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● Pe lângă formatul virtual, pe care 
editorul îl experimentează de ceva timp, 
anul viitor, gazeta „VIAŢA CM” va apărea 
lunar (12 ediţii) şi în format fizic, pe hârtie, 
preţul unui exemplar de patru pagini 
rămânând 1 leu.

● Pentru 1 abonament anual se plătesc 
12 lei, fără taxe poştale.

● Abonamentele pot fi contractate 
prin POŞTA ROMÂNĂ, la toate subunităţile 
poştale din ţară. Publicaţia este înscrisă în 
Catalogul de Presă al Poştei Române la 
codul 19149. 

 Nu uitaţi:
 „VIAŢA CM” MERITĂ SĂ FIE CITITĂ!

Pentru cooperația meșteșugărească, la fel ca pentru întreaga 
economie românească, 2021 a însemnat o nouă provocare pentru 
activitatea desfăşurată în sector. Criza economică generată de 
pandemia Covid-19 și-a lăsat adânc amprenta asupra tuturor și 
numai managerii de SCM cunosc eforturile uriașe și sacrificiile 
făcute pentru a încheia anul cu bine.

De la 2022, așteptările sunt multe și ele se leagă, printre altele, 
și de schimbările produse la vârful Ministerului Antreprenoriatului 
și Turismului. Constantin-Daniel Cadariu are o misiune dificilă, dat 

fiind contextul actual, însă nădăjduim că va fi partenerul de dialog 
de care toată cooperația are nevoie, fapt întărit şi de hotărârea 
lui fermă ca în fiecare a doua marţi din lună să se întâlnească 
faţă în faţă, fără niciun fel de oprelişti statutare, cu reprezentanţii 
IMM-urilor, oricare ar fi aceştia, pentru a le asculta păsurile.

La trecerea acestei ediţii către tipar, însuşi premierul Ciucă vine 
cu surprize, anunţând o mult-aşteptată ordonanţă de urgenţă prin 
care se vor plafona preţurile la energie şi gaze. Pentru IMM-uri,  
măsurile vizate vor asigura, se pare, un preţ de 0,37 lei/kw  
la gaze şi 1 leu/kw la energie. Rămân de lămurit toate aceste de-
talii în zilele următoare, dar... mai bine mai târziu decât nicio dată! 
Fiindcă, în ultimele săptămâni bulversarea produsă de binomul- 
sperietoare „gaze-energie” aproape că a îngropat o treime din 
operatorii economici.

Dar, dincolo de calcule și așteptări, noul an aduce pentru 
Coo perația Meșteșugărească din România poate cel mai important 
eveniment și anume Congresul UCECOM. Dincolo de rapoarte, 
hotărâri şi politici de viitor, Congresul va permite membrilor coo-
peratori din toată țara să-şi aleagă, prin reprezentanţi, conducătorii 
pentru următorii patru ani, respectiv conducerea operativă şi membrii 
Consiliului Național.

Altfel, din perspectiva unui an ca oricare altul, prins între 
aşteptări şi certitudini, în 2022, UCECOM își propune continuarea 
demersurilor pentru atingerea principalelor obiective fixate, între 
care cele legate de reprezentare, apărarea intereselor, inclusiv pe 
linie juridică (în fața instanțelor), promovarea sectorului, administra-
rea judicioasă a patrimoniului, asigurarea informării şi consultanței 
pentru membrii asociați ori de câte ori este nevoie, monitorizarea 
atentă a legislației cu incidență asupra societăților cooperative 
meșteșugărești.

Mai întâi, să fim sănătoşi, iar asta să ne ţină tot anul! Ceea 
ce dorim, deopotrivă, tuturor cititorilor noştri.

