod special, ºi pus în
aplicare imediat sau pe termen mediu, de entitãþile
asociate la UCECOM?

Desigur, este necesarã studierea cu atenþie a legislaþiei
în domeniile de interes, pentru aplicarea conformã ºi pentru
a putea identifica situaþiile concrete care se aplicã fiecãrei
activitãþi economice a societãþilor cooperative ºi fiecãrei
operaþiuni în parte. Profesioniºtii contabili din entitãþile coo-
peratiste meºteºugãreºti trebuie sã se concentreze ºi mai
mult pe valoarea adãugatã mare a serviciilor pe care le
oferã, care permit interpretarea datelor ºi utilizarea lor în
scop de management, de dezvoltare ºi de protejare a
patrimoniului cooperatist.

Aºa cum am menþionat ºi cu alte ocazii, profesia
contabilã contribuie în mod nemijlocit la afirmarea socie-
tãþilor cooperative ca agenþi economici viabili, adaptaþi
economiei de piaþã, capabili sã ofere servicii comunitãþilor
locale.

Suntem conºtienþi cã modelele de business s-au rede-
senat ºi se vor schimba în continuare. Globalizarea este
utilizatã pentru a se fructifica avantajele economiei de scarã,
în sensul în care accentul nu se mai pune pe marja de
profit, ci pe volum.

tionare, drept pentru care au fost dezbãtute, subiecte de
interes vizând domeniul juridic, precum ºi cel al legislaþiei
muncii ºi al resurselor umane, cu implicaþii semnificative
asupra SCM. Sfera juridicã a cuprins informaþii de actua-
litate referitoare la demersurile întreprinse de Uniunea
Naþionalã a Notarilor Publici din România privind unele
situaþii generatoare de risc, asupra siguranþei circuitului
civil, în cazul hotãrârilor arbitrale pronunþate în litigii ce au
avut ca obiect transferul sau constituirea unor drepturi reale
asupra unui imobil.

Un subiect aparte, de strictã actualitate, supus dez-
baterii cu acest prilej, îl reprezintã aplicarea noilor prevederi
legislative vizând prevenirea ºi combaterea spãlãrii banilor
ºi finanþãrii terorismului. Pentru specialiºtii în resurse umane
ºi, bineînþeles, pentru contabilii ºefi din societãþile coope-
rative, a fost prezentatã o temã vizând modificãrile ºi com-
pletãrile normelor de reglementare a raporturilor de muncã,
aplicabile cooperatorilor meºteºugari asociaþi în temeiul
hotãrârilor în materie aprobate de Consiliul Naþional.

Cine au fost, propriu-zis, lectorii?
Seminarul pe care l-am moderat a fost susþinut de un

specialist din cadrul Ministerului Finanþelor Publice, de dl.
Ion Vasile, Director general al Direcþiei Generale Juridice
ºi Administrarea Patrimoniului, precum ºi de d-na Liliana
Istudor, consilier în cadrul Direcþiei Relaþii Instituþionale,
Metodologie, Promovare, Asistenþã Programe.

De regulã, la seminariile cu contabilii ºefi se înre-
gistreazã o prezenþã numeroasã. Nu avem nici un motiv
sã credem cã-n 2020 ar fi fost altcumva...

Sigur cã da! Au participat 97 de persoane din 25 de
uniuni judeþene/asociaþii, 10 societãþi cooperative meºte-
ºugãreºti asociate direct la Uniunea Naþionalã ºi douã
entitãþi la care Uniunea Naþionalã este unic fondator sau
acþionar majoritar.

Desigur, este de remarcat prezenþa, în continuare nu-
meroasã, a contabililor-ºefi. Dar, la fel ca ºi în alte ediþii,
subliniez participarea unor preºedinþi de entitãþi cooperatiste
meºteºugãreºti care, în unele cazuri, au adresat întrebãri
pertinente, în care sunt luate în considerare nu numai as-
pectele de strictã specialitate, ci ºi efectele din punctul de
vedere al administrãrii ºi gestionãrii patrimoniului coope-
ratist încredinþat.

