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SCM Meșteșugarul, din Buftea, demonstrează că rămâne  
o cooperativă centrată pe oameni și nevoile lor. Întrajutora
rea este o virtute pe care președintele Vasile Faur, decanul 
de vârstă al Cooperației Meșteșugărești din România și, 
putem spune, unul dintre stâlpii mișcării cooperatiste, a 
arătato încă o dată. Putem spune, pe această cale, că 
principiile care guvernează sectorul îi călăuzesc pașii la 
conducerea societății ilfovene.

În luna iulie a.c, la porțile SCM Meșteșugarul Buftea au 
bătut reprezentanții Asociației „Șansa Ta”, care derulează, 
printre multe altele, și programul „Îmbracă un suflet”. SCM 
Meșteșugarul a înțeles imediat de ce este nevoie, astfel că 
actul de donație semnat de președintele Vasile Faur sa 
transformat întro sponsorizare de zile mari către Asociația 
„Șansa Ta”.

Zeci de articole de îmbrăcăminte (de la pantaloni și 
tricouri până la cămăși, geci, fuste și rochii), în valoare 
totală de 4.600 de lei au ajuns, prin mărinimia cooperato
rilor de la Meșteșugarul Buftea, la familii devaforizate din 
București, Ilfov și Giurgiu.

Un asemenea gest merită apreciat la adevărata lui 
valoare, dar în același timp trebuie și promovat corespun
zător. Fie ca exemplul oferit de SCM Meșteșugarul Buftea 
să deschidă calea spre noi asemenea gesturi, dat fiind 
numărul tot mai mare de familii din țară care au nevoie 
de atenția și sprijinul nostru.

LAURENȚIU TEODORESCU

Albert Thomas, primul director 
ge neral al OIM, a participat la miș-
carea cooperatistă în Franța. OIM 
este, totodată, singura organizație a 
Națiunilor Unite care are un mandat 
explicit pentru cooperative. De ce este 
importantă relația între ACI și OIM?

Exită legături puternice și istorice 
care unesc OIM și mișcarea coopera
tistă mondială. Cooperativele sunt un 
partener important al OIM în realizarea 
unui program de muncă decent, „centrat 
pe om”, pentru un viitor al muncii echi
tabil, sigur și incluziv. Primul director 
al OIM, Albert Thomas, provenea el 
însuși din mișcarea cooperatistă. Recu
noscând importanța cooperativelor, el a 
creat un serviciu cooperatist al OIM în 
1920. Și cooperatorii sunt menționați la 
articolul 12 din Constituția OIM.

Ca reprezentant al cooperativelor 
din lumea întreagă, Alianța Cooperatistă 
Internațională are un statut consultativ 
general pe lângă OIM. Cooperativele pro
pun un model de întreprinderi rezi liente, 
democratic și durabil în toate sectoarele 

economiei. Recomandarea nr. 193 a 
OIM privind promovarea cooperativelor, 
adoptată în 2002 cu sprijinul mișcării 
cooperatiste internaționale, furnizează 
o bază foarte solidă pentru politicile 
naționale care privesc cooperativele.

Parteneriatul nostru și colabora rea 
noastră cu mișcarea cooperatistă sunt 
solide. El ia forma unui evantai larg 
de cooperare în jurul politicilor, cer
cetării, inițiativelor de consolidare a 
capacităților și proiectelor de cooperare 
pentru dezvoltare dea lungul țărilor și 
regiunilor lumii. Protocolul nostru de 
acord semnat în iunie 2019 demon
strează angaja mentul celor două orga
nizații de a acționa pentru un program 
centrat pe om, pentru viitorul muncii, cu 
un angajament total al mișcării coope
ratiste în anii care vor veni.

Meºteºugarul Buftea, o cooperativã aproape de suflet
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Oameni ºi locuri - întâlniri istorice

Oferte educaþionale 2021-2022

Lada de zestre, emblema familiei

Lipsa forței de muncă preocupă nu doar România, ci 
și marile economii de pe glob. Este cazul Angliei, de unde 
vine o știre menită să producă și mai multă îngrijorare în 
rândul cetățenilor de rând: până în 2030, roboții și com
puterele vor înlocui aproape un sfert de milion de angajați 
din sectorul public! Oficial, se urmărește îmbunătățirea 
eficienției, însă ținta reală o reprezintă multele miliarde 
economisite de companii.

Aparent fără legătură cu România, subiectul prezintă 
interes și încă unul tot mai crescut. În condițiile în care 
piața muncii de la noi este în continuă scădere, experții 
cred că unii angajatori se vor orienta spre soluții alterna
tive. Și, dacă tot sa încercat pista refugiaților, de ce nar 
testa și roboții?!

Cu aplicații în diverse domenii de activitate, inteligența 
artificială (AI) reprezintă, întradevăr, viitorul economiei 
durabile. Să nu uităm că însuși președintele țării a livrat 
un mesaj despre importanța și rolul AI chiar în această 
primăvară. Implicațiile, însă, nu pot fi decât bănuite, iar 
efectele inteligenței artificiale merg dincolo de banalitatea 

unor calcule financiarcontabile. De acord că roboții mun
cesc mai bine și mai repede decât oamenii, dar cu ce 
costuri? Și nu ne referim doar la cele bănești, și ele deloc 
de neglijat!, cât la latura socială a problemei. Ce se va 
întâmpla cu personalul disponibilizat? Din ce va trăi? Cu 
siguranță, statul își va întoarce privirea în altă parte, căci 
unde nui contribuție socială, adio, pensie!
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Mit sau realitate? Angajatorii vor 
prefera roboþii în locul oamenilor!

