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FairDeal, o oportunitate pentru meºteºugarii români Mãrgelele din Salva pe catwalk în Paris

Egalitatea de gen ºi abilitarea femeilor
reprezintã provocãri pentru cooperative
ºi în þãrile în care cooperativele îºi exer-
citã activitatea. Femeile se confruntã cu
multe bariere care le limiteazã accesul la
oportunitãþile de angajare ºi care se
traduc, adesea, prin restricþii prevãzute
de lege, instituþionalizând, astfel, margi-
nalizarea lor. Eliminarea acestor obsta-
cole privind egalitatea de gen este unul
dintre principalele obiective de acþiune ale
cooperativelor ºi una dintre prioritãþile
centrale ale Alianþei Cooperatiste Inter-
naþionale ºi ale organizaþiilor sale mem-
bre, care pledeazã pentru implementarea
problemelor legate de gen în Agenda 2030
pentru dezvoltare durabilã.

Ziua Internaþionalã a Femeii repre-
zintã o ocazie excepþionalã de a între-
prinde acþiuni globale în favoarea ega-
litãþii de gen pentru toate femeile ºi fetele.
În 2020, tema Sunt generaþia egalitate:
Susþineþi drepturile femeilor marcheazã a
25-a aniversare a Declaraþiei ºi Platformei
de acþiune de la Beijing care au recu-
noscut numeroasele binefaceri ale coope-
rativelor.

 PAGINA 2

 PAGINA 2

ªedinþa Comisiei de specialitate a preºe-
dinþilor uniunilor judeþene/asociaþiilor, din
27 februarie, a avut pe ordinea de zi mai multe
subiecte interesante ºi o problemã cu adevãrat
„spinoasã” pentru cooperaþia meºteºugãreascã.
Informarea cu privire la demersurile Uniunii
Naþionale a Notarilor Publici din România a
stârnit aprinse ºi constructive discuþii printre
participanþi. Este vorba despre hotãrârile
arbitrale pronunþate în litigii ce au avut ca obiect
transferul sau constituirea unor drepturi reale
asupra unui imobil, demersuri întreprinse de
UNNPR ºi care pot fi generatoare de risc.

Pe de altã parte, Curtea de Arbitraj de pe lângã UCECOM
s-a înfiinþat ºi a funcþionat în conformitate cu prevederile
art. 353 din vechiul CPC, iar în prezent funcþioneazã în
conformitate cu prevederile art. 616 Cod Procedurã Civilã.

La punctul doi pe ordinea de zi s-a discutat despre Legea
129/2019 privind prevenirea ºi combaterea spãlãrii banilor ºi
finanþãrii terorismului. Prin aceastã lege, cadrul legal a fost
modificat ºi pus de acord cu directivele UE, care trebuiau
transpuse în sistemul legislativ naþional. Noua lege aduce
câteva modificãri în ceea ce priveºte entitãþile raportoare ºi
obligaþiile ce le revin. Dintre acestea, douã necesitã o analizã
mai detaliatã ºi anume obligaþia desemnãrii persoanelor cu
responsabilitãþi în aplicarea Legii nr. 129/2019 (Oficiul Naþional
de Prevenire ºi Combatere a Spãlãrii Banilor precizeazã pe
site-ul oficial cã persoanele fizice care au calitatea de entitate
raportoare, precum ºi entitãþile raportoare prevãzute la art.5
alin.(1) lit.(i) nu au obligaþia desemnãrii unei persoane în
relaþia cu oficiul) ºi obligaþia declarãrii beneficiarului real
(definit la art. 4 alin.1 din lege prin orice persoanã fizicã ce
deþine sau controleazã în cele din urmã clientul ºi/sau
persoana fizicã în numele cãruia/cãreia se realizeazã o
tranzacþie, o operaþiune sau o activitate).

UCECOM a adus o serie de precizãri de naturã juridicã,
interpretativã ºi practicã, care sã expliciteze nedumeririle
lansate în spaþiul public de Uniunea Naþionalã a Notarilor
Publici din România. Paºii efectuaþi de UNNPR nu pot
conduce apriori decât la tulburarea circuitului actelor juridice
la nivelul sistemului notarial ºi nu numai, dar ºi la vãtãmarea
dreptului pãrþilor interesate ca urmare a încheierii unor acte
de aceastã naturã sau a neîncheierii lor. UCECOM apreciazã
cã Ordonanþa de urgenþã nr.1/2016 pentru modificarea Legii
nr. 134/2010 privind Codul de procedurã civilã, precum ºi a
unor acte normative conexe, a completat articolul 603 din
Codul de Procedurã Civilã, cu alineatul 3.

Prin dispoziþiile legale respective, legiuitorul a avut în
vedere reglementarea situaþiilor în care hotãrârea arbitralã a
fost pronunþatã în cazul unui litigiu prin care s-a transferat
sau constituit un drept real asupra unui imobil. Referitor la
înfiinþarea ºi funcþionarea tribunalelor arbitrale, acestea ºi-au
desfãºurat activitatea în conformitate cu art. 340-371 Cartea
a IV-a din vechiul Cod de Procedurã Civilã, iar în prezent îºi
desfãºoarã activitatea în conformitate cu art. 541-621 Cartea
a IV-a Cod Procedurã Civilã.