Stimatã doamnã Preºedinte, cum apreciaþi interesul
manifestat de participanþii de la Sovata?

Participanþii la seminar au primit o mapã în care s-a
aflat ºi un CD, cuprinzând, în afara suportului documentar,
ºi alte materiale care se pot dovedi utile în activitatea pro-
fesionalã, concretizate într-un numãr de peste 400 pagini.

Desigur, pot fi avute în vedere ºi alte detalii orga-
nizatorice, însã pentru noi este foarte importantã reacþia
participanþilor, care ne permite sã adaptãm tematica ºi
modul de organizare al ediþiilor viitoare la nevoile contabililor
ºefi ºi ale managerilor din cooperaþia meºteºugãreascã.

O spun cu vãditã satisfacþie: ne sunt de real folos
calificativele acordate ºi sugestiile de teme pentru viitor,
majoritatea covârºitoare a celor care au completat ches-
tionarul distribuit considerând cã tematica seminarului a
fost conformã cu aºteptãrile dumnealor, atât în ceea ce
priveºte tematica, relevanþa ºi utilitatea aplicaþiilor pentru
activitatea profesionalã a participanþilor, cât ºi referitor la
organizarea ºi desfãºurarea evenimentului (program, logis-
ticã, locaþie, duratã).

Ceea ce este cel mai important pentru noi, a fost încã
o ediþie de succes, mãrturie stau cuvintele de apreciere
ale participanþilor la adresa organizatorilor, lectorilor ºi
tuturor persoanelor implicate în acest eveniment.

La rândul ei, relaþia Fiscului cu contribuabilii este într-o
continuã adaptare, fluxul informaþional este preluat treptat
de spaþiul privat virtual (SPV), prin care contribuabilul se
poate informa asupra obligaþiilor fiscale restante, se pot
descãrca decizii de impunere, iar gama de operaþiuni este
în continuã extindere.

Noile tehnologii uºureazã munca, atât a Fiscului, cât
ºi a contribuabililor, inclusiv a profesiei contabile din coope-
raþia meºteºugãreascã, însã utilizarea noilor tehnologii
presupune un efort continuu de adaptare ºi resurse
investite.

Vã rugãm sã precizaþi care a fost ordinea de zi a
seminarului recent desfãºurat ºi sã evidenþiaþi, totodatã,
problemele de strictã actualitate ºi de interes puse în
dezbatere.

Acþiunea de la Hotelul „Hefaistos” din Sovata s-a
desfãºurat în zilele de 9 ºi 10 februarie ºi a avut ca temã
„Închiderea exerciþiului financiar 2019 la entitãþile coope-
ratiste meºteºugãreºti. Particularitãþile aplicãrii legislaþiei
contabile ºi fiscale în anul 2020 ºi jurisprudenþa patri-
moniului cooperatist”.

Programul evenimentului a cuprins, printre altele, noile
prevederi ale legislaþiei contabile ºi fiscale referitoare la
impactul eliminãrii mecanismului split-TVA, majorarea
plafonului pentru cheltuielile cu sponsorizarea, în cazul
plãtitorilor de impozit pe profit, anularea obligaþiilor accesorii
ºi restructurarea obligaþiilor restante, abrogarea unor pre-
vederi referitoare la stabilirea ºi plata contribuþiilor de
asigurãri sociale de cãtre persoanele fizice care obþin
venituri din salarii sau asimilate salariilor etc. Nu au fost
neglijate nici aspectele referitoare la închiderea exerciþiului
financiar 2019 la nivelul entitãþilor cooperatiste meºte-
ºugãreºti ºi depunerea la unitãþile teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice a situaþiilor financiare anuale. Un element
de noutate, apreciat ca atare, a fost prezentarea sinteticã
a ghidurilor profesioniºtilor contabili din entitãþile coope-
ratiste meºteºugãreºti, publicate pe site-ul UCECOM în
cursul anului 2019. De asemenea, au fost trecute în revistã
ºi obligaþiile statistice declarative în anul 2020 la nivelul
entitãþilor cooperatiste meºteºugãreºti, precum ºi categoriile
de raportãri eronate întâlnite în practicã.

