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Stimulentul economic este reþeta greºitã
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Zoom, aplicaþie gratuitã pentru apeluri video

Academia Românã reacþioneazã

Meºterul Ungureanu, ucenicul lui Dumnezeu

Bine de ºtiut despre coronavirus

Stimaþi colegi cooperatori,
România ºi toate sectoarele ei economico-sociale deopotrivã,

parcurg în aceste zile cea mai gravã crizã din epoca modernã. Atât
rãspândirea infecþiilor cu COVID-19, cât ºi restricþiile impuse ca
urmare a decretãrii stãrii de urgenþã ºi a adoptãrii celorlalte mãsuri
pentru a preveni un rãu ºi mai mare, au afectat în mod profund
întreaga societate, inclusiv sectorul cooperaþiei meºteºugãreºti.

Pandemia de coronavirus reprezintã o realitate care pune la
încercare atât viaþa fiecãruia dintre noi, cât ºi locurile de muncã,
mijloacele de subzistenþã ºi activitatea economicã a entitãþilor în
care ne desfãºurãm activitatea. Aceastã grea cumpãnã nu este
doar pentru þara noastrã, ci ºi pentru întreaga planetã, într-un mod
care ar fi fost de neconceput cu doar câteva sãptãmâni în urmã.

Înþelegem foarte bine situaþia deosebit de dificilã, în anumite
cazuri chiar dramaticã, prin care trec toate unitãþile cooperatiste din
sector. Sunt situaþii felurite în care se aflã colegii noºtri. Instituirea
unor restricþii pentru prevenirea rãspândirii infecþiilor cu COVID-19
a impus în mod direct închiderea unitãþilor de frizerie-coafurã, apoi
a unitãþilor din complexele comerciale, nemaivorbind de blocarea
multora dintre afacerile noastre prin lipsa posibilitãþii de aprovizionare
cu materii prime, materiale ºi accesorii sau chiar de cãtre partenerii
externi care au notificat suspendarea sau încetarea contractelor.

Aceastã crizã a venit practic peste noapte. Închiderea directã
a multor afaceri, din cauza carantinei, dar ºi indirectã, prin izolarea
lucrãtorilor în case, genereazã deja efecte economice dificil de
cuantificat în acest moment.

Totuºi, în aceste momente delicate, gestul izolãrii nu înseamnã
însã fiecare pentru el, ci fiecare pentru fiecare, într-un cumul
firesc de responsabilitate din partea oricãruia dintre noi faþã de
vieþile noastre ºi ale semenilor noºtri. Salvarea de vieþi omeneºti ºi
sprijinirea mijloacelor de subzistenþã sunt de o importanþã capitalã.

Este foarte important ca toþi sã respectãm deciziile autoritãþilor
pentru a putea gestiona aceastã situaþie extrem de complicatã.
Protejarea vieþilor trebuie sã fie mai presus de orice alt interes.

Evident, nu putem face abstracþie de misiunea noastrã, de
responsabilitatea pe care o avem faþã de activitãþile economice
din cadrul organizaþiilor noastre ºi de protejarea patrimoniului
cooperatist.

Uniunea Naþionalã a Cooperaþiei Meºteºugãreºti – UCECOM
este parte integrantã a acestui efort. Chiar dacã suntem conºtienþi
de rolul limitat ce ne revine în baza prevederilor Legii nr. 1/2005
privind organizarea ºi funcþionarea cooperaþiei, încercãm sã
asigurãm menþinerea unei legãturi permanente cu membrii direct
asociaþi ºi informarea promptã a acestora cu privire la orice situaþii
operative relevante care ar putea influenþa relaþia dintre autoritãþile
statului ºi entitãþile cooperatiste meºteºugãreºti.

Am reuºit nu numai monitorizarea reglementãrilor de urgenþã
promovate, încã din fazã de proiect, ci ºi efectuarea, la momentul
potrivit, a unor intervenþii pentru clarificarea modului de aplicare în
ceea ce priveºte membrii noºtri cooperatori, un exemplu grãitor
fiind acela legat de aplicarea mãsurilor guvernamentale privind
ºomajul tehnic.

Doresc sã vã asigur ºi pe aceastã cale de disponibilitatea
noastrã deplinã de colaborare pentru a identifica cele mai bune
soluþii pentru sprijinirea membrilor cooperatori ºi a societãþilor
cooperative meºteºugãreºti. Suntem pe deplin conºtienþi cã
profunzimea ºi amploarea crizei sanitare, dar ºi a celei economice,
necesitã un rãspuns de o amploare, rapiditate ºi solidaritate fãrã
precedent.

Vã chem sã fim responsabili ºi solidari în continuare, având
certitudinea cã vom trece peste aceastã perioadã grea cât de
repede.

Sevastiþa GRIGORESCU,
Preºedintele UCECOM

Prea multe voci recomandã sti-
mularea economiei pentru a depãºi
mai repede criza. O gândire greºitã,
dupã cum cred analiºtii din America.
Într-adevãr, avem nevoie de lichiditãþi,
dar asta pentru a ajuta întreprinderile
ºi persoanele fizice sã treacã prin
acest moment greu, nicidecum nu este
cazul azi sã vorbim despre stimularea
economiei. De fapt, ar fi reþeta gre-
ºitã, ºoptesc pe Wall Street voci care
încã n-au uitat lecþia crizei din 2008.