Primele indicii aratã cã noul coronavirus este
strâns legat de virusul Sars, având unele caracteristici
similare. Covid-19 poate provoca simptome uºoare,
asemãnãtoare gripei, dar ºi boli severe, precum pneu-
monia. Persoanele care au deja afecþiuni cronice
(hipertensiunea arterialã, probleme cardiovasculare,
diabet zaharat, afecþiuni hepatice ºi boli respiratorii)
sunt vulnerabile la complicaþii.

În România, Centrul Naþional de Supraveghere
ºi Control al Bolilor Transmisibile anunþã cã pneu-
monia produsã de noul coronavirus este o boalã
respiratorie acutã, dar al cãrei spectru clinic încã nu
este pe deplin cunoscut. Pacienþii cu acest tip de
pneumonie au prezentat urmãtoarele simptome: febrã
(mai mare de 38° C), tuse ºi dificultate la respiraþie.

Cel mai mare pericol pentru omenire, în acest
debut de 2020, l-a reprezentat epidemia de corona-
virus din China. Virusul din Wuhan s-a rãspândit la
nivel mondial ºi a ajuns, inevitabil, ºi-n România. În
articolul de faþã încercãm sã descoperim ce sunt
coronavirusurile ºi mai ales cum ne protejãm.

Coronavirusurile sunt o familie de virusuri care
provoacã infecþii la om ºi o varietate de animale. Fiind
zoonotice, înseamnã cã se pot transmite între animale
ºi oameni. Noul virus, denumit Covid-19, reprezintã o
tulpinã de coronavirus nouã, necunoscutã cerce-
tãtorilor ºi care, pe cale de consecinþã, este un motiv
puternic de îngrijorare, având în vedere cã existã
atât de puþine informaþii despre caracteristicile sale,
modalitatea de transmitere între oameni ºi severitatea/
tratarea infecþiilor.

Mesajul ACI de Ziua Femeii
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ªtiri de azi pentru mâine

De prin lumea cooperatistãEpidemia de coronavirus a ajuns ºi-n România. Cum ne ferim de infecþii

Cooperativele pot fi un instrument de luptã contra nedreptãþilor socio-economice la care sunt expuse femeile!

Omagiu pentru femeile din Cooperaþia Meºteºugãreascã

De ziua voastrã vin cu flori
Din inimã culese
Sunteþi ale Terrei dragi comori
Cu suflete alese!
Atâta gingãºie-aveþi
Ca ghiocelul-floare

ªi mame de copii sunteþi
ªi clasã muncitoare!
De aceea, acum, în Mãrþiºor
Vã omagiazã þara
Nutriþi speranþã-n viitor
Vestind iar primãvara!

Ioan PRODAN

(Urmare din pagina 1)
Acum este momentul ca ONU ºi sectorul de dezvoltare

cooperatist internaþional sã-ºi sporeascã susþinerea în
favoarea principalilor actori ai dezvoltãrii ºi sã le acorde
prioritate pentru a consolida abilitarea economicã, socialã
ºi politicã a femeilor.

Soluþiile cooperativelor merg dincolo de afacerile
obiºnuite din economiile de piaþã ºi pot contribui la lupta
contra excluziunii pentru „un deceniu de acþiune ºi de
rezultate”.

În calitate de actori economici, femeile, þinând cont de
normele care au legãturã cu genul, continuã sã fie mai
puþin bine remunerate, sã participe mai mult la munca
voluntarã ºi sã fie mai mult excluse din locurile de muncã
decente. Cu toate acestea, este esenþial sã amintim cã
femeile care creazã sau se alãturã unei cooperative
lucreazã inovativ, sunt mai bine remunerate ºi participã la
creºterea rezultatelor ºi a competitivitãþii întreprinderilor.
Graþie acestei activitãþi în cooperative, ele câºtigã puterea
de luare a deciziilor în casele lor, contribuie mai mult la
viaþa colectivã ºi îºi consolideazã autonomia, deoarece
cooperativele, fiind întreprinderi centrate pe persoane,
promoveazã angajarea persoanelor excluse de pe piaþa

În ceea ce priveºte perioada de incubaþie, primele
simptome de infecþie cu coronavirus au apãrut în decurs de
14 zile.

Cum ne protejãm
Obiceiurile sãnãtoase limiteazã rãspândirea infecþiilor cu

coronavirus, spun medicii Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii.
Astfel, pentru a reduce expunerea ºi transmiterea Covid-19,
OMS recomandã igiena mâinilor ºi a cãilor respiratorii, iar
paºii de urmat sunt:

• Spãlaþi-vã des pe mâini cu apã ºi sãpun, minimum 20 de
secunde;

• Utilizaþi soluþiile dezinfectante pe bazã de alcool, care
se gãsesc în comerþ, când nu aveþi la îndemânã apã sau
sãpun;

• Spãlaþi-vã pe mâini dupã ce aþi tuºit sau strãnutat, dupã
ce îngrijiþi o persoanã bolnavã, înainte, în timpul ºi dupã
prepararea alimentelor, înainte ºi dupã folosirea toaletei, dupã
ce aþi atins un animal etc.;

• Acoperiþi-vã gura ºi nasul cu un ºerveþel de unicã
folosinþã când tuºiþi ºi strãnutaþi;

• Evitaþi pe cât posibil contactul cu persoanele care au
febrã ºi tuºesc.