Am avut în vedere ºi numeroasele doleanþe ale parti-
cipanþilor de la ediþiile anterioare, exprimate prin ches-

Pentru profesia contabilã, schimbarea de paradigmã a
modului în care se fac afacerile are implicaþiile ei. Desigur,
globalizarea nu afecteazã doar profesia contabilã, ci socie-
tatea în ansamblul ei. Pentru toate acestea, miºcarea coo-
peratistã are propriul ei rãspuns, care ºi-a dovedit de
nenumãrate ori viabilitatea. Chiar ºi în situaþiile de diminuare
temporarã a profitabilitãþii unora din afacerile pe care le
deruleazã, entitãþile cooperatiste meºteºugãreºti reuºesc
sã ofere un model de gestionare a resurselor bazat pe
principiile ºi valorile cooperatiste, pe cooperare, întrajutorare
ºi, nu în ultimul rând, pe solidaritate. Pe aceastã cale, se
asigurã, chiar ºi în perioadele mai dificile din punct de
vedere economic, menþinerea pe piaþã ºi pãstrarea a cât
mai multe locuri de muncã. Sunt pe deplin convinsã cã, ºi
de aceastã datã, contabilii-ºefi ºi managerii din entitãþile
cooperatiste meºteºugãreºti, împreunã cu membrii coope-
ratori, vor gãsi cele mai bune soluþii pentru dezvoltarea în
continuare a activitãþilor lor economice.

În numele cititorilor Gazetei „Viaþa CM”, vã mulþumesc,
stimatã doamnã Preºedinte Sevastiþa Grigorescu, pentru
acest mesaj optimist ºi pentru amabilitate.

NICHOLAS CEZAR

Procedurile legislative se adapteazã la rândul lor, pentru
a þine pasul cu tehnologia. Concret, în urmã cu numai
câþiva ani, contabilii depuneau declaraþiile fiscale direct la
ghiºeele ANAF, ceea ce însemna mult timp pierdut. Astãzi,
cele mai multe dintre declaraþiile fiscale se depun exclusiv
on-line, cu semnãturã electronicã.
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5 martie
 CONSTANTIN IFTIMIE, con-

tabil ºef al SCM GR1 UNIREA MEª-
TEªUGARILOR Hârlãu.

6 martie
 GHEORGHE CRISTINEL ANDREI, condu-

cãtor tehnic al SCM CARTONAJUL Bucureºti.
8 martie

 MIRCEA TUHUÞ, preºedinte al SCM UNIREA
Alba Iulia  RODICA ISCRULESCU, ºef contabil
al SCM PRESTACOM Tg. Jiu.

9 martie
 ION VAMEªU, preºedinte al SCM SOCOM

PRESTAREA Piatra Neamþ  DIÞEI CSILLA,
contabil ºef al Liceului Tehnologic UCECOM „Spiru
Haret” Breaza.

10 martie
 RODICA VICTORIA LUMINOSU, contabil ºef

al Societãþii Cooperative TIMIª din Timiºoara.
11 martie

 LENUÞA BATOG, ºef contabil al Societãþii
Cooperative UNIREA Tulcea  IOANA PETREUª,
contabil ºef al SCM SIGHETEANA din Sighetu
Marmaþiei.