Guy Ryder, director general 
al Organizației Internaționale a 
Muncii, și-a făcut timp să vor-
bească despre viziunea sa pri-
vind un parteneriat continuu între 
OIM și mișcarea cooperatistă, 
în pregătirea congresului Alian-
ței Cooperatiste Internaționale 
(ACI), care va avea loc la Seul, 
în luna decembrie. Ryder a făcut 
apel la o colaborare mai strânsă 
în 2022, începând cu cea de-a 
110-a Conferință Internațională 
a Muncii, la care cooperativele 
și economia socială și solidară 
joacă un rol major, marcând o 
recunoaștere mondială a valorii 
lor în lumea muncii.



 ÎN ACTUALITATE 22 Nr. 8/ 13 august - 16 septembrie 2021

(Urmare din pagina 1)

Comitetul pentru Promovarea Cooperativelor 
(COPAC) se alătură Forumului politic la nivel înalt 
pentru Dezvoltare Durabilă (HLPF), din cadrul ONU. 
În cadrul unui eveniment online desfășurat în data 
de 12 iulie sa explorat modul în care cooperativele 
pot conduce spre revenirea economică a societăților 
lovite de criza pandemică. Experții COPAC sau 
așezat la masa discuțiilor împreună cu reprezentanți 
ai unor organizații naționale și internaționale.

Marlene Holzner, șefa Direcției generale de 
parteneriate internaționale din cadrul Comisiei Euro
pene, a felicitat cooperativele pentru că au dovedit 
rezistență în fața tuturor provocărilor, în același timp 
promovând munca decentă. Comisia Europeană, 
prin parteneriatul semnat cu ACI, șia demonstrat 
angajamentul față de consolidarea și promovarea 
cooperativelor.

În concluziile sale, directorul general al ACI, 
Bruno Roelants, a subliniat rolul cooperativelor în 
noul contract social global: „Cooperativele care 
investesc în oameni și luptă pentru a reduce inega
litățile sociale ar trebui să fie principalii parteneri din 
acest nou contract social, iar vocea lor, ascultată”. 
Bruno Roelants a făcut referire și la viitoarele po
litici publice ce urmează a fi discutate la cel mai 
înalt nivel în cadrul UE, precum și la îmbunătățirea 
legislației corespunzătoare, vorbind despre nevoia 
de a redresa „dezvoltarea durabilă, care merge 
dincolo de recuperare economică”.

Parteneriatul ACIUE privind dezvoltarea inter
națională (cunoscut și sub numele de #coops4dev) 
a fost semnat în 2016 între Alianța Cooperatistă 
Internațională și Comisia Europeană și își propune 
să consolideze mișcarea cooperatistă ca actorcheie 
în dezvoltarea internațională.

Basarabenii au sărbătorit în august Ziua Limbii 
Române organizând Gala Limbii Române la Cetatea 
Soroca. În cadrul evenimentului sau acordat premiile 
concursului de creație literară „Limba Română este 
patria mea” (Nichita Stănescu).

Concursul de poezie, proză și eseu, la a doua 
ediție, este patronat de Institutul Cultural Român 
„Mihai Eminescu” (de la Chișinău) în colaborare cu 
Consulatul General al României la Bălți, Episcopia 

de Bălți și Direcția Învățământ Soroca. Premiile ofe
rite de organizatori au constat în CDuri și volume 
de beletristică, albume de artă și lucrări științifice 
de istorie și critică literară.

Cu efecte mai severe şi întrun ritm mai acce
lerat, încălzirea globală ar putea atinge pragul de 
+1,5 grade Celsius în jurul anului 2030, cu 10 ani 
mai devreme decât estimările inițiale. Omenirea 
este ameninţată de noi dezastre „fără precedent”, 
constată experții în domeniul climei din cadrul  
Organizaţiei Naţiunilor Unite (Intergovernmental 
Panel on Climate Change  IPCC).

Anumite consecinţe ale încălzirii globale sunt 
ireversibile, subliniază raportul ONU. Sub influenţa 
topirii gheţarilor polari, nivelul apelor oceanelor va 
continua să crească, iar producerea unor puncte 
de cotitură, cum ar fi topirea calotei glaciare din 
Antarctica sau dispariţia pădurilor, va duce tot sis
temul climatic global către o schimbare dramatică. 

Potrivit grupului de reflecție „The Reform”, până și 
chirurgii vor fi înlocuiți de roboți. De altfel, în procedu
rile de rutină, roboții deja surclasează oamenii, arată 
o statistică în acest sens. La nivelul Marii Britanii, 
până la 25.000 de medici generaliști vor lăsa locul 
inteligenței artificiale; deja, computerele se dovedesc 
mai eficiente la punerea unor diagnosticuri precum can
cerul de plămâni! Nu mai vorbim de simplii funcționari 
care au activitate de pregătire sanitară medie, 30% 
dintre ei (cei care se ocupă de colectarea informațiilor, 
administrarea medicamentației nonintravenoase etc.) 
urmând a fi dați deoparte.
Avantaje pentru angajatori

Roboți și computere pe lista angajaților. SF, nui 
așa? Vedem, iată, că nu, deci să nu ne mirăm dacă 
se va apela la inteligența artificială. Și, de ce nu, din 
moment ce automatizarea este un fapt comun?! Iar 
avantajele sunt multiple pentru angajatori.