Atenþie ºi la ce alimente folosiþi! Cum, cel mai probabil,
sursa principalã a infecþiei cu coronavirus este de origine
animalã, sunt recomandate ºi urmãtoarele mãsuri de prevenþie:

• Gãtiþi bine carnea ºi ouãle înainte de a le consuma.
Trebuie evitat consumul de produse crude de origine animalã;

(Urmare din pagina 1)

• Dacã vizitaþi pieþe din zone în care existã cazuri confirmate
de coronavirus, evitaþi contactul direct neprotejat cu animalele
vii;

• Spãlaþi-vã bine pe mâini cu apã ºi sãpun dupã ce aþi
atins un animal sau produse care provin de la animale;

• Nu duceþi mâna la ochi, nas sau gurã dupã ce aþi intrat
în contact cu un animal.

NICHOLAS CEZAR

Câteva exemple ilustreazã aceste observaþii:
• În Spania, de exemplu, femeile ocupã 54% din posturile

de conducere ºi de administraþie în cooperativele de muncã
asociatã.

• În Italia, ele ocupã 59% din numãrul total de locuri de
muncã (1.350.000 de femei) ºi se menþin în aceste locuri de
muncã la niveluri satisfãcãtoare, chiar în perioade de crizã.
Femeile reprezintã 50% din numãrul de membri ai acestor
organizaþii ºi 24,8% dintre membrii Consiliilor de Administraþie. 

• În Argentina, studiile au evidenþiat faptul cã violenþa
bazatã pe sex constituia un obstacol invizibil pentru con-
solidarea participãrii femeilor în organismele de luare a
deciziilor în sectorul cooperatist. În 2019, Confederaþia
Argentinianã a Cooperativelor (Cooperar) a decis punerea în
aplicare a unui protocol de prevenþie a violenþelor bazate pe
sex, care poate servi de model pentru fiecare cooperativã ºi
poate fi adaptat în funcþie de caracteristicile lor.

• În Nepal, femeile ocupã 40% din posturile din Consiliile
de Administraþie ºi 51% dintre membrii cooperativelor sunt
femei (din 6,5 milioane de membri în întreaga þarã).

• În Filipine, cooperativele participã la punerea în practicã
a obiectivelor de dezvoltare durabilã în mai multe domenii, cu

sprijinul guvernului, mai ales în domeniile care privesc egali-
tatea de gen ºi abilitarea femeilor. Programul naþional de
dezvoltare care þine cont de problemele legate de gen (1995-
2025) a fãcut obligatorie implementarea unei dezvoltãri, þinând
cont de aceste probleme în sectoarele public ºi privat, conform
dispoziþiilor referitoare la drepturile fundamentale garantate prin
Constituþie. Autoritatea însãrcinatã cu dezvoltarea coope-
rativelor obligã toate cooperativele care sunt înscrise într-un
registru sã þinã cont de problemele de gen în dezvoltarea lor.

• În Nigeria, femeile reprezintã 60% din membrii coope-
rativelor ºi ocupã 45% din posturile de conducere. Guvernul ºi
miºcarea cooperatistã promoveazã un cadru strategic ºi o
politicã naþionalã ºi, de asemenea, au însãrcinat NICOWA
(Alianþa Cooperatistã a Femeilor din Nigeria) sã promoveze
consolidarea participãrii femeilor la guvernarea tuturor
organizaþiilor cooperative ºi dezvoltarea de cooperative de
femei.

• În Etiopia, femeile reprezintã pânã la 42% dintre membrii
cooperativelor ºi ocupã diferite posturi de conducere în
cooperativele lor, mulþumitã unui regulament care prevede cã
cel puþin o femeie trebuie sã facã parte din componenþa fiecãrui
comitet de conducere al cooperativelor.

muncii, mai ales femeile care sunt expuse inegalitãþilor pe
mai multe niveluri.

În perioada de conflict ºi de reconstrucþie dupã conflicte,
primele întreprinderi care sunt create includ sistematic
cooperativele.

Femeile sunt primele care iau parte la activitãþile lor,
care reparã þesãtura socialã bazatã pe încredere mutualã
ºi speranþã ºi rãspund nevoilor individuale ºi colective,
punând, de exemplu, populaþia la adãpost de violenþe ºi de
conflicte armate. Cooperativele participã la lupta împotriva
tuturor formelor de hãrþuire ºi de violenþã contra femeilor,
iar instituþiile cheie, la mai multe niveluri au recunoscut
contribuþia lor la consolidarea pãcii ºi rezilienþei, inclusiv în
Recomandarea privind ocuparea forþei de muncã ºi munca
decentã pentru tranziþia la pace a OIM (2017). În plus, cum
egalitatea de gen este consideratã, din ce în ce mai mult,
ca o dimensiune centralã care favorizeazã o dezvoltare
economicã durabilã ºi bunãstarea generalã în societate, se
dovedeºte necesarã consolidarea modelelor economice
centrate pe persoane care apãrã drepturile fundamentale
ale femeilor ºi fetelor la toate nivelurile, concretizând
Obiectivul de dezvoltare durabilã 5.