LAURENȚIU TEODORESCU

Să prinzi timpul în artă și să îl încui într-o casă care respiră istorie prin fiecare 
cărămidă așezată la temelia ei, acum mai bine de un secol. După o eternitate de 
lupte, sacralitatea curgerii nemiloase a timpului pare, în sfârșit, răpusă și, numai 
pentru o clipă, gândurile îți sunt amețite de senzația unei forțe divine ce te-a 
cuprins. Ești demiurgul timpului, te simți un zeu pe Pământ și doar vocea ușor 
răgușită a portarului, care a venit să te anunțe că programul de vizite a luat sfârșit...  
Care portar? Și, cum de așa repede? Unde a zburat timpul, căci abia ce l-ai 
ținut în palmă, te-ai holbat la el, i-ai șoptit că-i ești stăpân...

Cu sentimente amestecate pășești afară din Muzeul Ceasului „Nicolae  
Simache” și îți cauți propriul drum pe străzile parcă pustii ale Ploieștilor.

Tot mai presați de scurgerea ireversibilă a timpului, nici 
n-am realizat prea bine când 2021 și-a luat la revedere de 
la noi. Şi a făcut-o parcă pe furiș, atât de grăbit a fost să 
șteargă putina. S-a dus cu toate ale lui, cu bune și rele, 
reușite și eșecuri, visuri împlinite poate doar pe jumătate. 
Dar nimic din ce-i rămas în urmă nu mai contează. Cu 
siguranţă, alte dorințe, așteptări și certitudini vom găsi a 
culege din belșug în noul an.
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Meºteºugarul care se reinventeazãColegiul UCECOM, la olimpiada profesorilor500 de ani de la prima scriere în limba românã

Preºedintele ACI,  
optimist pentru anul 2022

Într-un mesaj adresat cooperatorilor 
de pretutindeni, președintele Alianței 
Cooperatiste Internaționale (ACI) își 
reafirmă încrederea în capacitatea 
mișcării cooperatiste de a contribui 
la redresarea și bunăstarea planetei. 
Ariel Guarco vorbește despre impactul 
pandemiei Covid-19 asupra economiei  
globale și efectele care s-au făcut 
resimțite inclusiv în cooperație. Totuși, 
liderul ACI se declară convins că ome-
nirea va depăși și această etapă, din 
care va ieși mult mai puternică.

„Distribuția inegală afectează multe 
țări și permite virusului să se consolide-
ze și să rămână o amenințare globală. 
Acest lucru afectează sănătatea și 
economiile noastre, având în vedere 
luptele cu care se confruntă multe 
familii pentru a obține venituri, precum 
și dificultățile care există în obținerea 
bunurilor de uz casnic și a lanțurilor de  
aprovizionare întrerupte.

Între timp, cooperativele continuă 
să arate rezistența noastră. Modelul 
de afaceri pe care îl întruchipăm este 
singurul capabil să recupereze factorul 
comunitar, fără a lăsa pe nimeni în urmă.

Așa cum am spus de atâtea ori, 
și cu ocazia aniversării a 125 de ani, 
vrem să reconstruim mai bine această 
lume afectată de multiple provocări 
sociale, economice, de sănătate și de 
mediu. În ciuda acestui scenariu dificil, 
ne-am avansat nivelurile de integrare și 
continuăm să ne consolidăm identitatea 
cooperatistă, așa cum am demonstrat 
cu prilejul celui de-al 33-lea Congres 
Mondial de cooperare.

În 2022, invit fiecare dintre cei un 
miliard de membri ai celor trei milioane 
de cooperative de pe fiecare continent 
să continue să lucreze împreună pentru 
a conduce o redresare justă în fiecare 
teritoriu și la scară globală”, a transmis 
Ariel Guarco.

2022, între aºteptãri ºi certitudini
Cooperația meșteșugărească, pregătită de provocările noului an

Timpul, ferecat de meºteºugari în Muzeul Ceasului



Din retrospectiva lui 2021
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O nouă broșură și o expoziție intitulată „Înțele-
gerea istoriei noastre pentru a construi un viitor mai 
puternic” au fost produse de ACI pentru a marca 
cea de-a 125-a aniversare.