În primul rând, se reduce numărul statelor de plată, 
căci, firesc, roboții nu vor fi plătiți pentru munca depusă. 

Pe cale de consecință, adio și contribuții sociale! 
Unde nus salarii, nu sunt nici taxe și impozite pe 
venituri. Apoi, se reduc și cheltuielile adiacente (con
sumabile, întreținere etc.).

În piața muncii deja se vorbește că, îmbrățișând 
avansul tehnologic, firmele își pot îmbunătăți produc
tivitatea; astfel, cu ajutorul roboților, le va fi mult mai 
ușor să facă față concurenței din ce în ce mai acerbe. 
„Plunkett Research”, un gigant HR care analizează tot 
ce mișcă în economie, știe cam despre ce se discută la 
nivelul managerilor de top: „Astăzi, utilizarea crescută 
a roboticii, precum și creșterea salariilor alături de alte 
costuri de producție, alimentează dezbateri intense cu 
privire la viitorul producției globale”. În concluzie, cum 
orice antreprenor caută să reducă semnificativ costurile 
și să eficientizeze munca (mai ales, producția), anga
jații ar trebui să se îngrijoreze cu privire la stabilitatea 
jobului lor în următorii ani.

LAURENȚIU TEODORESCU

Mit sau realitate? Angajatorii vor prefera roboþii în locul oamenilor!

De prin lumea cooperatistã

ªtiri de azi pentru mâine

COPAC se alătură Forumului politic la nivel înalt al ONU

Încălzirea globală, amenințarea secolului

Ziua Limbii Române, sărbătorită în Basarabia, la Cetatea Soroca

OFERTE EDUCAÞIONALE 2021-2022

ȘCOALA PROFESIONALĂ, calificările:
• Mecanic auto;
• Ospătar;
• Bucătar;
• Frizercoaformanichiuristpedichiurist.
LICEU ZI, calificările:
• Tehnician în activități economice;
• Tehnician mecatronist;
• Tehnician în gastronomie;
• Coafor stilist.

LICEU SERAL, calificările:
• Tehnician în activități economice;
• Tehnician mecatronist.

 Pentru discuții de consiliere, te așteptăm de 
luni până vineri, între orele 800 și 1400. 

 Ne găsești în str. Economu Cezărescu, nr. 4759,  
sec. 6 (zona Grozăvești). Poți ajunge cu metroul  
sau cu autobuzele 105, 601, 610 și 201. 

Vă așteptăm cu drag în școala noastră!
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Efectul Procopiu ºi impactul asupra lumii în care trãimOameni ºi locuri – întâlniri istorice

Facultatea de Fizică din cadrul Univer-
sității „Ioan Cuza”, din Iași, are drept motto 
următoarele cuvinte: „Misiunea oricărei 
universități nu este numai de a răspândi 
știința, dar și de a ajunge să creeze ea 
însăși valori, insuflând vocații și întreți-
nând focul sacru la generațiile care i se 
prezintă”. Munca și moștenirea lăsată de 
Ștefan Procopiu, fizician, profesor și ilustru 
inventator, au reușit să mențină aprinsă 
pasiunea în rândurile „copiilor” săi.

Cum pot să susțină cooperativele programul OIM privind viitorul muncii?
Există forțe majore care transformă lumea muncii. Cooperativele și economia socială 

și solidară vin cu răspunsuri viabile și durabile la aceste schimbări, variind de la energii 
regenerabile și platforme cooperatiste la ajutor social și la cumpărarea de întreprinderi 
de către lucrătorii lor. Ele au o foarte mare influență, având în vedere căutarea mondială 
în creștere de noi forme de întreprindere și de modele de creștere.

Deci, cooperativele sunt parte integrantă din soluțiile pe care le imaginăm când ne 
confruntăm cu provocările enorme ale construirii unui viitor al muncii centrat pe om, mai 
echitabil, mai verde și care servește atât oamenilor, cât și planetei. Dacă suntem cu 
adevărat determinați să realizăm Agenda 2030 a Națiunilor Unite pentru dezvoltare dura
bilă, atunci cooperativele trebuie să fie în continuare actorii esențiali care au fost mereu.

Sper că mișcarea cooperatistă se va angaja activ în timpul celei dea 110a sesiuni a 
Conferinței Internaționale a Muncii în 2022 unde va avea loc o discuție generală despre 
economia socială și solidară pentru un viitor al muncii centrat pe oameni. Cooperativele 
și mutualele sunt cei mai solizi piloni ai economiei sociale și solidare. Ele operează nu 
numai în sectoare tradiționale, ci apar în sectoare noi și ridică noi provocări. Sunt bine 
implantate în cea mai mare parte dintre țări, cu o diversitate sectorială și beneficiază, 
în general, de o legislație specifică și de instituții de sprijin.

La OIM, suntem nerăbdători să colaborăm cu ACI și Comitetul pentru Promovarea 
și Progresul Cooperativelor (COPAC) pentru a pune în operă directivele internaționale 
privind statisticile cooperativelor.

Să vorbim despre eforturile OIM pentru reconstruirea unei economii și a unei 
societăți echitabile și rolul jucat de valorile și principiile cooperatiste.