C.Ex al Comitetului ACI pentru Egalitatea de Gen

Tinerii sunt prezentul miºcãrii
cooperatiste

Cu ocazia deschiderii primei reuniuni a Foru-
mului Global pentru Tineret, gãzduitã de Malaezia,
preºedintele ACI, Ariel Guarco, a vorbit despre rolul
pe care îl au, azi, tinerii în miºcarea cooperatistã.

„Tinerii fac parte din rândurile miºcãrilor sociale
care cer respectarea drepturilor omului, îngrijirea
planetei, sfârºitul violenþei, educaþie pentru toatã lumea
ºi muncã decentã”, a spus Ariel Guarco.

Preºedintele Alianþei Cooperatiste Internaþionale
crede cã societãþile cooperative „pot fi un agent
puternic al inovaþiei în ceea ce priveºte producþia ºi
consumul durabil, oferind noi forme de organizare a
muncii, de acces la servicii financiare, noi modalitãþi
de producere ºi partajare a energiei regenerabile ºi
curate”.

Prin vocea preºedintelui, cooperaþia invitã tinerii
sã facã parte „din cea mai mare reþea de afaceri
din lume”. Este vorba despre o „provocare de a
construi o economie democraticã, sprijinitã deja de
comunitãþile locale”.

Coronavirusul readuce în trend
literatura clasicã

Odatã cu izbucnirea epidemiei de coronavirus,
operele lui Albert Camus, Stephen King ori
Saramago au devenit cãrþile momentului. De
departe, romanul „Ciuma”, scris de Camus, cunoaºte
un moment de succes inedit dupã 73 de ani de la
lansarea cãrþii. Vânzãrile au crescut cu 40% de la
începutul anului 2020! În clasamentele celor mai
cumpãrate cãrþi online de la izbucnirea epidemiei
cu noul coronavirus a reapãrut, pe lângã romanul
lui Albert Camus, ºi „Eseu despre orbire”, de José
Saramago. Cãutate mai sunt ºi „Apocalipsa”, de
Stephen King, ºi „Ochii întunericului” (Dean Koontz),
un volum SF publicat în 1981 care pomeneºte de
„un virus letal de la Wuhan”.

Mesajul transmis de participanþii la acest forum
a fost cã tinerii nu reprezintã viitorul miºcãrii coope-
ratiste, ei trebuie sã fie ºi chiar sunt prezentul.
„Problemele urgente din ziua de azi înseamnã chiar
viitorul miºcãrii cooperatite, în joc este chiar
civilizaþia umanã”, a conchis Ariel Guarco.

O omidã minusculã, soluþia
poluãrii cu plastic

Oamenii de ºtiinþã americani au descoperit cã
o omidã minusculã ar putea fi soluþia poluãrii cu
plastic. Omida care poate sã consume plastic a fost
descoperitã în 2017, dar cercetãtorii încã nu aveau
o explicaþie pentru acest lucru. Savanþii care au
cercetat specia spun cã bacteriile conþinute de
aceastã specie de omidã descompun plasticul.

Christophe LeMoine, profesor la Universitatea
Brandon, a explicat: „Bacteriile digestive conþinute
de omidã accelereazã descompunerea polietilenei”.
Totuºi, aceastã soluþie nu este perfectã deoarece
excrementele de omidã sunt ºi ele toxice.
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Mihail Sebastian ºi destinul tragic al unui scriitor neînþelesOameni ºi locuri – întâlniri istorice

(Urmare din pagina 1)

apropiat de Partidul Comunist (în 1944),
graþie relaþiei de prietenie cu Lucreþiu
Pãtrãºcanu.

Pe plan personal, Mihail Sebastian
cade rãpus pe altarul iubirii neîmpãr-
tãºite. Se îndrãgosteºte de Leny Caler,
una dintre frumuseþile Bucureºtilor între
cele douã rãzboaie, dar faimoasa actriþã,
fosta partenerã a lui Camil Petrescu, era
deja cãsãtoritã cu Scarlat Froda. L-a
apreciat, totuºi, pe Mihail, dar ca scriitor,
nu ca bãrbat. „În entuziasmul ºi graba
tinereþii mele, n-aveam dorinþã mai vie
decât sã cunosc, cât mai curând, autorul
al cãrui scris mã fermeca, mã tulbura,
chiar. ªi, într-o bunã zi, mi-a fost pre-
zentat. Am fost surprinsã ºi, de ce sã nu
mãrturisesc, chiar puþin dezamãgitã când
l-am vãzut. Nu-mi venea sã cred cã
tânãrul din faþa mea, timid, stângaci ºi
cu o înfãþiºare insignifiantã este autorul,
talentatul autor al articolelor din ziare, al
nuvelelor care mã încântaserã”, scria
Leny în jurnalul intim dupã întâlnirea cu
Mihail Sebastian.

Povestea lor de dragoste a ars intens
doar în sufletul scriitorului. Ca orice vã-
paie neîntreþinutã, s-a stins sub nepã-
sarea ºi greutatea egoului actriþei.