Pentru a combate rãspândirea Covid-19, omenirea trebuie sã cunoascã o perioadã de mai puþinã
activitate comercialã ºi de mai puþinã cerere din partea consumatorilor. În loc de stimulente, autoritãþile
ar face bine sã punã pe masã ceea ce economiºtii numesc lichiditate, adicã o rezervã financiarã care
ar permite întreprinderilor ºi persoanelor grav afectate de inevitabilul declin al activitãþii comerciale sã
aibã suficienþi bani pentru a supravieþui ºocului economic.

De vreo douã sãptãmâni, România este bombardatã de comentatori care comparã economia cu
un pacient aflat în comã indusã.

Pentru a stopa rãspândirea virusului SARS-CoV-2, strategia aleasã la noi a fost „sechestrarea”
oamenilor în case. S-a încurajat telemunca sau lucrul la domiciliu, sub pretextul evitãrii rãspândirii
gripei Covid-19. Însã aceste mãsuri au dus la încetinirea economiei, nu la accelerarea ei. Pe parcurs,
este de dorit reluarea a cât mai multor activitãþi, însã acum cel mai important aspect este asigurarea
supravieþuirii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor afectate negativ. Iar pentru a face asta e nevoie de fonduri
disponibile, de lichiditãþi pentru firme!

O echipã de cercetãtori din cadrul Hong Kong University
a publicat un raport esenþial despre Covid-19. Conform datelor
furnizate, virusul este afectat de temperaturile extrem de
ridicate, pe când la o temperaturã de aproximativ 4 grade
Celsius se dezvoltã ºi se rãspândeºte cu uºurinþã.

Astfel, SARS-CoV-2 moare în aproximativ 5 minute la o
temperaturã de 70 de grade Celsius. La 22 de grade, media
lunii mai, spre exemplu, rãmâne activ timp de 7 zile, iar la
37 de grade, cum întâlnim în verile toride, virusul dispare în
numai douã zile!

Pe de altã parte, în funcþie de suprafaþã, noul coronavirus
rezistã de la câteva ore pânã la câteva zile. De exemplu,
cercetãtorii de la Hong Kong University au observat cã, pe
hârtie, noul coronavirus rezistã mai puþin de trei ore, iar pe
lemn ºi þesãturi, cel mult douã zile. În schimb, pe sticlã,
SARS-CoV-2 are o rezistenþã de aproape patru zile, care
creºte la 7 zile pentru suprafeþe din oþel inoxidabil ºi materiale
plastice.

Totodatã, oamenii de ºtiinþã atrag atenþia cã virusul
Covid-19 poate rezista pe partea exterioarã a mãºtilor de
protecþie chiar ºi o sãptãmânã! (L.T.)
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ªtiri de azi pentru mâine

De prin lumea cooperatistã

Zoom, aplicaþie gratuitã pentru apeluri video

Mesaj de solidaritate cu membrii afectaþi de Covid-19

Parteneriatul ACI – UE, patru ani
de realizãri

Parteneriatul ACI – UE sãrbãtoreºte patru ani
de muncã intensã pentru promovarea dezvoltãrii
cooperatiste internaþionale.

Dupã aceºti ani intenºi de activitate dedicatã ºi
de excepþie pentru a aduce modelul cooperatist în
prim-planul politicilor de dezvoltare, parteneriatul cu
UE împãrtãºeºte azi principalele rezultate obþinute.
O serie de filme documentare, programe ºi eveni-
mente privind antreprenoriatul tinerilor, conferinþe la
nivel înalt, traininguri pentru membrii ACI, rapoarte
ºi publicaþii pe o gamã largã de subiecte, precum ºi
o recunoaºtere istoricã în cadrul programelor UE,
iatã ce s-a realizat în acest interval de timp. Numãrul
ºi ritmul activitãþilor nu reprezintã doar o dovadã a
unei agende frenetice, ci ºi-a propus sã consolideze
rolul cooperativelor ca actor cheie de dezvoltare
durabilã.

Printre altele, s-a realizat un site web
(www.coops4dev.coop) care include o hartã globalã
interactivã ce permite utilizatorului sã consulte cele
mai recente proiecte de cercetare. Totodatã, va
descoperi ºi o „mapare” a actorilor cooperatori din
toatã lumea ºi o analizã a cadrului legal.

Când va apãrea vaccinul pentru
coronavirus

Ultimele informaþii din lumea medicalã dau ca
termen vehiculat pentru vaccinul împotriva Covid-19
primãvara anului 2021! Un an de zile poate pãrea
un interval mare de timp, însã în virusologie acest
termen este insignifiant când vine vorba de dez-
voltarea unui vaccin. Mai mult, alþi experþi spun cã
termenul este prea scurt ºi ar putea avea un preþ
asupra sãnãtãþii oamenilor, cu aluzie directã la
calitatea vaccinului. Doctorul Antohy Fauci, ºeful
Institutului Naþional de Alergii ºi Boli Infecþioase din
SUA, spune cã ar putea fi vorba chiar de 18 luni
pânã sã aparã pe piaþã un vaccin!