Conferința Internațională a Muncii din 2021 a adoptat un apel mondial la acțiune 
descriind măsuri, după pandemie, pentru o redresare centrată pe om și pentru a evita 
cicatricile pe termen lung ale economiilor și societăților. Apelul la acțiune angajează 
țările să vegheze la faptul că redresarea lor economică și socială după criză să fie „total 
incluzivă, durabilă și rezilientă”. Cuprinde două seturi de acțiuni convenite. Primul aco
peră măsurile ce trebuie luate de guvernele naționale și angajatorii și partenerii sociali, 
sindicatele, pentru a realiza o redresare bogată în locuri de muncă, care consolidează 

considerabil protecția lucrătorilor și protecția lor socială și care susțin întreprinderile dura
bile. Cel deal doilea set de acțiuni acoperă cooperarea internațională și rolul instituțiilor 
multilaterale, inclusiv OIM, cu scopul de a crește nivelul și coerența sprijinului lor pentru 
strategiile naționale de redresare „centrate pe om”.

Apelul mondial la acțiune subliniază importanța valorilor cooperatiste și de solidaritate. 
El face referire în mod specific la economia socială și solidară în care cooperativele sunt 
actorii cei mai importanți. Din punct de vedere istoric, valorile de mutualitate, întrajutorare 

și solidaritate cunosc o recâștigare a interesului în perioadă de criză. În jurul pandemiei, 
cooperativele și celelalte instituții de economie socială și solidară sau mobilizat pentru  
ași susține membrii și comunitățile. În timpul răspunsului de urgență la crizele din 
pandemie, decidenții politici au recunoscut rolul pe care cooperativele și, în sens mai 
larg, organizațiile de economie socială și solidară îl joacă ca actori și parteneri sociali. 
Pentru a merge înainte, va fi important ca aceste întreprinderi să fie recunoscute ca 
actori economici ce trebuie să beneficieze de planuri de relansare financiară.

Ce ne puteți spune despre cum vor fi aplicate valorile și principiile cooperatiste 
în economia digitală și care este rolul pe care ACI l-ar putea juca în această privință?

Economia contemporană de platformă transformă organizarea muncii. Ediția 2021 
a raportului OIM privind ocuparea forței de muncă și perspectivele sociale analizează 
impactul platformelor de muncă digitale asupra întreprinderilor, lucrătorilor și societății.

Cooperativele fac parte din noile strategii derulate de lucrătorii independenți pentru  
ași afirma dreptul la o muncă decentă și câștiguri economice echitabile. La OIM,  
urmărim îndeaproape aceste practici de organizare și aceste modele comerciale emergente 
în economia digitală. Mișcarea cooperatistă poate juca un rol esențial prin informarea 
lucrătorilor din economia de platformă despre opțiunile lor și furnizândule instrumente 
pentru a utiliza modelul cooperatist. Ei pot lucra în parteneriat cu membrii OIM pentru 
a face din cooperative o opțiune viabilă pentru lucrătorii din economia de platformă.

Care credeți că va fi rezultatul congresului ACI din decembrie pentru a consolida  
rolul cooperativelor ca actori economici și sociali?

Cred că veți aprofunda și extinde identitatea cooperatistă, examinândui valorile, 
consolidândui acțiunile, angajânduvă săi respectați principiile și făcând bilanțul reali
zărilor sale.

Îmi imaginez că mișcarea cooperatistă va ieși de la acest congres cu un sens reînnoit 
al rolului său în rezolvarea multiplelor provocări cu care se confruntă lumea astăzi. Ea 
va dispune și de un simț puternic de orientare în colaborările sale cu ceilalți actori ai 
lumii muncii și, mai pe larg, cu organizațiile de economie socială și solidară. Sunt con
vins că veți ieși mai puternici după aceste lucrări, cu un puternic sentiment al scopului 
și direcției mișcării cooperatiste în anii care vor veni.

Care este mesajul dumneavoastră pentru delegații la congresul ACI?
Aștept cu nerăbdare colaborarea noastră în 2022, când vom marca cea dea 20a 

aniversare de la adoptarea Recomandării nr. 193 a OIM privind promovarea cooperativelor 
și cea dea 10a aniversare de la Anul Internațional al Cooperativelor, precum și o primă 
discuție generală despre economia solidară la cea dea 110a Conferință Internațională 
a Muncii. Sunt convins că parteneriatul solid dintre OIM și ACI va continua să prospere 
în deceniile care vor urma.

Ștefan Procopiu sa născut la Bârlad (19 ianua rie 
1890) și a urmat cursurile primare, secundare și liceale 
la Liceul „Roșca Codreanu”, din localitate. În adolescență, 
citește și studiază foarte mult, îndrep tânduși atenția spre 
problemele fundamentale ale cunoașterii universului, dorind 
a desluși „sensul reali tății și al vieții”. Având înclinație și 
o mare pasiune pentru științele naturii, se orientează spre 
Universitatea din Iași, Facultatea de Științele Naturii. Aici, 
însă, nu stă decât câteva luni, când la un moment dat 
decide să se înscrie la Facultatea de Științe FizicoChimice. 
Este fascinat de renumitul profesor Dragomir Hurmuzescu 
(18651954), doctor în științe fizice la Paris, care preda 
un curs de fizică modernă, în spiritul noilor descoperiri ale 

timpului. În anul 1912, Procopiu obține licența în fizică, cu 
mențiunea „foarte bine“.

