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Întâlnirea profesioniștilor contabili din sectorul 
cooperației meșteșugărești se reia anul acesta, după 
o pauză provocată de pandemia de coronavirus. În 
zilele de 6 și 7 februarie, la Sovata, specialiștii din 
domeniul fi nanciar-contabil și juriștii se întâlnesc 
pentru a dezbate ultimele noutăți/modifi cări legislative. 
Seminarul de lucru al experților contabili va fi  coordo-
nat de președintele UCECOM, Sevastița Grigorescu.

Gazeta „VIAȚA CM” va detalia în numărul viitor 
întâlnirea experților contabili de la Sovata.

În acest mod funcționează lucrurile într-o societate care 
înțelege nevoile de pe piața muncii și pe acest drum trebuie 
și România să înainteze.

Cele mai căutate califi cări sunt mecanic auto, operator 
mașini, electromecanic utilaje și bucătar.

Din acest an, după o pauză de trei decenii, în câteva licee 
profesionale s-a reintrodus și meseria de ceasornicar. Gazeta 
„Viața CM” a mai relatat despre greutățile acestei bresle și 
cum se găsesc, în piață, tot mai puțini ceasornicari, buni mese-
riași, pasionați de arta orologeriei. Ceasornicarul este cel care 
stăpânește timpul, nu invers, și învață să nu se grăbească, 
răbdarea fi ind o lecție foarte importantă. Iar cu timpul vin și 
recompensele, inclusiv cele fi nanciare, căci un meseriaș priceput 

poate ajunge să câștige și câteva mii de euro într-un atelier 
care repară ceasuri de lux.

La startul anului școlar în curs s-au înscris în unitățile 
noastre de învățământ preuniversitar 5.944 de elevi.

Tinerii preferă munca, nu cartea
Pe de altă parte, un recent raport dat publicității de Eurostat 

remarcă faptul că România este țara din Uniunea Europeană 
cu cei mai puțini tineri (între 25 și 34 de ani) care, după termi-
narea liceului, își continuă studiile. Și aici includem o facultate, 
școală postliceală sau o altă formă de învățământ.

Vâlcea, prin localitatea Horezu, este printre punctele cele mai importante 
de pe harta tradiţiilor românești. În această zonă, regina neîncoronată este 
ceramica, iar olăritul, un artizanat care plămădește istorie. Un artist pentru 
care meșteșugul nu mai are niciun secret, deprinzându-i tainele de la părinți 
și bunici, este Sorin Ion Giubega. Nu de mult timp, a devenit și el, la fel 
ca inconfundabila ceramică de Horezu, parte a Patrimoniului UNESCO.

Pentru că deţine un centru de ceramică inclus în Patrimoniul UNESCO, 
localitatea Horezu mai este cunoscută şi drept „Capitala Ceramicii în România”. 
De sute de ani, oamenii de aici se îndeletnicesc cu prelucrarea lutului, 
căruia îi dau viață sub diverse forme, de la cele pur decorative, la cele 
care chiar au un rol funcțional într-o gospodărie – farfurii, străchini, căni, 
oale, tăvi, urcioare.

Cu un asemenea bagaj cultural în spate, nu a mai mirat pe nimeni 
acordarea titlului de „Tezaur Uman Viu” unui meșter olar din Horezu, ba 
mulți au considerat că o atare recunoaștere internațională trebuia să vină 
mult mai devreme. Sorin Ion Giubega este un artist în ceramică, dar nu 
putea fi  altfel ținând cont de faptul că provine dintr-o familie cu blazon, 
una dintre „casele mari de ceramişti”, cum se mândresc oltenii din zonă.

Tot mai mulți elevi din România sunt interesați 
să învețe o meserie. În anul școlar 2022–2023, 
sunt cu aproape 1.300 mai mulți adolescenți în-
scriși în liceele profesionale din țară, nerăbdători 
să descopere tainele profesiei favorite. La rândul 
lor, unitățile de învățământ dual, așa cum sunt și 
cele din sistemul cooperatist (școlile UCECOM), 
depun toate eforturile pentru a satisface dorințele 
și nevoile tinerilor. În context, încheie parteneriate 
cu fi rme puternice, unde elevii sunt trimiși să facă 
practică, iar cei mai mulți dintre ei, după absolvire, 
au șansa să-și găsească mai ușor un loc de muncă.
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Meºteºugarul Ion Rodoº, în Cartea RecordurilorOameni ºi locuri. Martonne vs FicheuxRomânia are experþi în dezvoltare durabilã

Ariel Guarco:
„Sã fim mai uniþi !”