LAURENÞIU TEODORESCU

La 38 de ani, în plinã tinereþe creatoare, destinul guvernat de ghinion al geniului care
a scris nemuritoarea piesã „Steaua fãrã nume” este curmat de un banal camion. Viaþa
lui Mihail Sebastian a fost jucatã la ruletã de zei infami pentru care fiinþa de jos e doar
o sursã de distracþie ocazionalã. Manuscrisul romanului „Accidentul” i-a fost furat, fiind
nevoit sã reia cartea de la zero. Îndrãgostit ca un nebun de superba actriþã Leny Caler
gustã din pocalul cu venin ce i-l întinde marea iubire.

schimb, pe 29 mai, un camion, care a trecut
peste el în dreptul liniei de tramvai de pe
Bulevardul Regina Maria din Capitalã. Ziua
începuse, ca de obicei, cu o masã la resta-
urant împreunã cu pãrinþii. A plecat de acolo
îndreptându-se spre Universitate, unde
urma sã þinã o conferinþã. „În dreptul bisericii
Sf. Ilie, a traversat strada. La mijlocul ei, a
fost surprins de o autodubã ce se apropia
cu o vitezã fantasticã. În ultimul moment,
sperând cã totuºi bolidul ameninþãtor îl va
ocoli, Mihail Sebastian s-a oprit, înfruntând
cu privirea pericolul. ªoferul, care a obser-
vat abia în ultimul moment primejdia, a
încercat sã stopeze, însã frânele n-au
rãspuns la comandã. Maºina a lovit lateral
pe Mihail Sebastian, proiectându-l pe
caldarâm. Maºina era condusã de proprie-
tarul ei, Ion Zapodeanu. Imediat, trecãtorii
i-au sãrit în ajutor ºi cu o altã maºinã a fost
transportat la dispensarul dr. Gâdei. S-a
constatat fractura bazei craniului ºi, cu toate
îngrijirile ce i s-au dat, Mihail Sebastian a

murit peste câteva minute, la orele 3.15", scria
pe 1 iunie 1945 revista „Cortina”.

Un destin tragic asemãnãtor cu al poetului
Nicolae Labiº, lovit de tramvai în staþia de la
Piaþa Bãlcescu, dupã o masã la Capºa.

În cartea „Foste adevãruri viitoare”, scrii-
torul D.I. Suchianu noteazã cã accidentul lui
Mihail Sebastian „a venit dupã un ºir lung de
mari necazuri: i-a ars casa de douã ori, i s-a
furat valiza unde avea unicul exemplar al unui
roman pe care îl terminase ºi lucrase la el
cinci ani”.

Pe numele adevãrat Iosif Hechter, Sebastian
s-a nãscut la Brãila, într-o familie evreiascã.
Era, de fapt, un evreu vânat de antisemiþi ºi
renegat de cei cu aceeaºi origine. Începând
cu 1940 a cunoscut prigoana nazistã – interzis
ca ziarist, a rãmas ºi fãrã licenþa de avocat, iar
piesele sale n-au mai fost jucate pe scenele
teatrelor. Fãrã voia sa, a primit titulatura de
„evreul improbabil”, asta deoarece l-au renegat
chiar ºi ai lui, deoarece vedeau în el un trãdãtor

FairDeal, o oportunitate pentru
meºteºugarii români

S-a lansat prima platformã online pentru meºteºugari ºi producãtori
de artizanat. FairDeal este un proiect transfrontalier (zona Dunãrii),
dezvoltat de România ºi Bulgaria ºi care s-a realizat cu fonduri
europene.

Doru Dragomir, preºedintele Camerei de Comerþ Bilaterale România-
Bulgaria, explicã despre ce este vorba în aceastã poveste: „FairDeal
este prima platformã pe care o dezvoltã cineva în zona Dunãrii,
România-Bulgaria. Aceastã platformã, ca produs final al proiectului,
nu va rãmâne închisã, ci se va adresa tuturor producãtorilor locali din
România ºi Bulgaria ºi aici vorbesc de cei 600 de kilometri de graniþã
dintre România ºi Bulgaria”.

Preºedintele Camerei de Comerþ, Industrie ºi Agriculturã Giurgiu,
Alexandru Epângeac, a spus cã are încredere în FairDeal ºi vede
aceastã platformã ca pe ceva viabil, cãci nu numai din mari business-
uri se poate trãi, ci ºi din afaceri mai mici, de familie.

Managerul de proiect, Pavel Hristov, s-a adresat direct meºte-
ºugarilor, invitându-i sã descopere beneficiile platformei FairDeal. „În
urma întâlnirilor cu meºteºugarii, FairDeal are deja în portofoliu o
serie de produse ce pot fi cumpãrate online, produse create de meºte-
ºugari din România ºi Bulgaria”.

Platforma FairDeal oferã, dincolo de piaþa de desfacere, ºi
posibilitatea de livrare. „Avem o reþea de livrare rapidã de produse
unice de artizanat, dar ne propunem sã acoperim o arie cât mai largã
din regiunea transfrontalierã România-Bulgaria. Posibilitãþile de dezvol-
tare sunt nelimitate”, a arãtat managerul de proiect.