Ștefan Procopiu sa dedicat cercetării încă din timpul 
studenției. Primele rezultate remarcabile sunt publicate în 
1913 sub titlul „Determinarea momentului magnetic molecular 
prin teoria cuantelor lui M. Planck”. În urma studiilor privind 
teoria cuantelor lui Planck și a teoriei magnetismului lui 
Langevin, Procopiu stabilește valoarea momentului magnetic 
molecular pentru prima dată în lume. Și face asta cu doi 
ani înaintea lui Bohr, care a primit premiul Nobel (în 1922).

În 1913, Ștefan Procopiu publică lucrarea „Cercetări 
experimentale asupra telegrafiei fără sârmă”, iar în 1916 
inventează un aparat pentru localizarea gloanțelor din corpul 
răniților, stabilind adâncimea la care se aflau acestea. În 
1919, obține o bursă Adamachi și pleacă la Paris pentru 
studii de doctorat. Aici frecventează cursurile unor savanți 
iluștri ai vremii, precum Marie Curie, Paul Langevin, Aymé 
Cotton. Descoperă și analizează în Laboratorul de Fizică 
al Universității Sorbona un fenomen optic nou ce consta 
în depolarizarea longitudinală a luminii de către suspensii 
și coloizi. Fenomenul este „botezat” în 1930 de către prof. 
Boutaric „Fenomenul Procopiu”.

Punând un accent deosebit pe experiment, Procopiu  
creează în România o puternică școală de fizică experi
mentală. El spunea: „Cunoștințele se capătă prin studiu, 
dar faptele constatate și experiențele sunt pârghiile care 
fixează cunoștințele”.

LAURENȚIU TEODORESCU

Directorul general al OIM, Guy Ryder, despre rolul cooperaþiei în desenarea viitorului
(Urmare din pagina 1)
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Nu-i bai!

Obiecte decorative tip GalléMeºteºug ºi carierã

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã

Unde ne sunt meºterii sticlari de altãdatã? Nu este o
întrebare retoricã, este, pur ºi simplu, o întrebare pentru eco-
nomia noastrã. Ei au reprezentat o breaslã aparte în lumea
meºterilor, atât prin dificultatea meseriei cât ºi prin talentul
necesar celor ce se încumetau pe calea transformãrii nisipului
în inegalabila sticlã.

Pe lângã banalele recipiente destinate produselor lichide,
recipiente realizate industrial în acele fabrici destul de
periculoase, din punct de vedere al sãnãtãþii, existau ateliere
de sticlãrie ce produceau adevãrate opere de artã. Dar sã
vedem despre ce este vorba. Din deceniul ºapte al secolului
trecut, în România a început meºterirea sticlei de tip Gallé.
Un pic de istorie n-ar strica. Nãscut în anul 1846, la Nancy
(Franþa), meºterul sticlar Émile Gallé a folosit pentru prima
datã în prelucrarea sticlei tehnici precum decuparea, gravarea
cu acizi, poleirea ºi alte efecte speciale, create cu ajutorul
peliculelor metalice ºi al bulelor de aer. Piesele sale opace,
viu colorate, din sticlã stratificatã, sculptatã sau incizatã, cu
modele florale s-au bucurat de un mare succes la expoziþiile
organizate la Paris în anii 1878 ºi 1889. Asta este! Sticla a
redevenit în secolul al XIX-lea ca un suport pentru arta purã.
De ce spunem a revenit?, pentru cã ea a fost încã din
antichitate, ºi apoi în Evul mediu, produsul meºteºugãresc
folosit mai ales pentru vitralii. Realizarea vaselor Gallé, deºi
de o esteticã aparte, prezenta un anumit pericol, ca urmare
a utilizãrii oxidului de uraniu în etapele prelucrãrii. De aceea
Gallé-ul a fost interzis în Franþa. Aici intervin meºterii sticlari
români. Prin creativitatea ºi intuiþia lor au îndepãrtat posibilul
pericol, eliminând elementele radioactive din producþie,
culoarea fiind obþinutã doar prin coroziunea (gravura) straturilor
de sticlã cu ajutorul acidului fluorhidric. ªi aºa, meºteºugarii
noºtri sticlari au devenit recunoscuþi în întreaga lume. La
începutul anilor ’90, în Buzãu existau peste 100 de ateliere
în care erau realizate complet manual obiecte decorative tip
Gallé. Timp de 15 ani, municipiul Buzãu a fost principala
sursã de sticlãrie, meºteºugitã astfel, pentru întreg Globul.
La sfârºitul acelui deceniu, peste 4000 de buzoieni, meºteri
sticlari ridicau faima meºteºugului românesc pe firmamentul
Galaxiei Meºteºugãreºti. A durat cât a durat dar, din cauza
crizei economice din 2008, acele ateliere de vis au falimentat
în cea mai mare parte, iar piaþa tradiþionalã a fost invadatã
de variantele chinezeºti.