12 martie
 ALEXANDRINA RÃDESCU, preºedinte al

SCM MUNCÃ ªI ARTÃ din Piteºti  VICTOR
DUMITRAª, preºedinte al SCM MUNCITORUL
Beiuº  GHEORGHE GROZDEA, preºedinte al
SCM ELPREST Slobozia  NICOLAE TÃNASE,
administrator al SCM MICII MESERIAªI Constanþa

 MARIANA NICA, ºef contabil al Societãþii
Cooperative SOCOM MODA Buzãu  GABRIEL
ZORZINI, director general executiv al Fundaþiei
Învãþãmântului Preuniversitar al Cooperaþiei Meºte-
ºugãreºti „Spiru Haret”.

13 martie
 MARIA HERMINA SÃTMÃREAN, preºedinte

al SCM PROGRESUL Alba Iulia  ALIN MIHAI
ZIMNICARU, preºedinte al SCM MOBILA Piteºti

 GRIGORE STELIAN ANDRECA, preºedinte al
SCM MESERIAªUL Viºeu de sus.

14 martie
 CRISTIAN GHEORGHE BONTILÃ, preºe-

dinte al UJCM Galaþi  DUMITRU BUªU, secretar
al UJCM Constanþa.

15 martie
 GHEORGHE HAPENCIUC, preºedinte al

SCM 22 DECEMBRIE din Rãdãuþi  VIORICA
BERINDEIE, contabil ºef al SCM PROGRESUL Alba
Iulia  MARIA IUDIT BENCZE, contabil ºef al
Asociaþiei Teritoriale a Societãþilor Cooperative
Meºteºugãreºti Harghita.

17 martie
 FLOAREA PÃTLÃGICÃ, ºef contabil al SCM

SÂRGUINÞA Giurgiu.
18 martie

 GHEORGHE SIMIOANA, preºedinte al UJCM
Vâlcea.

19 martie
 VASILE FAUR, preºedinte al SCM MEªTE-

ªUGARUL din Buftea  MARIOARA BUCIUC,
preºedinte al SCM DUNÃREANA Cernavodã

 TEODORA DUMISTRÃCEL, contabil ºef al
Societãþii Cooperative COOP. HAÞEGANA Haþeg

 CRISTINA STAN, contabil ºef al SCM ESTETIC
MODERN Ploieºti  MARIANA LUDU, contabil ºef
al SCM TELEPRECIZIA Ploieºti  EUGENIA
CHIRILÃ, contabil ºef al SCM TEHNOPRECIZIA
Alba Iulia.

Ghicite

A cunoaºte spiritul românesc înseamnã a-i cunoaºte tradiþia,
religia ºi meºteºugul prezente de milenii pe aceste meleaguri. Noi
suntem ceea ce suntem ºi ne facem cunoscuþi în toatã lumea prin
ceea ce facem. Fãurim cu trudã, dar mai ales cu talent ºi bucurie.