Produsă de ACI sub coordonarea directorului 
de Legislație, Santosh Kumar, și a directorului de 
Comunicare, Leire Luengo, broșura aruncă o privire 
peste primii ani ai Alianței Cooperatiste Internațio-
nale și prezintă mărturii de la cele 20 de organi-
zații membre care au fost reprezentate la 1895 la 
momentul formării ACI. Totodată, sunt prezentate 
și primele Congrese ACI, precum și o imagine de 
ansamblu asupra evoluției principiilor cooperative 
din lume la 1844.

Într-un mesaj de introducere, președintele ACI, 
Ariel Guarco, a scris: „Identitatea noastră, făurită în 
acești 125 de ani, ne permite din nou să fim rezis-
tenți și să devenim un far care luminează calea de 
ieșire din această criză mai bine decât atunci când 
am intrat în ea. Multe dintre acțiunile, oamenii și 
mișcările colective care au modelat această identi-
tate cooperatistă încă de la începuturi se găsesc în 
paginile care urmează. Să prețuim această istorie 
bogată și să continuăm să construim împreună o 
mișcare cooperatistă puternică și transformatoare... 
pentru următorii 100 de ani și nu numai!”.

Pe lângă aniversarea trecutului, publicația explo-
rează și ceea ce ar putea aduce viitorul. Astfel, în 
articolul său, Martin Lowery, președintele Comitetului 
de identitate cooperatistă al ACI și vicepreședinte 
onorific al Asociației Naționale de Cooperare pentru 
Electrificare Rurală (NRECA) din Statele Unite ale 
Americii, analizează relevanța identității cooperatiste 
de astăzi.

Ioana Chicet Macoveiciuc este cel mai bine 
vândut scriitor din anul 2021. Potrivit unei analize 
Libris, una din cinci cărţi a fost livrată anul trecut 
în zona Bucureşti – Ilfov, unde valoarea medie a 
comenzilor s-a ridicat la suma de 101 lei. La polul 
opus se află judeţele Covasna şi Teleorman, cu 
cele mai puţine cărţi comandate.

Printre cele mai vândute cărţi s-au numărat 
bestsellere internaţionale precum „Când corpul 
spune nu” (Gabor Maté), „Vindecarea copilului 
interior” (Stephanie Stahl) şi „Arta Manipulării” 
(Kevin Dutton), dar şi volume pentru copii, ca „500 
de adevăruri uimitoare şi amuzante”, „Dumbrava 
minunată” (Mihail Sadoveanu) şi „Recreaţia Mare” 
(Mircea Sântimbreanu).

Muzeul Luvru a înregistrat o scădere a vizitelor 
în 2021, cu 70% mai puțini oameni trecându-i pragul 
față de anul 2019. Totuși, trebuie ținut cont de faptul 
că cel mai mare muzeu din lume a fost închis din 
1 ianuarie până în 19 mai 2021, din cauza crizei 
sanitare. În șase luni, Luvru a primit 2,8 milioane de 
vizitatori, departe de cifrele înregistrate în anii trecuți 
– 9,6 milioane în 2019 și 10,2 milioane în 2018.

În consecinţă, veniturile din vânzarea biletelor 
au scăzut cu 80 de milioane de euro. Cei mai mulți 
vizitatori au fost francezii (61%), urmaţi de nemți 
(6%), italieni (4,4%), spanioli (4%), olandezi (3,2%), 
și britanici (2,1%). În schimb, turiştii asiatici şi cei 
americani au fost „aproape absenţi”.

Știam despre olimpiadele elevilor, dar un concurs la 
care să participe profesorii? Ei bine, da, există și așa 
ceva, iar ideea este îmbrățișată de mai multe instituții 
din Occident. Recent, pe final de 2021, în Belgia s-a 
desfășurat faza națio nală a concursului WorldSkills, la 
care au luat parte cadre didactice de la diverse școli și 
licee, inclusiv din România.