Sã ne amintim de „Creºterea ºi Descreºterea” acestui
meºteºug. Pe la mijlocul secolului trecut mai mulþi meºteri
sticlari din þarã s-au mutat, cu tot cu familii, în zona Buzãului.
Aceºtia au reuºit în scurt timp sã punã pe picioare o fabricã
de sticlã, numitã Perla, care avea sã devinã cunoscutã pe
întregul Mapamond. Faima a crescut dupã ce un meºter
„bãtrân”, Archi Zoltan a început sã meºteºugãreascã sticla
multistratificatã în trei sau patru culori. Tehnologia are la bazã

suprapunerea mai multor straturi de sticlã de diverse nuanþe.
Prin repetarea unui set de operaþiuni – desenarea cu un lac
protector al formelor dorite în introducerea vasului într-o baie
de acid fluorhidric – se obþine un vas de sticlã decorat în
relief cu motive florale sau peisaje. În aceste ateliere, devenite
legende, la o piesã de mãrime medie lucra 50 de ore o
echipã formatã dintr-un pictor, un acidator ºi un gravor, plus
o altã echipã de sticlari de cel puþin ºase meºteri. Atelierele
din Buzãu erau prezente la expoziþii de profil peste tot în
lume. Lãmpile ºi vazele tip Gallé meºterite la Buzãu ajungeau
chiar în casele vedetelor de la Hollywood. Dupã 2005, pieþele
externe au început sã se orienteze cãtre „chinezisme”, care
având mânã de lucru foarte ieftinã, îºi permiteau sã vândã
sticlãria decorativã la jumãtatea preþului practicat de meºte-
ºugarii noºtri. Produsele lor semãnau cu ale noastre dar
aveau o calitate slabã. În timp, clienþii au realizat cã produsele
luate de la chinezi s-au tensionat, adicã s-au crãpat, iar ale
noastre au rãmas intacte ºi la fel de frumoase. Dar acestea
sunt vorbe. Aproape toate atelierele meºteºugãreºti care
produceau vase de tip Gallé s-au închis ori s-au reprofilat.

În Buzãu mai funcþioneazã doar vreo cinci ateliere ce se
zbat cu abnegaþie pentru a împiedica dispariþia acestui meº-
teºug. O firavã speranþã existã, dar ea are nevoie de sprijinul
statului, mai ales prin reglarea convenabilã a preþului gazelor,
combustibil necesar la suflarea vaselor de sticlã. Meºteri
precum Dãnuþ Mãiþã, Maria Chiricioiu cred cã acest meºteºug
de o deosebitã fineþe va reuºi sã supravieþuiascã, mãcar
pentru prestigiul sticlarilor români, atât de apreciaþi altãdatã.

LIA PINTILIE

În momente neaºteptate care ne-au bulversat cu brutalitate
trãirea noastrã zilnicã, plinã de scandaluri politice, inginerii financiare
ºi dispreþuirea cetãþeanului, vrând nevrând, îºi impune prezenþa
fantastica Varã. Ea ne aratã cã încã suntem oamenii acestui pãmânt
fãrã seamãn. Noi, simplii cetãþeni distanþaþi acum pentru siguranþa
medicalã, nu socialã, ehee… asta socialã a început acum trei decenii,
fiind cu totul altã poveste ce parcã este inaccesibilã „analfabeþilor”,
ne îndreptãm gândurile spre splendoarea Mãrii Negre. Hai sã vedem,
sã cunoaºtem ºi sã recunoaºtem vestigiile ºi colþurile naturale ce
definesc adevãratul Litoral.

De Deltã am scris ºi nu mã voi da înapoi sã mai scriu, dar…
sã începem cu Razim, fantasticul lac din complexul lagunar Razim-
Sinoie, perlã a Litoralului. Peºte, Portiþa ºi Istoria. Asta definesc
acest lac cu trecere naturalã la mare. Ce nu prea ºtim este cã pe
fundul sãu s-au descoperit indicii cã aici s-ar afla monumentul funerar
al poetului roman exilat de Augustus, Publius Ovidius Naso. Ovidiu,
adicã autorul cunoscutelor „Metamorfoze”. Istorie, nu glume amare
debitate de ai noºtri aleºi. Nu amintim de Histria, Tomis, Callatis,
pentru cã suntem orbiþi de Mamaia, Costineºti ºi mai nou, Vama
Veche. Deh, decât carte, mai bine promiscuitate. În sudul extrem se
aflã Mangalia, nu perla de staþiuni sudice (Olimp, Neptun, Jupiter,
Venus, Saturn), ci oraºul întemeiat în secolul VI î.Hr. Este cel mai
vechi oraº din jurul Mãrii Negre, în antichitate numindu-se Callatis,
în evul mediu Pangalia ºi acum… aºa cum îl ºtiþi. A fost tot timpul
oraº-port indiferent de cei care au trecut pe aici: geþi, greci, romani,
turci ºi tãtari. Toþi ºi-au pus amprenta ºi au contribuit la destinele

acestui municipiu. Un exemplu elocvent îl constituie Moscheea
Esmahan Sultan, cea mai veche din Europa Creºtinã. A fost
construitã în 1575 de fiica Sultanului Selim al II-lea (1566-1574),
soþia lui Sokollu Mehmet Paºa, vizirul Sultanului. Da, dar sã vedeþi
ce e istoria. Ea, moscheea a fost meºteritã din piatra zidurilor cetãþii
Callatis, piatrã de construcþie cu douã mii de ani mai veche. Da, dar
pe aici au trecut ºi romanii, aºa cã fântâna ritualã a Moscheei a fost
ziditã din piatra Mausoleului roman al Consului Vinares Upullus
decedat în 212 d. Hr. Asta este evoluþia, piatrã peste piatrã din ceea
ce au ridicat predecesorii noºtri. (L.P.)

ORIZONTAL: 1) Neplãcere 2) Altã viaþã – Puse pe
foc 3) Þine la glumã – Soare egiptean – În afara terenului
4) În ºagã! – Amãrãciune 5) Tutun mãcinat – Coadã de
ºacal! 6) Refuz – Mistuit de foc – Botoºani pe maºinã
7) Pãstãi de fasole – În acest loc (pop.) 8) Animale din
haitã – Decorul hibernal 9) Invidie – Sunt dificil de cãrat
10) Solemn la bisericã.