Un exemplu, ºi nu unul din cele din urmã îl oferã meºteºugarii
plaiului nãsãudean. În acest colþ al þãrii, în jurul municipiului Nãsãud,
localitate atestatã documentar la 1264, dãinuesc de veacuri meºteri
îmbãiaþi ºi sfinþiþi de tradiþie ºi talent. Aici pe dealuri (Muscele) în
sudul munþilor Rodnei ºi Þibleº, între vãile Iliºua ºi Someºul Mare
este un adevãrat templu ridicat în onoarea meºteºugului, meºteºug
care le oferã pe lângã câºtigurile materiale ºi onoarea de a fi cunoscuþi
pe întregul mapamond. În acest moment scriem de Salva, comunã
unde tradiþiile se moºtenesc din generaþie în generaþie ca un arc
peste timp al identitãþii þãranului român care ºi-a croit destinul apãrat
de apele Someºului ºi Sãlãuþei. Rugãciunea care s-a fãcut auzitã
prin glasul Sfinþilor Martiri Nãsãudeni a stat întotdeauna alãturi de
meºteºug arãtând împreunã ceea ce are mai frumos sufletul sãlã-
uanului. Preoteasa Maria Morar este un exemplu pentru toþi meºte-
ºugarii acestor meleaguri nu doar prin viaþa spiritualã pe care ºi-a
dedicat-o, împreunã cu pãrintele Dumitru Morar, slujirii bisericii, ci ºi
prin faptul cã a reuºit sã creeze ºi sã promoveze în spiritul tradiþiilor
costume populare. De la cinci aniºori a luat acul în mânuþã, învãþând
sã coase. La început a realizat modele mai simple, iar apoi odatã cu
trecerea timpului a scos propriile creaþii admirate nu doar de români,
expoziþiile ei trecând graniþele þãrii în SUA, Franþa, Italia, Germania,
Iordania sau Ierusalim. Ea nu numai cã meºtereºte, dar se ocupã ºi
de îndrumarea generaþiilor viitoare de meºteºugari. Varã de varã,
douã sau trei sãptãmâni, Maria Morar îi învaþã îndeletnicirea
meºteºugului popular pe copiii care se aflã în tabãrã la Muzeul Satului
din Bucureºti. Cu vocea ei mângâitoare ne spune cã este tare
mulþumitã de copiii cãrora le place sã înveþe frumuseþea meºte-
ºugurilor româneºti ºi se mândreºte cu ei. A crescut o fetiþã care
atât de mult a fost pasionatã încât acum vine în tabãrã sã înveþe, la
rândul ei, pe alþii. Dragostea pentru arta popularã a moºtenit-o de la
pãrinþi, tatãl ei fiind un renumit cojocar, care lucra pieptare din piele,
dar fãcea ºi cojoace, precum ºi renumitele pãlãrii cu panã de pãun.
Fiind singurã la pãrinþi a învãþat sã facã de toate, sã coase mãrgele,
sã croiascã blana pentru cojoace dar ºi sã facã pieptare ºi clopuri
cu pene de pãun. „Mama mea lucra tot ceea ce þinea de cusãturi pe
pânzã de casã, þesea, lucra cu mãrgelele ºi cu aþa tot felul de
modele înflorate, se inspira din florile câmpului, avea modele
geometrice, dar ºi altele ca: stele pe cer, urºi, pãuni, fluturi, toate
brodate pe cãmãºi, pe brâu, pe zadii, pe frumoasele marame ºi
ºtergare. Îmi place ceea ce fac ºi încerc sã îmi pun o pãrticicã din

Portul nãsãudean a ajuns pe scenele lumiiMeºteºug ºi carierã

ORIZONTAL: 1) Mãsura norocului – Înþeles la vorbã 2) Om
de cuvânt – Greu de pãtruns 3) Rodeºte în livadã – Ridicã
mari greutãþi 4) Cele cãrora li s-a dat un alt termen – Împins
la lucru 5) De aici ne luãm drobul – Miros… ca la pizzerie!
6) Fãcut sã nu se destrame – Cãpitan de haiduci (înv.) 7) Bazã
hipicã –  Calificative 8) Serviciu de casã – Un dar aparte
9) Poartã în casã – Muieri în caniculã 10) Trasul în piept.

VERTICAL: 1) Oprire pentru odihnã – E un… ºiret
2) Miroase foarte bine – Puse în casete! 3) Angajaþi la
transporturi portuare – Unitate în marº 4) Dat în spate! –
Treaptã a evoluþiei 5) Purtãtor de hlamidã – A intra la belele
6) Umblã aiurea dintr-un loc într-altul 7) Aºteaptã un rãspuns
– Perioadã 8) Ridicatã în slavã – Legate cu mâinile la spate
– Ieºit… în circuit! 9) Plini de voie bunã 10) Ne ia vorba din
gurã – Înscrisã la succesiune.