UNESCO ne face mai uºoarã
izolarea la domiciliu

UNESCO oferã acces gratuit la World Digital
Library, biblioteca digitalã care conþine mii de
articole, cãrþi, documente ºi fotografii! Organizaþia a
luat aceastã decizie dupã ce, din cauza pandemiei
de coronavirus, au fost suspendate cursurile ºcolare
în foarte multe þãri.

aplicaþie preferatã, fiind descãrcatã mai ales pe dispozitivele
mobile, cu toate cã se ridicã ºi anumite probleme de securitate.
Astfel, când o persoanã iniþiazã o videoconferinþã ºi este gazdã,
are la îndemânã activarea unor opþiuni de urmãrire. Tare, nu?
Indiferent dacã utilizatorii citesc e-mail-ul, lucreazã la un fiºier,
la un raport sau chiar nu sunt atenþi ºi pierd aiurea timpul pe
Internet, gazda apelului video primeºte o notificare despre asta.

Totuºi, pentru a proteja datele personale ale utilizatorilor,
având în vedere vulnerabilitãþile de software, specialiºtii în
domeniul securitãþii cibernetice recomandã evitarea autentificãrii
prin Facebook ºi alte platforme online.

MARIUS OLARU

Dragi prieteni,
Pandemia COVID-19 ne-a schimbat vieþile în mod

dramatic. Aceia dintre noi care suntem sãnãtoºi, trebuie
sã ne considerãm norocoºi. CICOPA, împreunã cu CECOP
ºi CICOPA Americi dorim sã transmitem dragostea
noastrã, sprijin ºi solidaritate acelora care sunt mai puþin
norocoºi, inclusiv membrilor familiei ºi prietenilor noºtri,
care se confruntã cu un moment dificil deoarece au
pierdut pe cineva drag sau au pe cineva drag bolnav.

De asemenea, dorim sã mulþumim tuturor oamenilor
din cooperativele noastre din Europa, Americi, regiunea
Asia-Pacific ºi Africa, care ajutã la rezolvarea acestei
situaþii critice, fie cã stau acasã sau merg la muncã pentru
a sprijini sistemul de sãnãtate, sistemul de îngrijire
socialã, precum ºi INDUSTRIA ºi SERVICIILE esenþiale
în general.

Suntem deosebit de recunoscãtori cooperativelor
situate în prima linie a acestei crize, oferind îngrijiri ºi
sprijin oamenilor afectaþi de COVID-19 în circumstanþe
dificile, punându-ºi în pericol propriile vieþi. De asemenea
suntem solidari cu cooperativele ºi colegii noºtri din alte
sectoare, în aceastã perioadã de crizã.

În aceste vremuri groaznice, trebuie sã avem grijã
unii de ceilalþi mai mult ca niciodatã, acordând o atenþie
specialã grupurilor celor mai slabe: cei dezavantajaþi,
cetãþenii, lucrãtorii ºi persoanele în vârstã.

Ne confruntãm cu un SCENARIU complet NOU, în
care soluþiile, deocamdatã, sunt destul de simple ºi
cunoscute: spãlarea mâinilor ºi izolarea. Cu toate acestea,
noi credem cu adevãrat cã o altã soluþie importantã este
cooperarea.

Se pare cã, acum, mulþi oameni încep sã aprecieze
VALOAREA CHEIE a COOPERÃRII. Desigur, cu toþii
suntem conºtienþi de aceste valori ºi tocmai din acest motiv
acum este momentul, mai mult ca niciodatã, sã ne men-
þinem VALORILE noastre cooperatiste PUTERNICE.

Nimic nu se va schimba fãrã SOLIDARITATE. Acest
virus a arãtat cã nu existã graniþe pe care sã le putem

închide sau probleme globale pe care le putem rezolva
singuri. Se pot spune multe lucruri despre miºcarea
cooperatistã, dar existã douã care sunt deosebit de
relevante astãzi: suntem organizaþii reziliente ºi creºtem
în momente dificile.

Într-adevãr, momentele grele ne aºteaptã. Multe dintre
cooperativele noastre suferã consecinþele unei încetiniri
economice, în timp ce altele se confruntã cu riscul de
închidere, lãsând lucrãtorii într-o stare de teamã ºi incerti-
tudine pentru viitorul lor.

Aceastã pandemie este un tsunami care genereazã
douã valuri groaznice. Primul este distrugerea de vieþi prin
intermediul bolii, în timp ce al doilea va distruge vieþi ca
rezultat al consecinþelor sale economice. În aceste circum-
stanþe, valorile noastre cooperatiste vor fi din nou sal-
vatoare de vieþi. Ca ºi COOPERATIVE DE LUCRÃTORI,
noi SERVIM comunitãþile ºi societãþile noastre.

Haideþi sã mergem mai departe cu valorile coope-
rativelor noastre: cu MUNCA (adesea muncã asiduã) în
calitate de CONDUCÃTOR PRINCIPAL ºi vocaþia
SERVICIULUI nostru de a ajuta oamenii ºi comunitãþile
noastre.