Cooperația Meșteșugărească a fost reprezentată prin 
Colegiul UCECOM „Spiru Haret”, care a avut trimiși în 
Belgia, orașul Namur, doi profesori de la specializarea 
„Coafor-Stilist”. Experiența a fost una de neuitat și ea le-a 
pricinuit cadrelor didactice prezente să se pună la curent 
cu noutățile din domeniu, în același timp observând la 
lucru evoluția colegilor din alte țări. „Am observat modul 
de organizare și desfășurarea concursului, la care au 

participat meseriași din domenii diverse. O experiență 
foarte interesantă!”, au precizat cadrele didactice de la 
Colegiul UCECOM „Spiru Haret”.

Proiectul EgpiVET (Exchanges of good practices in 
the implementation of VET competitions) este implemen-
tat de WorldSkills România și are ca scop organizarea 
și desfășurarea de concursuri pe meserii după modelul 
WorldSkills. În total, 13 profesori și tutori din România au  
putut observa ce înseamnă o competiție de meserii de 
tip WorldSkills. Celelalte școli și licee din țară care au 
trimis profesori în Belgia au fost Colegiul Tehnic Meca-
nic Grivița, București (calificarea Mecanic auto), Liceul 
Tehnologic „Valeriu Braniște”, Lugoj (Croitor) și Liceul 
Tehnologic Dragomir Hurmuzescu, București (Cosmetică 
– Înfrumusețare). (N.C.)

Poate că, într-adevăr, de multe nu vrem a ne reaminti  
când privim în urmă, spre 2021 ce a trecut, însă o aniver-
sare merită relatată și apreciată la justa-i valoare. Anul 
trecut s-au împlinit 500 de ani de la redactarea primului 
text în limba română, o dovadă vie a prezenței noastre 
în spațiul carpato-danubiano-pontic.

Anul 1521, Câmpulung-Muscel. În vechea capitală a 
Ţării Româneşti se redacta primul document scris, compact 
şi unitar în limba română. Este vorba despre „Scrisoarea 
lui Neacşu ot Dlăgopole (Câmpulung Muscel)”. Dincolo de 
însemnătatea lingvistică, scrisoarea lui Neacșu conţinea un 
secret de mare importanţă la acea vreme – ea îl avertiza 
pe Johannes Benkner, judele Braşovului, despre planul 
turcilor, grupați la sud de Dunăre, de a invada Ardealul 
şi Ţara Românească.

Cercetătorii care au studiat „Scrisoarea lui Neacşu 
din Câmpulung” au ajuns la concluzia unanimă că este 
vorba despre cel mai vechi document cunoscut scris în 
limba română. Textul are caractere chirilice și datează cel 
mai probabil din 29-30 iunie 1521. Descoperirea scrisorii 
îi aparține arhivarului Friedrich Wilhelm Stenner și ea a 
avut loc în 1894, în arhivele oraşului Braşov. Ulterior, 
textul a fost valorificat așa cum merita și de marele 
istoric Nicolae Iorga.

Pentru specialiști, „Scrisoarea lui Neacşu din Câmpu-
lung” marchează trecerea de la limba slavonă, considerată 
sacră şi folosită anterior în redactarea documentelor cu 
caracter oficial sau bisericesc, la limba română. To-
tuși, având un caracter informal, scrisoarea păstrează 
numeroase elemente de sorginte slavonă, inclusiv in-
troducerea şi încheierea, acolo unde persistă formulări 
slavone specifice vremii şi sintagme precum „I pak”, ce 
înseamnă „şi iarăşi/ din nou”. (M.O.)

Colegiul UCECOM „Spiru Haret”, la olimpiada profesorilor

500 de ani de la prima scriere în limba românã

De prin lumea cooperatistã

ªtiri de azi pentru mâine

Istoria ACI, prezentată într-o nouă publicație

Muzeul Luvru, tot mai puțini vizitatori

Ce cărți s-au vândut cel mai bine în 2021

Scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung
„Mudromu I plemenitomu, I cistitomu I bogom 

darovanomu jupan Hanăş Bengner ot Braşov 
mnogo zdravie ot Nécşu ot Dlăgopole. (n.r. - 
Preaînţeleptului şi cinstitului, şi de Dumnezeu 
dăruitului jupân Hanăş Bengner din Braşov multă 
sănătate din partea lui Neacşu din Câmpulung).