Demersurile UNNPR, un risc pentru cooperaþia meºteºugãreascã

Finanþat prin Programul Interreg România-Bulgaria, axa IV – O re-
giune calificatã ºi inclusivã, proiectul având o valoare de aproape
500.000 de euro îi are ca parteneri pe organizaþia Veliko Târnovo (din
Bulgaria), Camera de Comerþ Bilateralã România-Bulgaria ºi Teatrul
Naþional „Marin Sorescu”, din Craiova, însã uºile sunt deschise ºi
altor entitãþi interesate.

NICHOLAS CEZAR

În 1945, numele lui Mihail Sebastian
era binecunoscut românilor. Scriitor de
succes, piesele sale se jucau pe marile
scene ale þãrii, astfel cã mulþi vorbeau
despre tânãrul publicist pe care îl aºteaptã
mulþi ani de carierã înainte. L-a aºteptat, în

eliminate mai multe bariere tarifare ºi netarifare,
cu atât impactul va fi mai redus.

Societãþile care au activitate de livrare pe
piaþa britanicã trebuie sã-ºi regândeascã strategia
de export, în condiþiile în care, dupã Brexit,
Regatul Unit nu va mai aplica principiul liberei
circulaþii a mãrfurilor. În vederea adaptãrii la noile
condiþii, toate întreprinderile vizate trebuie sã se
pregãteascã, sã ia deciziile necesare ºi sã
finalizeze acþiunile administrative care se impun
înainte de 1 ianuarie 2021. Nu în ultimul rând,
este necesarã realizarea unei analize a lanþurilor
de aprovizionare ºi tratarea oricãrui factor de
producþie din Regatul Unit ca fiind „neoriginar”,
pentru a asigura originea preferenþialã din UE a
mãrfurilor firmei. UCECOM recomandã membrilor
asociaþi sã se familiarizeze cu regimurile vamale
aplicabile comerþului cu state terþe ºi sã ia în
calcul necesitatea obþinerii de certificate de
origine, licenþe de import, autorizaþii etc.

L. TEODORESCU

În altã ordine de idei, un subiect nu mai puþin
interesant s-a dovedit a fi evoluþiile recente în
context legislativ, cu influenþã asupra activitãþii
SCM. Astfel, studii recente nominalizeazã printre
factorii cu influenþã negativã evoluþia cadrului
legislativ, privitã ca o componentã a predictibilitãþii
reduse a mediului pentru IMM-uri. UCECOM este
de pãrere cã o bunã cunoaºtere a evoluþiilor
recente în context legislativ poate contribui nu
doar la eliminarea unor bariere în afaceri, dar
chiar poate contribui la fructificarea oportunitãþilor
ivite. În context, este de precizat cã nu toate
modificãrile legislative sunt generatoare de efecte
potenþial negative, ba în unele cazuri acestea
sunt solicitate chiar de mediul de afaceri!

S-a mai discutat la ºedinþa din februarie ºi
despre efectele Brexitului ºi implicaþiile asupra
mediului de afaceri. Impactul BREXIT asupra
economiilor celor 27 de state membre UE nu va
putea fi evaluat pânã la data la care va fi aprobat
textul acordului de liber schimb. Cu cât vor fi
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21 martie
 MARIA LIVIA VASCAN, preºe-

dinte al SCM SUPERCONF din Cluj-Napoca.
22 martie

 STELIAN RADU, preºedinte al SCM ARTA
LEMNULUI Bucureºti.

23 martie
 NICOLAE MIRCEA SABIN MLADIN, preºe-

dinte al UJCM Arad  ELENA DACHE, preºedinte
al SCM ÎNFRÃÞIREA Moreni  ION BERCHE,
preºedinte al Societãþii Cooperative METAL-LEMN-
CHIMIE Caracal  IOANA FOLEA, administrator
unic al SCM COFFRIZ Fãgãraº.

24 martie
 OCTAVIAN RÂNJA, preºedinte al Societãþii

Cooperative CÃLIMANUL Topliþa  DORINA
TÃMÃªANU, contabil ºef al SCM MODEX Oradea

 FLORICA RODICA BALASZI, contabil ºef al
Societãþii Cooperative PRESTAREA Hunedoara

 MARIA HOGMAN, contabil ºef al SCM MUREªUL
Alba Iulia.

25 martie
 SIMONA-MARILENA TUDOSIE, director al

Direcþiei Juridice, Statutare ºi Resurse Umane din
UCECOM.

26 martie
 CONSTANTIN ªERBAN NEMENS, preºe-

dinte al AJSCOM „DACICA” Neamþ  MARIANA
IULIANA MANEA, preºedinte al SCM ESTETIC
MODERN Ploieºti  LAVINIA DIACONU, director
adjunct al Liceului Tehnologic UCECOM „Spiru
Haret” Craiova  GHEORGHE CÃPRARU, preºe-
dinte al CS VOINÞA Cluj-Napoca.

29 martie
 TIBERIU CIOROGARIU, preºedinte al SCM

TRANSILVANA Sebeº  ANDREEA POPP, contabil
ºef al SCM GR1 PROD ARTIZ COM 2005 Iaºi.

30 martie
 ELISABETA GYÖNGYIKE GÎRBE, preºedinte

al SCM MOGOªA Baia Mare  VALER MATIª,
preºedinte al SCM UNIREA MESERIAªILOR
Chiºineu Criº  RODICA VIORICA ILC, adminis-
trator unic al SCM SOMEªUL Seini  ªTEFANIA
DINU, contabil ºef al Societãþii Cooperative UNIREA
MEªTEªUGARILOR Caracal.