Dorim sã transmitem tuturor un mesaj de recunoºtinþã
ºi sprijin pentru munca dumneavoastrã ºi, mai ales, de
încurajare puternicã.

ªtim cã nu vom fi niciodatã singuri, dar vã rugãm sã
aveþi grijã!

Iñigo Albizuri Landazabal, Preºedintele CICOPA
Giuseppe Guerini, Preºedintele CECOP

Luis Alvez, Preºedintele CICOPA Americi
SPRIJIN DIN PARTEA MIªCÃRII COOPERATISTE

ACI a lansat un forum pentru membrii sãi (ºi
organizaþiile afiliate) pentru a participa la un rãspuns
cooperatist global privind criza Covid-19 pe care o
traversãm. 

Forumul a fost creat la adresa www.loomio.coop de
cãtre o cooperativã de lucrãtori din Noua Zeelandã.

O aplicaþie preferatã de tot mai mulþi se numeºte Zoom.
Vine ca o mãnuºã în aceste vremuri, când pandemia de
Covid-19 a închis ºcolile, iar elevii sunt nevoiþi sã apeleze la
cursuri online pentru a recupera materia rãmasã restantã. Însã
Zoom este utilã ºi lucrãtorilor ºi aici ne referim la angajaþii
trimiºi sã îºi facã treaba de acasã, spre a fi protejaþi de pericolul
pe care-l reprezintã noul coronavirus. Telemunca devine mai
simplã cu aceastã aplicaþie, cred specialiºtii IT.

Aºadar, în vreme ce tot mai multe persoane sunt nevoite
sã lucreze de la distanþã, datoritã restricþiilor impuse de
autoritãþi, software-ul dedicat apelurilor video între utilizatori
capãtã o tot mai mare popularitate. Zoom a ajuns sã fie o

Proiectul www.coops4dev.coop intenþioneazã sã
ofere o imagine exactã a contextului cooperatist la
nivel naþional ºi regional, având drept obiectiv
asumat identificarea punctelor tari ºi a potenþialelor
domenii de acþiune, provocãrile miºcãrii cooperatiste,
precum ºi descoperirea de potenþiale parteneriate
ºi oportunitãþi de afaceri.

„ªtim cã mulþi sunteþi acasã, iar zidurile se
închid, aºa cã intraþi sã exploraþi Biblioteca Digitalã
Mondialã: acces gratuit la mii de cãrþi, documente
ºi fotografii din toate þãrile ºi culturile”, a anunþat
UNESCO. Materialele sunt disponibile în ºapte limbi
strãine – englezã, francezã, spaniolã, portughezã,
arabã, rusã ºi chinezã ºi pot fi accesate online la
adresa https://www.wdl.org/en/.
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Academia Românã reacþioneazã: nu existã limba moldoveneascã!

Stimulentul economic
este reþeta greºitã

La Cupa României la box feminin, competiþie desfãºuratã pe final de februarie, la
Buzãu, în Sala Sporturilor, au participat sportive de la cluburi cu tradiþie pugilisticã din
þarã, printre care Steaua Bucureºti, CSM Iaºi, SCM Craiova, „U” Cluj ºi C.S. Voinþa Cluj.
Întrecerea a prilejuit meciuri de box la categoriile cadete, junioare, tineret ºi senioare.

Clubul Sportiv „Voinþa” a trimis în concurs urmãtoarele sportive junioare: Beatrice
Moldovan (categoria 75 kg), Andreea Rizst (categoria 48 kg), Rahela Crai (categoria
46 kg) ºi Alexandra Haiduc (categoria 62 kg). Dintre cele patru sportive, primele douã au
obþinut rezultate notabile, respectiv medalie de aur ºi medalie de bronz.

Beatrice Moldovan, antrenatã de prof. Florin Bordi, ºi-a spulberat adversarele în cele
douã partide, ambele câºtigate înainte de limitã. În semifinalã, adversara sportivei noastre
a fost numãratã de douã ori, meciul durând circa 15 secunde. Finala s-a terminat în doar
10 secunde, dupã ce adversara campioanei noastre a fost numãratã.

În urma victoriilor din aceastã competiþie, tânãra pugilistã Beatrice Moldovan (16 ani)
este din nou deþinãtoare a Trofeului Cupa României, la categoria 75 kg, junioare. Aceastã
reuºitã îi aduce automat ºi calificarea la Campionatul European ºi Campionatul Mondial
de box feminin, din acest an.

Încercarea de a rupe graiul moldovenesc de trupul
limbii române a stârnit o serie de reacþii virulente în
rândurile academicienilor. Academia Românã a explicat
într-un comunicat de presã de ce acest lucru este un
sacrilegiu, oferind o adevãratã lecþie de istorie lingvisticã.
Gazeta „Viaþa CM” alege sã publice acest punct de
vedere, raliindu-se demersurilor de apãrare a limbii
române, aºa cum, odinioarã, Mihai Eminescu s-a jertfit
pledând pentru tot ce-i românesc.

timp, ºi români. La fel, bavarezii sunt germani, toscanii,
italieni ºi normanzii, francezi. Mai mult, chiar dacã Elveþia
este stat, nu existã vreo limbã elveþianã inventatã din motive
politice. Austria are o statalitate veche ºi recunoscutã, dar
limba studiatã în ºcoli nu este austriaca, ci germana. Nici
limba francezã studiatã în Belgia nu se cheamã belgianã.