I pak dau ştire domnie tale za lucrul turcilor, 
cum am auzit eu că împăratul au eşit den Sofiia, 
şi aimintrea nu e, şi se-au dus în sus pre Dunăre.

I pak să ştii domniia ta că au venit un om de 
la Nicopole de miie me-au spus că au văzut cu 
ochii lor că au trecut ciale corăbii ce ştii şi domniia 
ta pre Dunăre în sus. I pak să ştii că bagă den 
toate oraşele câte 50 de omin să fie de ajutor 
în corăbii. I pak să ştii cumu se-au prins neşte 

meşter(i) den Ţarigrad cum vor treace ceale corăbii 
la locul cela strimtul ce ştii şi domniia ta.

I pak spui domniie tale de lucrul lui Mahamet 
beg, cum am auzit de boiari ce sunt megiiaş(i) 
şi de generemiiu Negre, cum i-au dat împăratul 
sloboziie lui Mahamet beg, pe io-i va fi voia, pren 
Ţeara Rumânească, iară el să treacă. I pak să 
ştii domniia ta că are frică mare şi Băsărab de 
acel lotru de Mahamet beg, mai vârtos de dom-
niile voastre.

I pak spui domniietale ca mai marele miu, de ce 
am înţeles şi eu. Eu spui domniietale iară domniiata 
eşti înţelept şi aceste cuvinte să ţii domniiata la 
tine, să nu ştie umin mulţi, şi domniile vostre să 
vă păziţi cum ştiţi mai bine.

I bog te veselit. Amin (n.r. - Şi Dumnezeu să 
te bucure. Amin)”.





20 ianuarie
● GEORGE ADRIAN STANCIU, preşedinte al Asociaţiei 

Meşteşugarilor Tulceni.
21 ianuarie
● MARIA BRICIU, şef contabil al SCM OMNIA Galaţi ● ANA-MARIA 

DEAK, şef contabil al SCM MUNCA Negreşti ● CONSTANTIN AXSINTE, 
contabil şef al SCM GR1 MUNCA INVALIZILOR Iaşi.

22 ianuarie
● ANISIA PRECUB, preşedinte al Asociaţiei BICOP Bistriţa-Năsăud 

● EUGENIA ILIE, contabil al SCM DUNĂREA Giurgiu ● GABRIELA 
ANA-MARIA MĂRIEŞ-LEŞ, director al Liceului Tehnologic UCECOM „Spiru 
Haret” Baia Mare.

26 ianuarie
● CONSTANTIN GROSU, preşedinte al SCM CITRAS Câmpina.
27 ianuarie
● CĂTĂLINA MOȚCAN, președinte al SCM GR1 SPORUL Iași ● CORINA 

MARIA MUNTEANU, preşedinte al SCM CONF Alba Iulia ● RUXANDRA 
STOENESCU, preşedinte al SCM VIITORUL Năvodari.

28 ianuarie
● ŞTEFAN JIANU, administrator al SCM INDEPENDENŢA Calafat  

● GEORGETA PETRIEA, contabil şef al SCM AUTOMOBIL SERVICE 
Craiova ● CORNELIA TEGLAŞ, contabil şef al SCM PROGRESUL Jibou  
● ELENA ANGELA DOBROTĂ, administrator unic al OPTICOOP SCM 
Făgăraş.

29 ianuarie
● ELENA IFRIM-IVAN, preşedinte al SCM ELVEST București.
30 ianuarie
● DUMITRU LIVIU CÎLNICEANU, preşedinte al ASCOM Gorj ● FLORICA 

IVAN, contabil şef al SCM ÎNTREŢINEREA Piteşti.
31 ianuarie
● GHEORGHE BOLDOR, preşedinte al SCM PRESTAREA Sighetu 

Marmaţiei ● ARETA BUBURUZAN, contabil şef al SCM SOLIDARITATEA 
Gura Humorului.