31 martie
 IOAN ªTEFAN VARHOL, preºedinte al

Societãþii Cooperative CARITATEA Satu Mare
 AURORA PRUNÃ, contabil ºef al Societãþii

Cooperative PROGRESUL Babadag  LUCIA
GÂRBOVAN, contabil ºef al SCM INTERMOD Cluj-
Napoca  LUCICA MARIANA MOLDOVEAN,
contabil ºef al SCM CONSTRUCTORUL Baia Mare.

2 aprilie
 PAULA MARINOIU, preºedinte al SCM

STÃRUINÞA Craiova.
3 aprilie

 COZOCEA VASILICA, ºef contabil al UJCM
Braºov  SORIN NICOLESCU, preºedinte al SCM
PRESTAREA Dr. Tr. Severin  ALEXANDRU
MAGDAª, preºedinte al SCM METALURGIA Cluj-
Napoca  COSMIN FLORIN IONESCU, ºef contabil
al Societãþii Cooperative COOP. STREIUL Cãlan.

Similitudini

Despre meºterii populari din Salva am scris cu o deosebitã admiraþie.
Dar nu putem pleca din acest vestit centru al meºteºugarilor fãrã sã
vizitãm locuinþa-muzeu a creatoarei de artã tradiþionalã Virginia Linul.
Încã de la intrarea în casa ei se simte meºteºugul transmis cu dragoste
ºi pasiune de la o generaþie la alta. Eºti copleºit de faptul cã ceea ce
vezi nu este de ieri de azi, ci îºi are originele cu zeci de ani în urmã.

Virginia Linul coase de când se ºtie. Acasã la ea în satul Salva
mama ei a cusut costume populare dintotdeauna, iar Virginia a învãþat
la o vârstã destul de fragedã cum se cos mãrgele pe pânzã ºi cât de
migãloasã este aceastã muncã. „Am crescut cu meseria în casã. Mama
mea fãcea pieptare, pânzãturi, cãmãºi, trãistuþe, tot ce þinea de portul
popular. Cred cã pe la vârsta de cinci ani am început sã pricep ce fãcea
mama ºi cred cã tot în vremea aceea am cusut prima floricicã din
mãrgele pe o bucatã de catifea”, povesteºte meºteriþa bistriþeanã. Mai
târziu, încet-încet Virginia a învãþat meºteºugul ajungând sã coase chiar
ea un întreg costum popular. „Astãzi pot sã spun cã ºtiu foarte mult
despre confecþionarea costumelor populare ºi vreau sã împãrtãºesc
asta tuturor românilor dar ºi strãinilor. E greu sã porneºti un astfel de
meºteºug cu intenþia de a face o afacere din el, nu are acelaºi farmec
ca atunci când este transmis ºi are o întreagã poveste în spate. Pe
vremuri toatã lumea ºtia sã coasã, nu exista femeie care sã nu ºtie sã
îºi facã o cãmaºã. Toþi aveau ºi au ºi astãzi un costum popular în casã.
Þesutul, cojocãritul, cusutul cu mãrgele, erau meserii ale meºteºugarilor
care vor sã le perpetueze ºi astãzi.”, mai spune meºterul popular. Fiecare
element al portului popular ascunde o legendã. Iar aceasta prinde glas
prin intermediul meºteºugãriþelor din a cãror breaslã face parte ºi gazda
noastrã. Fie cã ne referim la mãrgeluþele de la gâtul femeilor de pe Vãile
Sãlãuþei ºi Someºului, la penele de la clopurile care stau falnice pe
capul flãcãilor sau orice altã podoabã popularã, toate ascund lucru fãcut
cu migalã de mânã, aºa cum se transmite din generaþie în generaþie.

Creatoarea de costume tradiþionale din Salva a înþeles cã meºteºugul
popular poate fi ridicat la nivel de artã ºi a exploatat acest lucru. Când
toatã lumea fugea de tradiþii, de ideea de a fi þãran, de a purta costum
popular, ie sau traistã Virginia Linul a început o campanie de revigorare
a meºteºugului ºi de promovare a acestuia în toate colþurile lumii. Prin
truda ºi talentul ei a fãcut ca portul popular românesc sã fie cunoscut,
admirat ºi achiziþionat în þãri ca Anglia, Germania, Austria, SUA, Asia
ºi mai ales, ca sã vezi, þara eleganþei, Franþa. Turiºtii strãini sunt atraºi
de ceea ce este autentic ºi apreciazã foarte mult comunitãþile care
pãstreazã tradiþiile pentru cã mulþi ºi le-au pierdut sau nu au parte de
atâta diversitate a costumului popular cum e în þara noastrã.