VERTICAL: 1) Rãzor de legume – Cuiºor de cizmar
2) Vânturi foarte puternice – Oferta din ziar! 3) Trecãtoare
– Încurcãturã 4) Usturoi (reg.) – Medie la matematicã!
– Oameni fãþarnici 5) Duºmãnie – Se duce la tuns
6) Venerat la musulmani – Promis de Biblie 7) Redate în
direct! – Cãutaþi de fini – Joc de Gorj! 8) Numit ºi smalþ
– Serviciu pe vas 9) Farmec feminin – Pacoste 10) Poate
fi descoperit.
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Nu-i bai!

Obiecte decorative tip GalléMeºteºug ºi carierã

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã

Unde ne sunt meºterii sticlari de altãdatã? Nu este o
întrebare retoricã, este, pur ºi simplu, o întrebare pentru eco-
nomia noastrã. Ei au reprezentat o breaslã aparte în lumea
meºterilor, atât prin dificultatea meseriei cât ºi prin talentul
necesar celor ce se încumetau pe calea transformãrii nisipului
în inegalabila sticlã.

Pe lângã banalele recipiente destinate produselor lichide,
recipiente realizate industrial în acele fabrici destul de
periculoase, din punct de vedere al sãnãtãþii, existau ateliere
de sticlãrie ce produceau adevãrate opere de artã. Dar sã
vedem despre ce este vorba. Din deceniul ºapte al secolului
trecut, în România a început meºterirea sticlei de tip Gallé.
Un pic de istorie n-ar strica. Nãscut în anul 1846, la Nancy
(Franþa), meºterul sticlar Émile Gallé a folosit pentru prima
datã în prelucrarea sticlei tehnici precum decuparea, gravarea
cu acizi, poleirea ºi alte efecte speciale, create cu ajutorul
peliculelor metalice ºi al bulelor de aer. Piesele sale opace,
viu colorate, din sticlã stratificatã, sculptatã sau incizatã, cu
modele florale s-au bucurat de un mare succes la expoziþiile
organizate la Paris în anii 1878 ºi 1889. Asta este! Sticla a
redevenit în secolul al XIX-lea ca un suport pentru arta purã.
De ce spunem a revenit?, pentru cã ea a fost încã din
antichitate, ºi apoi în Evul mediu, produsul meºteºugãresc
folosit mai ales pentru vitralii. Realizarea vaselor Gallé, deºi
de o esteticã aparte, prezenta un anumit pericol, ca urmare
a utilizãrii oxidului de uraniu în etapele prelucrãrii. De aceea
Gallé-ul a fost interzis în Franþa. Aici intervin meºterii sticlari
români. Prin creativitatea ºi intuiþia lor au îndepãrtat posibilul
pericol, eliminând elementele radioactive din producþie,
culoarea fiind obþinutã doar prin coroziunea (gravura) straturilor
de sticlã cu ajutorul acidului fluorhidric. ªi aºa, meºteºugarii
noºtri sticlari au devenit recunoscuþi în întreaga lume. La
începutul anilor ’90, în Buzãu existau peste 100 de ateliere
în care erau realizate complet manual obiecte decorative tip
Gallé. Timp de 15 ani, municipiul Buzãu a fost principala
sursã de sticlãrie, meºteºugitã astfel, pentru întreg Globul.
La sfârºitul acelui deceniu, peste 4000 de buzoieni, meºteri
sticlari ridicau faima meºteºugului românesc pe firmamentul
Galaxiei Meºteºugãreºti. A durat cât a durat dar, din cauza
crizei economice din 2008, acele ateliere de vis au falimentat
în cea mai mare parte, iar piaþa tradiþionalã a fost invadatã
de variantele chinezeºti.

Sã ne amintim de „Creºterea ºi Descreºterea” acestui
meºteºug. Pe la mijlocul secolului trecut mai mulþi meºteri
sticlari din þarã s-au mutat, cu tot cu familii, în zona Buzãului.
Aceºtia au reuºit în scurt timp sã punã pe picioare o fabricã
de sticlã, numitã Perla, care avea sã devinã cunoscutã pe
întregul Mapamond. Faima a crescut dupã ce un meºter
„bãtrân”, Archi Zoltan a început sã meºteºugãreascã sticla
multistratificatã în trei sau patru culori. Tehnologia are la bazã

suprapunerea mai multor straturi de sticlã de diverse nuanþe.
Prin repetarea unui set de operaþiuni – desenarea cu un lac
protector al formelor dorite în introducerea vasului într-o baie
de acid fluorhidric – se obþine un vas de sticlã decorat în
relief cu motive florale sau peisaje. În aceste ateliere, devenite
legende, la o piesã de mãrime medie lucra 50 de ore o
echipã formatã dintr-un pictor, un acidator ºi un gravor, plus
o altã echipã de sticlari de cel puþin ºase meºteri. Atelierele
din Buzãu erau prezente la expoziþii de profil peste tot în
lume. Lãmpile ºi vazele tip Gallé meºterite la Buzãu ajungeau
chiar în casele vedetelor de la Hollywood. Dupã 2005, pieþele
externe au început sã se orienteze cãtre „chinezisme”, care
având mânã de lucru foarte ieftinã, îºi permiteau sã vândã
sticlãria decorativã la jumãtatea preþului practicat de meºte-
ºugarii noºtri. Produsele lor semãnau cu ale noastre dar
aveau o calitate slabã. În timp, clienþii au realizat cã produsele
luate de la chinezi s-au tensionat, adicã s-au crãpat, iar ale
noastre au rãmas intacte ºi la fel de frumoase. Dar acestea
sunt vorbe. Aproape toate atelierele meºteºugãreºti care
produceau vase de tip Gallé s-au închis ori s-au reprofilat.