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã
România, datoritã frumuseþilor sale unice ºi de nedescris are un

potenþial turistic deosebit de a celorlalte þãri vizitate de oameni din toate
colþurile lumii. Aceste adevãrate bogãþii naturale ar trebui sã le valorificãm,
sã le integrãm în circuitul turistic internaþional, transformându-l într-o sursã
financiarã deosebitã ºi într-un mod de a ne descoperi pe noi înºiºi ºi de
a ne face cunoscuþi pe mapamond.

Unele dintre aceste minunãþii naturale sunt învãluite de un mister ce
te fascineazã ºi te duce cu imaginaþia spre alte vremuri, spre alte tãrâmuri
strãbãtute de uriaºi care parcã se luau la trântã cu munþii. Vizitând
Sfinxul din Munþii Bucegi ne simþim vrând-nevrând într-o legendã a
începuturilor. Este adevãratã, nu este adevãratã… nu ºtim, dar este

suflet în fiecare costum. Particip la târgurile organizate sub egida
Muzeului Satului ºi a Muzeului Þãranului Român ºi sunt fericitã de
fiecare datã când vãd «îngrãmãdeala» de la standul meu”, povesteºte
meºteriþa bistriþeanã.

Costumele populare realizate de Maria Morar pot fi admirate pe
scene, la Ansamblul „Transilvania” din Baia Mare, „Junii Sibiului”,
„Mãrþiºorul” din Cluj, dar ºi la cele din Braºov, Oradea, Târgu Jiu ºi
altele. Dânsa lucreazã tradiþional dar este deschisã ºi la abordãrile
moderne. Colaborarea cu designerul Dorin Negrãu a dus costumul
sãlãuan pe scenele americane, la New York. Dorin Negrãu a
impresionat întotdeauna cu ale sale colecþii, dând frumosului alte
întruchipãri, transformând originalitatea într-un spirit care sã educe
estetic publicul. Strânsa colaborare cu Maria Morar i-a dat posibilitatea
de a adãuga o notã de originalitate pur româneascã colecþiilor
amândurora, fãcându-i celebri. Cu o nuanþã ironicã „Meºtera” spune:
„Dacã în trecut strãmoºii noºtri aºteptau sã vinã americanii, iatã cã
în zilele noastre ducem noi portul pe cele mai înalte scene, fiind
admirat de o lume întreagã”.

Astfel de meºteºugari avem, cu ei ne mândrim ºi realizãm cã
meºteºugul este un reprezentant important al României pe „Scena
Lumii”.

LIA PINTILIE

impresionantã. Marea Capodoperã din Bucegi are aceeaºi înãlþime ca
Sfinxul din Egipt. Din acest motiv unii cercetãtori au emis ipoteza cã ar
fi fost realizat de oameni, ºi nu de forþele naturii ºi cã de fapt reprezintã
Zeitatea Supremã a acestor meleaguri. Dar lipsind logistica din Valea
Faraonilor ne punem întrebarea? Ce fel de oameni modeleazã cu mâinile
lor Munþii?

O altã minunãþie naturalã deosebitã ce îþi copleºeºte sufletul prin
frumuseþea culorilor ºi dansul curcubeului pe care îl creeazã este Gheþarul
din Peºtera Scãriºoara. El se gãseºte sub Munþii Bihor ºi este al doilea
lac glacial, ca mãrime, din Europa. Are un volum de 75.000 de metri cubi
ºi se mândreºte cu o vârstã de peste 4.000 de ani.

Vorbind despre turism, România are pe teritoriul sãu 7 site-uri
declarate Patrimoniu UNESCO: Delta Dunãrii, satele transilvãnene cu
biserici fortificate, Mãnãstirea Horezu, bisericile din Nordul Bucovinei,
Cetatea Sighiºoara,  bisericile de lemn din Maramureº ºi fortãreþele dacice
din Munþii Orãºtiei. Le apreciem ºi ne mândrim cu aceste adevãrate
entitãþi, dar când le vom ºi valorifica? (L.P.)