Învãþaþii moldoveni, de la Miron Costin ºi Dimitrie
Cantemir pânã la Alexandru Philippide au folosit constant
noþiunea de limbã românã ºi nu pe cea de «limbã
moldoveneascã». Patria, pentru Mihai Eminescu, nu era
Moldova, ci România, fapt pentru care a scris «Ce-þi doresc
eu þie, dulce Românie!». Este adevãrat cã astãzi existã
statul Republica Moldova, dar limba majoritãþii populaþiei
sale este limba românã, exprimatã în frumosul grai mol-
dovenesc. Noþiunea de «limbã moldoveneascã» intrã în
contradicþie cu întreaga istorie culturalã a regiunilor rãsãritene
ale spaþiului locuit de români ºi ameninþã sã excludã din
zestrea spiritualã a ramurii rãsãritene a poporului român pe

„Academia Românã a luat act, cu îngrijorare, de noile
încercãri de a introduce în uzul oficial, în Republica
Moldova, noþiunea inexistentã de «limbã moldoveneascã»,
susþinutã odinioarã de propaganda sovieticã ºi reluatã
astãzi de anumite cercuri interesate politic.

Limba românã, de mai bine de douã secole încoace,
este studiatã sistematic de cãtre lingviºtii români ºi strãini,
care au stabilit exact statutul ºi rolul sãu. Limba românã
este cea mai rãsãriteanã limbã romanicã, are patru dialecte
(daco-român, aromân-macedoromân, meglenoromân ºi
istroromân) ºi mai multe graiuri.

Baza limbii române este formatã din dialectul daco-
român, singurul vorbit la nordul Dunãrii. Graiurile limbii
române sunt numeroase ºi bogate în regionalisme: graiul
ardelenesc, bãnãþean, maramureºean, moldovean, mun-
tean, oltean etc. Graiul moldovean (moldovenesc) este
acela vorbit între Carpaþi, la vest, Nistru (pe alocuri ºi
dincolo de Nistru), la est, Ceremuº, la nord, ºi Milcov,
Dunãre ºi Gurile Dunãrii, la sud. Prutul nu reprezintã o
graniþã lingvisticã ºi, în consecinþã, limba vorbitã de o parte
ºi de alta a acestui râu este aceeaºi, anume limba românã.

Graiul moldovenesc nu se opune în niciun fel unitãþii
limbii române, aºa cum noþiunile de moldovean ºi de român
nu se contrapun, ci se completeazã. Oltenii sunt, în acelaºi

cei mai mari scriitori ai sãi, care s-au considerat invariabil
români ºi care au scris exclusiv în limba românã.

A promova ideea unei limbi «moldoveneºti» distincte
de cea românã nu este numai o denaturare a unei realitãþi
culturale ºi identitare documentatã, ci ºi o manipulare
ideologicã pe care comunitatea internaþionalã nu o va
accepta niciodatã. Limba unui popor e parte definitorie a
identitãþii sale; de aceea, instrumentalizarea ei ideologicã
prin politici lingvistice tendenþioase nu poate modifica o
realitate care se sprijinã pe o tradiþie de secole ºi mai ales
nu poate anula o identitate pe care românii din Republica
Moldova o simt ca definitorie: aceea a apartenenþei la
spaþiul lingvistic ºi cultural românesc.

Academia Românã solicitã expres autoritãþilor Republicii
Moldova sã pãstreze în uz oficial noþiunile corecte ºi con-
sacrate de „limba românã” ºi de «istoria românilor», ca
fiind singurele valabile pentru denominarea realitãþilor pe
care le cuprind”.

Aur pentru pugilistele din sportul cooperatist

(Urmare din pagina 1)

Andreea Riszt, antrenatã de Hercz Iosif a urcat pe podium pe locul III, la categoria
48 kg, fiind ºi ea o sportivã cu rezultate notabile.

Altfel, secþia de majorete a C.S. Voinþa Cluj a participat la competiþia Transilvania
Dance, desfãºuratã la Târgu Mureº, în Casa de Culturã „Mihai Eminescu”. Concursul
este unul tradiþional, prin care concurenþii s-au întrecut în improvizaþie, dar ºi la o galã
de excelenþã, care a impresionat juriul. Grupele C.S. Voinþa au urcat pe toate treptele
podiumului la diferite grupe de vârstã. (L.T.)

Factorii de decizie din România au datoria sã foloseascã toate instrumentele
de care dispun pentru a sprijini economic în primul rând micile afaceri, IMM-urile,
dar ºi pe cetãþenii români. În plus, conteazã ºi cum se face acest lucru! Într-o
recesiune normalã, stimulentele monetare ºi fiscale ar putea fi adecvate, numai
cã astãzi politicile noastre economice trebuie sã lucreze concertat cu eforturile de
combatere a pandemiei Covid-19. Va fi timp ºi pentru stimulente economice, dar
pentru moment þara are nevoie de lichiditãþi suficiente ca sã depãºeascã lunile
urmãtoare.