În Buzãu mai funcþioneazã doar vreo cinci ateliere ce se
zbat cu abnegaþie pentru a împiedica dispariþia acestui meº-
teºug. O firavã speranþã existã, dar ea are nevoie de sprijinul
statului, mai ales prin reglarea convenabilã a preþului gazelor,
combustibil necesar la suflarea vaselor de sticlã. Meºteri
precum Dãnuþ Mãiþã, Maria Chiricioiu cred cã acest meºteºug
de o deosebitã fineþe va reuºi sã supravieþuiascã, mãcar
pentru prestigiul sticlarilor români, atât de apreciaþi altãdatã.

LIA PINTILIE

În momente neaºteptate care ne-au bulversat cu brutalitate
trãirea noastrã zilnicã, plinã de scandaluri politice, inginerii financiare
ºi dispreþuirea cetãþeanului, vrând nevrând, îºi impune prezenþa
fantastica Varã. Ea ne aratã cã încã suntem oamenii acestui pãmânt
fãrã seamãn. Noi, simplii cetãþeni distanþaþi acum pentru siguranþa
medicalã, nu socialã, ehee… asta socialã a început acum trei decenii,
fiind cu totul altã poveste ce parcã este inaccesibilã „analfabeþilor”,
ne îndreptãm gândurile spre splendoarea Mãrii Negre. Hai sã vedem,
sã cunoaºtem ºi sã recunoaºtem vestigiile ºi colþurile naturale ce
definesc adevãratul Litoral.

De Deltã am scris ºi nu mã voi da înapoi sã mai scriu, dar…
sã începem cu Razim, fantasticul lac din complexul lagunar Razim-
Sinoie, perlã a Litoralului. Peºte, Portiþa ºi Istoria. Asta definesc
acest lac cu trecere naturalã la mare. Ce nu prea ºtim este cã pe
fundul sãu s-au descoperit indicii cã aici s-ar afla monumentul funerar
al poetului roman exilat de Augustus, Publius Ovidius Naso. Ovidiu,
adicã autorul cunoscutelor „Metamorfoze”. Istorie, nu glume amare
debitate de ai noºtri aleºi. Nu amintim de Histria, Tomis, Callatis,
pentru cã suntem orbiþi de Mamaia, Costineºti ºi mai nou, Vama
Veche. Deh, decât carte, mai bine promiscuitate. În sudul extrem se
aflã Mangalia, nu perla de staþiuni sudice (Olimp, Neptun, Jupiter,
Venus, Saturn), ci oraºul întemeiat în secolul VI î.Hr. Este cel mai
vechi oraº din jurul Mãrii Negre, în antichitate numindu-se Callatis,
în evul mediu Pangalia ºi acum… aºa cum îl ºtiþi. A fost tot timpul
oraº-port indiferent de cei care au trecut pe aici: geþi, greci, romani,
turci ºi tãtari. Toþi ºi-au pus amprenta ºi au contribuit la destinele

acestui municipiu. Un exemplu elocvent îl constituie Moscheea
Esmahan Sultan, cea mai veche din Europa Creºtinã. A fost
construitã în 1575 de fiica Sultanului Selim al II-lea (1566-1574),
soþia lui Sokollu Mehmet Paºa, vizirul Sultanului. Da, dar sã vedeþi
ce e istoria. Ea, moscheea a fost meºteritã din piatra zidurilor cetãþii
Callatis, piatrã de construcþie cu douã mii de ani mai veche. Da, dar
pe aici au trecut ºi romanii, aºa cã fântâna ritualã a Moscheei a fost
ziditã din piatra Mausoleului roman al Consului Vinares Upullus
decedat în 212 d. Hr. Asta este evoluþia, piatrã peste piatrã din ceea
ce au ridicat predecesorii noºtri. (L.P.)

ORIZONTAL: 1) Neplãcere 2) Altã viaþã – Puse pe
foc 3) Þine la glumã – Soare egiptean – În afara terenului
4) În ºagã! – Amãrãciune 5) Tutun mãcinat – Coadã de
ºacal! 6) Refuz – Mistuit de foc – Botoºani pe maºinã
7) Pãstãi de fasole – În acest loc (pop.) 8) Animale din
haitã – Decorul hibernal 9) Invidie – Sunt dificil de cãrat
10) Solemn la bisericã.

VERTICAL: 1) Rãzor de legume – Cuiºor de cizmar
2) Vânturi foarte puternice – Oferta din ziar! 3) Trecãtoare
– Încurcãturã 4) Usturoi (reg.) – Medie la matematicã!
– Oameni fãþarnici 5) Duºmãnie – Se duce la tuns
6) Venerat la musulmani – Promis de Biblie 7) Redate în
direct! – Cãutaþi de fini – Joc de Gorj! 8) Numit ºi smalþ
– Serviciu pe vas 9) Farmec feminin – Pacoste 10) Poate
fi descoperit.