1 februarie
● CLAUDIA MOHANU, secretar al UJCM Sibiu. 
2 februarie
● RODICA ELEONORA MUNTEANU, preşedinte al SCM PRESTAREA 

Comăneşti ● BRÎNDUŞA GALOS, preşedinte al SCM INTERMOD Cluj- 
Napoca ● MARIANA IVAN, contabil şef al UJCM Dolj.

3 februarie
● MIHAI ŢIMPĂU, administrator unic al SCM ANCORA Galaţi ● ANICA 

ALBU, contabil şef al UJCM Caraş-Severin.
4 februarie
● TEODORA PETRESCU, preşedinte al SCM GR1 MUNCA INVALIZILOR 

Iaşi  ● CEZĂRICA ION, contabil şef al SCM BLĂNARI Bucureşti ● PĂUNIŢA 
VLĂDĂIANU, director adjunct al Colegiului UCECOM „Spiru Haret” Bucureşti.

5 februarie
● LENUŢA ELCEAN, preşedinte al SCM MOBILĂ ŞI JUCĂRII Cluj- 

Napoca ● SUZANA CHVATAL, contabil şef al SCM TRICOTEXTIL Oradea.
6 februarie
● BOGDAN BORDEA, preşedinte al UJCM Constanţa ● AURORA ROXANA  

COMĂNESCU, preşedinte al SCM UNIREA NEVĂZĂTORILOR Ploieşti.
7 februarie
● SIMONA NISTE, preşedinte al Soc. Coop. TEHNOMETAL Satu Mare  

● DUMITRU POPOVICI, administrator al SCM METALO-CHIMICA Oţelu Roşu 
● LUCIA VOICA, şef contabil al SCM MODA LUX Rm. Vâlcea ● CRISTINA 
COLOTELO, director al Liceului Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Ploieşti.

8 februarie
● IOAN MATEI CSEPELLA, preşedinte al SCM ÎNFRĂŢIREA  Pecica 

● ALEXANDRU-ADRIAN CEHAN, administrator al SCM GR1 PEMA Iaşi.
10 februarie
● CRISTIAN FODOR, preşedinte al SCM ELEDUR Bucureşti ● VICTOR 

DULCĂ, preşedinte al SCM MODA LUX Rm. Vâlcea.
11 februarie 
● ADELA ZOE HARASENIUC, preşedinte al SCM MESEŞUL Zalău  

● ADRIAN MIRCEA TUHUȚ, președinte al SCM UNIREA Alba Iulia.
12 februarie
● LIVIA STRĂUŢ, preşedinte al Soc. Coop. VIITORUL  Jimbolia ● ALINA 

STRATU, contabil şef al UJCM Constanţa.
13 februarie
● VALENTIN DUMITRU, preşedinte al ACM Buzău ● MARCEL LUPU, 

preşedinte al Soc. Coop. UNIREA MEŞTEŞUGARILOR Caracal ● DOINA 
MARIANA NĂSĂUDEAN, președinte al SCM UNIREA Bistriţa ● PETRUŢA  
GHEORGHE, preşedinte al SCM LIBERTATEA Găeşti ● CORNELIA 
SURDEANU, contabil al Liceului Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Brăila.

14 februarie
● LIVIU ILIŞAN, preşedinte al Soc. Coop. MUNCA COLECTIVĂ Topliţa.
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Meºteºugarul care se reinventeazãMeºteºug ºi carierã
Exemplul cel mai elocvent ni-l oferă marele meșter 