De exemplu, în America, Federal Reserve anunþã cã va cumpãra cât mai
multe datorii guvernamentale, se va angaja în relaxarea cantitativã ºi va face
împrumuturi acolo unde este necesar pentru a garanta buna funcþionare a pieþelor
financiare. Sunt aceiaºi paºi care au fost urmaþi ºi în 2008, ceea ce demonstreazã
cã poþi pune capãt unei crize financiare doar eliminând cauza acesteia – care,
adesea, o reprezintã lipsa de lichiditate.

Una dintre lecþiile pe care am învãþat-o în urmã cu 12 ani a fost cã nu poþi
anticipa unde vor avea loc perturbãri viitoare ºi, prin urmare, unde vor fi necesari
bani. Iatã de ce este nevoie de flexibilitate fiscalã ºi de o strategie bazatã pe
lichiditãþi. În loc sã piardã vremea cu selfie-uri ºi videoclipuri postate pe Facebook,
ministrul Finanþelor ar face bine sã pregãteascã MFP pentru a pune la dispoziþia
întreprinderilor noi soluþii care sã le permitã depãºirea crizei ºi menþinerea în
activitate. Azi, a trimite o societate sã caute finanþare în privat (la bãnci ºi IFN-uri)
e ca ºi cum i-ai pune lacãt pe porþi!

NICHOLAS CEZAR
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20 aprilie
 RODICA OPREA, vicepre-

ºedinte al UJCM Constanþa.

Zodia: TAURZodia: TAURZodia: TAURZodia: TAURZodia: TAUR
21 aprilie

 GHIORGHE APARASCA, pre-
ºedinte al SCM GR1 MOBILÃ ªI

TAPIÞERIE Iaºi  MIHAELA PAP, preºedinte al
Societãþii Cooperative UNIREA 50 Satu Mare

 ANCA-NICOLETA PINÞÃ, director al Liceului
Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Breaza.

22 aprilie
 NICOLAE COLÞATU, contabil ºef al ASCOM

Mehedinþi  NICULINA MATEESCU, ºef contabil
al Societãþii Cooperative PRECIZIA SERVICE
Slatina  ANA NUÞI, contabil ºef al SCM UNIREA
MESERIAªILOR Chiºineu Criº  GABRIELA
VLAICU, contabil ºef al SCM MUNCA COLECTIVÃ
Câmpulung Muscel.

23 aprilie
 VIOREL CHIRA, preºedinte al SCM TEHNICA

Braºov  CLAUDIA DRUÞU, contabil ºef al SCM
COLIN DAILY Bucureºti  DORINA POPESCU, ºef
contabil al SCM ARTA MESERIAªILOR Piteºti.

24 aprilie
 EMILIA FERICEAN, preºedinte al Societãþii

Cooperative DRUM NOU Hunedoara.
25 aprilie

 IULICA POPA, contabil ºef al SCM SÂR-
GUINÞA Târgoviºte.

27 aprilie
 CLAUDIA IOANA BOGDAN, preºedinte al

SCM MODA Zalãu.
28 aprilie

 BERTA IUSCO, preºedinte al SCM PIELARUL
Sighetu Marmaþiei.

29 aprilie
 AUREL COSMA, preºedinte al SCM PRO-

GRESUL Jibou  VALERIA LUPAªCU, ºef contabil
al Liceului Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”
Constanþa.

30 aprilie
 ODETTA-MARIA NICHIFOR, preºedinte al

SCM GR1 ARTA Iaºi  COSTACHE HERGHELEGIU,
administrator al SCM GR1 COMELECTRA Iaºi

 DANIELA-MIRELA GOJE, director al Liceului
Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Timiºoara.

1 mai
 CAMELIA CUZA, preºedinte al SCM UNIREA

Galaþi  CLAUDIA IULIANA ROBESCU, preºedinte
al SCM PROGRESUL Dr. Tr. Severin.

2 mai
 LUMINIÞA MIHAELA TEODORESCU, pre-

ºedinte al SCM ARTA MODEI Focºani  DORINA
SÂNÃ, preºedinte al SCM IGIENA din Zalãu

 MARIANA SELEGEAN, contabil ºef al SCM
ÎNCÃLÞÃMINTEA Oradea.

3 mai
 RAMONA POP, preºedinte al SCM DE

INVALIZI DRUM NOU Baia Mare  MARILENA
GRAOR, preºedinte al SCM TRICOTEXTIL Rm.
Vâlcea  CLAUDIA ROGOZAN, contabil ºef al SCM
NAPOART Cluj-Napoca  GABRIEL DÃNILÃ,
contabil ºef al Societãþii Cooperative BUCURA
Haþeg.