Virginia Linul este un adevãrat „port drapel” al meºteºugului
românesc. Ea a reuºit sã aducã pe hainele moderne, aºa-zis de firmã,

Mãrgelele din Salva pe catwalk în ParisMeºteºug ºi carierã

ORIZONTAL: 1) ªarpe de apã – Curs la vãrsare! 2) Þinut
în cadenþã – Drum blocat 3) Aplecate în faþã! – Lãsatã fãrã
prea multe greutãþi 4) Poartã verighetã – Terci de mãmãligã
(reg.) 5) Cântãreþe în biserici – Vase de bãut 6) N-o vezi pe
la slujbã – A trece peste un obstacol înalt 7) Obicei –  A nu
mai recunoaºte o vorbã 8) Case de bãtrâni – Serialul de luni
9) Pragul minimei exigenþe – Dreptul încasat 10) Îndatã! – Se
cere cãlcat.

VERTICAL: 1) Unul care vrea sã le aibã pe toate – Roºie
pusã în cazan 2) Adormit fãrã voia lui 3) Apare subit! – Ars
pe rug din pãcate 4) A trage cu forþã – Gol de onoare 5) Sunt
ai dumisale – Cu greu trecem de ei 6) Dã semne cã se fierbe
ceva – Frate de sânge 7) Deosebit de des – Locul unde se
joacã multe piese 8) A se mai topi din vipie – Cuprins de
lene! 9) Ajunsã la un acord desãvârºit 10) Situaþia datã –
Câinele blãnarului.

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã
Nu putem sã nu ne mândrim cu a noastrã þarã care iese în

evidenþã cu nenumãratele bogãþii, cu relieful sãu, cu fauna ºi flora
sa, toate fãcute sã desfete sufletele noastre. Oamenii acestor
meleaguri sunt formaþi în sânul acestei naturi atât de diferitã de a
celorlalte þãri. Nu sunt afirmaþii fãcute la voia întâmplãrii. Hai sã
dovedim.

România este singura þarã din lume în care formele de relief
sunt în proporþie perfectã; o treime din teritoriu aparþine munþilor ce
vegheazã ca niºte titani asupra patriei ºi oamenilor noºtri, altã treime
este formatã din dealurile pline de pajiºti, pãduri ºi livezi bogate, iar
ultima treime este a câmpiei cu pãmânt roditor atât de necesar
agriculturii.

motivele tradiþionale pe care le purtau acum câteva secole strãmoºii
noºtri. Costumele dânsei au ajuns în mai toate colþurile lumii, chiar ºi
într-o expoziþie a renumitului designer francez Philippe Guilet. Munca
alãturi de creatorul francez a început la un Târg de la Muzeul Þãranului
Român. Philippe a vãzut atunci produsele Virginiei ºi a fost fascinat de
centurile cu mãrgele. ªi-a dat seama ce muncã extraordinarã ºi talent
sunt necesare. De la Târg francezul a urmat-o la Salva, unde a rãmas
înmãrmurit de produsele expuse. Aºa a început colaborarea dintre ei ºi
timp de ºase luni au lucrat la colecþia comunã ce a fost vedetã pe toate
podiumurile lumii. Virginia nu lucreazã singurã. A strâns în jurul ei peste
cincizeci de femei pe care le-a învãþat meºteºugul ºi participã alãturi de
ea la realizarea celebrelor costume. Au realizat, de exemplu, o jachetã
pe care au cusut 2,5 kg de mãrgele, lucrând cinci sãptãmâni fãrã
preget. Toate exponatele realizate cu francezul au pe ele imprimeuri de
mãrgele. Dar asta nu e totul. Creaþiile populare realizate de Virginia
Linul ºi Maria Roº, tot din Bistriþa Nãsãud, au fost vedetele unei seri de
excepþie, la Dubai, în cadrul proiectului „De la Tradiþie la Modernism/
Inovaþie”.

Cu melancolie ºi oarecare regret putem spune cã meºteºugarii
noºtri talentaþi, cu dragoste pentru tradiþie ºi valorile strãvechi, sunt
preþuiþi ºi recunoscuþi mai mult în strãinãtate decât pe meleagurile
noastre.

LIA PINTILIE

ªi apele au un specific aparte. De exemplu, Cascada Bâlea
este una din cele mai spectaculoase cascade în trepte din Europa,
cu o cãdere de peste 60 de metri. Este situatã în Munþii Fãgãraºului
între vârfurile Moldoveanu ºi Negoiu la peste 1200 metri înãlþime.

Bogãþiile dãruite de „Cel de Sus” României sunt de nedescris.
Suntem una din cele mai bogate þãri din lume, atunci când vorbim
de zãcãmintele de aur. Vorba veche a Moþilor: Munþii noºtri aur
poartã, Noi cerºim din poartã-n poartã. Ehe… asta þine de politicã
ºi pe noi nu ne intereseazã în rubrica de faþã.

Nici fauna nu este mai prejos. La noi în þarã se aflã cea mai
mare populaþie de urºi bruni din Europa ºi tot aici se gãseºte ºi cel
mai mare mamifer terestru de pe continentul nostru – Zimbrul.
Exemplarele de zimbri pot fi admirate în câteva rezervaþii ca
Rezervaþia Haþeg ºi Rezervaþia Zimbrilor din zona „Neamþului”.

Toatã þara ne ispiteºte spre cunoaºtere prin turism ºi drumeþie.
Ca sã ne cunoaºtem pe noi ca popor este necesar sã ne cunoaºtem,
atât cât putem, minunatele meleaguri. (L.P.)