Grigore Covrig, ultimul cojocar de pe Valea Mureșului 
Superior. Nea Grigore, așa cum este cunoscut, a 
plecat în anul 1971 din satul său natal, Idicel Pădure, 
să înveţe meserie. Asta l-a costat trei ani de ucenicie 
meșteșugărească la Ruşii Munţi, timp în care a făcut 
tot felul de cojoace şi de pieptare. De atunci, până 
pe la începutul anilor 2000, a continuat să practice 
această meserie. Totul a durat până când hainele 
moderne au înlocuit cojoacele tradiționale, că de… 
încălzirea globală și moda impun alte vestimentații. 
Așa că acei cojocari vestiți de pe Mureș s-au 
reorientat, ba chiar și-au abandonat meșteșugul. Tot 
meșterul ne povestește cu tristețe, dar și cu o nuanță 
de malițiozitate: „Iernile nu mai sunt atât de aspre, 
iar magazinele au fost invadate de așa-zise haine 
moderne, drept urmare cei mai mulți au renunțat la 
cojocul clasic. Asta este epoca industriei de consum. 
Eu am înțeles în cele din urmă cauzele și m-am 
reorientat către pieptare pentru portul popular sau 
bunde de zi cu zi. Bineînțeles că aceste bundițe pot fi 
purtate cu mândrie și de sărbători. Și uite așa m-am 
reinventat păstrându-mi meseria”. Așa este, dar nu 
toți au reușit. În zona de baștină a lui Nea Grigore au 
fost în jur de 70 de meșteri, iar acum este singurul 
meșter cu autorizație. E mare păcat, pentru că pieile 
sunt aruncate la gunoi, lâna se arde pentru că nu 
o vrea nimeni. Tragic este faptul că dacă lucrurile 
merg așa, meșteșugarii nu vor mai putea demonstra 
vechimea și tradiția acestei ocupații în istoria și cultura 
neamului românesc. 

Grigore Covrig, cel care a practicat cojocăritul mai 
mult de 50 de ani, este îngrijorat că meseria se va 
pierde din lipsă de ucenici, care sunt mai interesați 
să plece spre alte meleaguri, chiar dacă cererea de 
pieptare sau cojoace este din ce în ce mai mare 
datorită revitalizării evenimentelor folclorice. Nea 
Grigore continuă tradiția! De vreo 15 ani face pieptare 
cu șire, folosite mai ales în perioada sărbătorilor de 
iarnă și le face cu pasiune, deoarece a fost de copil 
membru în Ansamblul Folcloric al Idicelului Pădure. 
Are din nou satisfacția meșteșugului bine făcut. 
Pieptarele meșterite de el sunt vestite deoarece 
au început să fie purtate din nou la festivalurile de 
pe Valea Mureșului și de pe Valea Gurghiului, de 

la Fâncel și, mai ales, la Balul Însuraților, care se 
organizează la Reghin de câțiva ani buni, unde lumea 
merge două zile, sâmbăta și duminica, îmbrăcați în 
straie populare. Comenzile de cojocărit pieptare, 
bundițe, ilice sunt destule acum, dar necesită multă 
îndemânare, răbdare și pasiune. Pielea perfectă 
trebuie tăbăcită, argăsită, uscată, lustruită și uneori, 
dacă clientul dorește, vopsită. Apoi se croiește, se 
coase și se trece la decorarea prin broderii cu lână, 
mătase sau cu aplicații din piele. Meșterul face 
totuși și pieptare simple, ce se vând repede, fiindcă 
sunt mai ieftine. Sunt și ele frumoase, dar cele care 
dăinuie și i-au ochii sunt cele brodate manual. Sunt 
chiar personalizate. La un pieptar de fete broderiile 
sunt pe abastru, la femeile tinere predomină florile, 
iar la cele trecute de prima tinerețe culorile sunt maro 
cu negru. Pentru bărbați este altceva. Piptarele sunt 
cu piele neagră să se asorteze cu astrahanul folosit 
la cușme. Dar bărbații au nevoie și de bundițe sau 
pieptare pentru lucru. Ele nu sunt pretențioase, sunt 
simple, și se cumpără fiindcă sunt călduroase și 
rezistente. Meșterul susține că într-un an poate face 
opt pieptare tradiționale, pline de cusături executate 
manual, iar din cele simple realizează peste 20.

Comenzi au apărut, piață, mai ales externă, există, 
cojocari nu prea sunt. Poate că tinerii noștri vor reveni 
la ocupațiile tradiționale care aduc nu numai satisfacții 
estetice, ci chiar venituri substanțiale.
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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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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.