Tromboane

Meºterul Ungureanu, ucenicul lui DumnezeuMeºteºug ºi carierã

ORIZONTAL: 1) Magazin de vechituri 2) Plin… de fructe
– Negurã 3) Þinutã în ploaie – Patru la românã (!) 4) Lemne
bune de rupt – Una cu note bune la muzicã 5) ªtiutã de la
divan – Închis… din fire 6) Un tip… acru – Moºul care-i
adoarme pe copii 7) Luat la ocazie –  Datul cu gura pe uliþã
(pop.) 8) Dintr-o imaginaþie bogatã – Nu se mai terminã…
azi! 9) Þin umbrã 10) La fel – Fãrã asperitãþi.

VERTICAL: 1) Plini de diplomaþie 2) Nimeni pe margini!
– Stã pe capul femeilor – Dã invers! 3) Urcã… la Buºteni (pl.)
4) Stingher – Se dã peste cap, pe punte 5) Începe decis! –
Sprinten 6) Îºi urmeazã matca (pl.) – Îl cunoaºtem de departe
7) Oferã sprijin pentru a urni ceva – Nu-i vorba de astea
8) Panã de despicat – Fãrã credinþã (pl.) – Toþi în centru!
9) Bunã… la întreþinere 10) Se sprijinã de toþi pereþii (pl.) –
Fac casã bunã împreunã (sg.).

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã

Meºteºugarii români au pe lângã talent, abnegaþie ºi Bine-
cuvântarea Celui de Sus. Nimeni nu poate exprima mai bine aceastã
„stare de fapt” decât cel care a fost numit, cu respect, de cei din jur
„Ucenicul lui Dumnezeu”. Despre Ticu Ungureanu este vorba. Inspirat
ºi cu o vorbã de poveste ne spune cum a gãsit aceastã cale cãtre
meºteºug. „În sat era o troiþã veche. Trecând pe lângã ea am vãzut
cã avea acoperiºul putred. L-am refãcut ºi aºa a început totul, a fost
o lucrare divinã. Aveam acest talent în suflet ºi mâini dar trebuia
dezgropat”. Acest talent ºi credinþã l-au fãcut sã fie ceea ce este. Cu
modestie îºi asumã meritele dar ºi ajutorul oamenilor ºi a harului
divin. La lucrãrile sale cel mai greu migãleºte la cioplirea chipurilor
sfinþilor. Aici harul îl ajutã sã reuºeascã ce-ºi propune. În meºterit nu
este singur. La pregãtirea lemnului pentru lucru îl ajutã soþia sa, dar
ºi copiii. În ce priveºte motivele, le împleteºte pe cele tradiþionale,
constituite în special din forme geometrice, cu cele realiste, motivele
florale de exemplu. Dar ce creeazã Meºterul? Din mâinile sale apar
ca din pãmânt Troiþe. Acestea au darul de-al împlini spiritual pe
dânsul ºi pe oamenii cãrora le-au fost destinate. Planul de viitor este
simplu: sã facã cât mai multe troiþe.

Uneltele pe care le foloseºte, în afara daltei ºi fierãstrãului, sunt
puþine, iar din cele moderne, de folosinþã îi sunt o frezã electricã ºi un
fierãstrãu pendular special. Dar meºterul se gândeºte ºi la viitorul
meºteºugului sãu, destul de rar. În locul sãu natal, liniºtit ºi frumos,
copiii sãi vor urma aceeaºi cale. Pe lângã propriii urmaºi, Ticu Ungureanu
a modelat deja zeci de mici ucenici. A iniþiat prin intermediul unui proiect
derulat de Centrul judeþean pentru conservarea ºi promovarea culturii
tradiþionale din Vaslui un stagiu de pregãtire a tinerilor meºteºugari.
Meºterul vasluian face parte din Asociaþia Meºterilor Populari din Moldova
ºi spune cã ar fi împlinit dacã ar „ºcoli” în arta cioplitului în lemn cât mai
mulþi copii din satul sãu natal. S-a gândit cã dezvoltând acasã o adevãratã
industrie în acest sens, ºi comuna sa ar avea de câºtigat, localitatea
având posibilitatea sã intre astfel într-un circuit turistic. Locuri de muncã
s-ar crea fie la atelierul sãu, fie prin dezvoltarea unei reþele de distribuþie
a produselor. Planuri realiste ºi detaliate sunt întocmite, dar deocamdatã
lipseºte sprijinul autoritãþilor.

Cât priveºte „rodul” material de pe urma meºteºugului sãu, meºterul
spune cã mai importante sunt cele spirituale. Câºtigã financiar la o
troiþã în funcþie de dificultatea proiectului, dar ºi de starea bãneascã
a clientului. Cam de obicei, preþurile sunt de la 500 de lei, o troiþã
simplã pânã la câteva mii de lei, cât a ajuns o troiþã de 6 metri. Spune
cã este îndeajuns. Din munca lui ºi cu ajutorul familiei ºi cu ce câºtigã
din gospodãrie trãiesc decent la þarã. Cu liniºte în suflet viaþa lor pare
idilic pastoralã. Meºterul Ungureanu ºi familia sa poartã cu mândrie
costumul popular cu fiecare prilej care se iveºte, la expoziþiile sau la
târgurile la care participã. Cu putere de muncã, talent ºi credinþã a
realizat într-un timp relativ scurt mai bine de patruzeci de troiþe