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã
Multe locuri de o frumusețe ce nu poate fi descrisă în cuvinte 

sunt în a noastră țară, unele dintre acestea fiind puțin cunoscute și 
recunoscute ca adevărate raiuri turistice, dar ăsta este destinul nostru, 
al românilor, să avem ce nu au prea mulți în lume și să nu știm să ne 
bucurăm de ele. Una dintre aceste oaze minunate este zona Cheilor 
Băniței. Este un loc de poveste, puțin cunoscut, deși accesul spre 
tabloul natural, frumos și unic în România, este ușor și permis tuturor 
celor ce vor să-și îmbogățească sufletul și mintea. 

Cheile Băniței sunt chiar desprinse din vechea Dacie, fiind situ-
ate pe culoarul Bănița-Merișor-Baru, adică… acolo unde depresiunea 
Petroșani se unește cu nordul Țării Hațegului. Iar apare o întrebare: 
De ce aceste plaiuri sunt atât de puțin cunoscute, deși fac parte din 
Parcul Național Grădiștea Muncelului-Cioclovina? Aceste Chei formează 
un fel de defileu sculptat în calcar, cu pereți înalți de 12-15 metri, 
curbați spre interior ca niște arcade protectoare, care parcă se întind 
deasupra ta. Nu ai cum să nu fii impresionat de tabloul cu un colorit 
deosebit format din calcarul alb brăzdat de linii longitudinale negre 
cu sclipiri vișinii și albastre. Ca orice tablou, nici acesta nu este de 
dimensiuni imense. Cheile Băniței cu o lungime de 200 de metri, perfect 
naturale, n-au fost în niciun fel amenajate pentru eventualii turiști. De 
fapt, acest loc ni se prezintă așa cum a fost creat de natură, fără nicio 
intervenție umană. Cum s-a mai spus, Cheile sunt greu de descris în 
cuvinte, e mai ușor să le prezinți în imagini, ele dând impresia că ești 
pe altă lume, pe altă planetă, pe alt univers. Este o lume cum n-ați 
mai întâlnit-o niciodată și pe care n-o veți putea cunoaște decât dacă 
străbateți acest adevărat templu al naturii. Degeaba se încearcă a 
fi descoperite prin cuvinte meșteșugite puse unul lângă altul, pentru 
că sunt niște Chei care nu pot fi descrise, ci vizitate. După intrare, 
prima impresie este că ai descoperit un ghețar din Antarctica. Dar nu 
este singura percepție. Te poți crede într-un munte de cretă, erodat 
de ape, sau în cochilia unui melc gigantic. Aici devii alt om, uitând că 
la doar câteva sute de metri e o șosea, un gater, o benzinărie, adică 
„Lumea modernă”. 

Frumuseța sălbatică a Cheilor Băniței te zăpăcește, te extaziază, 
te „bagă-n boală”, chiar înainte de-a ajunge la Peștera Bolii, aflată în 
apropiere, despre care vom scrie în numărul următor. 

LICA POTENKIN

ORIZONTAL: 1) Dez(ordine) 2) Arici… în iarbă! 
– Statul de pomană 3) Oameni de cuvânt – Zeul 
vânturilor 4) Tată pentru sportiv 5) Femeie cu carte –  
Unitate de putere 6) Uniunea Artizanilor Locali din 
Argentina (abr.) – Casă… dulce casă 7) Drumul către  
țintă 8) Legate cu mâinile la spate – Detectoare 
marine 9) A deveni una singură – Împinsul la lucru 
10) Ca o vecie.

VERTICAL: 1) Camera de comerț – Fără seamăn 
(fem.) 2) A face o împărțire administrativă – Majori-
tatea absolută 3) Romanele zilelor noastre 4) Aflat 
sub tensiune – Perete! 5) Încurcătură mare – Vocea 
care ne susține din spate 6) Aplecat asupra cursului 
– Unități cerealiere 7) Bune în tabere! – Fără vigoare 
8) Prezentată în deschiderea unei opere 9) …Grande 
de America – Bază pentru practicarea gimnasticii  
10) Bun de alergătură – Mic în grade.
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