rãspândite prin diferite oraºe ºi sate, în zone ca Vaslui, Galaþi,
Constanþa, Iaºi, Neamþ. Acum dupã ce a terminat de lucrat troiþa de
ºase metri înãlþime de la Vama Albiþa, lucreazã la un proiect
asemãnãtor destinat centrului comunei Epureni, acolo unde trãieºte.
Însã meºterul nu realizeazã doar troiþe obiºnuite sau de înãlþimi
neobiºnuite, ci ºi lucruri miniaturale din lemn, cruci, icoane, figuri de
sfinþi sau personaje ale bibliei. Preia simbolurile ºi limbajul religios pe
care îl transpune în viaþa de zi cu zi prin intermediul lemnului. De asta
primeºte comenzi pentru troiþele sale de la o lucrare la alta, pentru cã
oamenii vãd ce a fãcut, pentru cã semnele lui sunt plantate la rãscruce
de drumuri. Nu face altceva decât sã transmitã mai departe valorile
noastre tradiþionale ºi morale, meºteºugul ºi credinþa. Aºa meºteºugari
avem ºi ar fi omenesc sã ne mândrim cu ei.

LIA PINTILIE

Credinþa a fost întotdeauna o caracteristicã esenþialã a românismului.
Dar Ea nu a fost una inflexibilã, dogmaticã ºi de neschimbat. A oferit
oamenilor posibilitatea de a alege cãile de preaslãvire a „Creatorului”.

Pentru a exemplifica scriem nu despre un cult oarecare, ci despre
o credinþã religioasã nãscutã pe teritoriul României ºi care astãzi este
rãspânditã în Statele Unite ale Americii, Þãrile Nordice, Scoþia, Þãrile de
Jos ºi Ungaria. Este vorba despre Credinþa Unitarianã, care s-a structurat
în Transilvania secolului al XVI-lea. Aceastã religie nu face decât sã
militeze pentru uniunea sufleteascã a tuturor credincioºilor.

Aflatã de 25 de ani în fruntea
Coop. Haþegana, cifrã pe care o va
aniversa în data de 13 aprilie a.c.,
doamna Hortensia Bercu primeºte o
frumoasã surprizã din partea unui fost
colaborator de încredere. Fiindu-i mulþi
ani în preajmã, scriitorul ºi mai cu
seamã cooperatorul Ioan Prodan a
însãilat câteva versuri, cum îi place sã
spunã, dedicate cu acest prilej doamnei
Bercu ºi adresate Gazetei „Viaþa CM”,
cu rugãmintea de a fi publicate.

HORTENSIA – Preºedinte 25 de ani!
La „Haþegana” de sub munte
(Vã raportez ca un recrut!)
Cu-aceeaºi preºedintã-n frunte
Un sfert de secol a trecut!

Cum are numele de floare
Deºi e-naltã ca un brad
Prin munca ei istovitoare
A menþinut al artei vad!

Creând produse-artizanale
Cãmãºi, costume, zeci de mii
A prosperat pe-a ARTEI cale
ªi ne-a adus mari bucurii!

Am rezistat la multe crize
Aicea printre haþegani
Iar azi – ascunºi printre surprize –
Îi spunem sincer „La mulþi ani!”.

Ioan Prodan – Haþeg

Dar nu numai umanismul ºi flexibilitatea credinþei noastre carac-
terizeazã religia sau religiile acestui pãmânt. Însãºi lãcaºurile de cult
unde ne rugãm ºi aducem prinosul Mântuitorului sunt un exemplu de
transpunere materialã a reprezentãrilor sufleteºti. Unul dintre aceste
monumente închinate „Iertãtorului” este Biserica Neagrã din Braºov.
Marele Lãcaº ce dominã Piaþa Centralã a oraºului a rezistat furiilor naturii,
a supravieþuit unor flãcãri devastatoare fiind ºi acum un loc al Domnului
de o neasemuitã frumuseþe. Prin credinþã ºi speranþã oamenii au înzestrat
Biserica Neagrã cu cea mai mare Orgã din Europa alcãtuitã din 4000 de
tuburi. Zeci de meºteri iscusiþi ºi renumiþi au creat acest instrument ca un
partener ceresc a celui mai mare Clopot din aceastã zonã Europeanã.
Clopotul vestitor ºi chemãtor într-ale Credinþei cântãreºte 6,3 tone.

Nu numai marile urbe se mândresc cu lãcaºurile de cult. Munþii
noºtri care, ei însuºi sunt monumente închinate Cerului aratã Domnului
biserici unicat ºi de nedescris. Biserica de lemn a Mãnãstirii Sãpânþa-
Peri este cea mai înaltã bisericã de lemn din lume. Construcþia are o
înãlþime totalã de 78 metri, se aflã pe malul Tisei ºi este un simbol nu
numai pentru oamenii din România, dar ºi pentru credincioºii de peste
hotare. Turla mãnãstirii este vizibilã de la o distanþã de 5 km peste Tisa
ºi poate fi admiratã de românii din Transcarpatia, regiune a Maramureºului
istoric rãmasã în Ucraina. Asta este primordial – Românii de peste tot
sunt uniþi prin spirit ºi credinþã. (L.P.)