Stimați prieteni cooperatori,
Anul s-a încheiat cu evenimente importante 

pentru Alianța Cooperatistă Internațională.
După aproximativ doi ani de întâlniri virtuale 

forțate, ne-am regăsit în Sevilla pentru a face 
schimb de idei și a lua decizii care continuă să 
ne dezvolte mișcarea. Împreună continuăm să 
dăm putere regiunilor, sectoarelor și comitetelor 
care compun organizația noastră.

Continuăm să promovăm participarea tineri-
lor, să practicăm egalitatea de gen și să construim 
unitate în diversitatea care ne caracterizează. Ne 
afl ăm din ce în ce mai mult pe agenda internațio-
nală, cu recunoașterea muncii noastre de către 
guverne și organizații supranaționale.

Continuăm să sprijinim munca membrilor 
noștri din toate țările, din toate regiunile. Sun-
tem mândri de identitatea noastră cooperatistă 
și, de asemenea, credem că avem cel mai bun 
instrument care va permite fi ecărei comunități să 
obțină o redresare justă după impactul pandemiei.

Încă trăim într-un scenariu de incertitudine, 
greutăți și suferință din cauza violenței și a 
inegalităților în creștere în multe locuri de pe 
planeta noastră.

Știm că o lume mai dreaptă, democratică, 
unită și incluzivă este posibilă doar dacă putem 
consolida o paradigmă cooperatistă, ajutor reci-
proc și angajament față de comunitățile noastre.

Avem un istoric dovedit de a construi socie-
tăți armonioase în care valoarea generată de 
munca colectivă este transformată în oportunități 
de dezvoltare pentru toți, fără a lăsa pe nimeni 
în urmă. Prin urmare, vă invit să vă continuați 
marșul înainte pentru a demonstra că a coopera 
este cea mai bună cale către echitate, pace și 
dezvoltare durabilă; pentru a continua să demon-
străm că organizațiile cooperative construiesc o 
lume mai bună.

În zorii acestui nou an, să fi m mai uniți ca 
niciodată și să continuăm să construim lumea pe 
care ne-o dorim, pe care o merităm și pe care 
trebuie să o lăsăm moștenire generațiilor viitoare.

Vă doresc din tot sufl etul ca anul 2023 să 
fi e pe măsura dorințelor dumneavoastră. 

Elevii, tot mai interesaþi sã înveþe o meserie

Olãritul, artizanatul care plãmãdeºte istorie
Povestea unui meșteșugar declarat „Tezaur uman viu”
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Președintele Alianței Cooperatiste 
Internaționale transmite un mesaj de 
început de an tuturor membrilor coopera-
tori din lume. Gazeta „Viața CM” publică 
în numărul de față declarația liderului 
ACI, una din care răzbat optimismul și 
încrederea că 2023 va fi  un an mai bun 
decât precedentul.

„VIAÞA CM” în anul 2023
● Gazeta „VIAŢA CM” va apărea lunar 

(12 ediţii) și în 2023 în format fi zic, pe hârtie. 
Preţul unui exemplar de patru pagini este de 2 lei.

● Pentru 1 abonament anual se plătesc 24 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. 



Alianța Cooperatistă Internațională (ACI) a 
încheiat anul 2022 cu un nou membru afi liat: 
COOP-HERRERA vine din Republica Dominicană 
și este ultima entitate care s-a alăturat mișcării 
cooperatiste.

COOP-HERRERA este o cooperativă de 
economii și credite, care are un număr de 39.333 
de membri individuali. Cifra de afaceri a societății 
se apropie de 120 de milioane de euro, ceea ce 
arată forța fi nanciară a acestei cooperative.

Cooperativa din Republica Dominicană 
respectă orientările și propunerile ACI și parti-
cipă frecvent la activitățile derulate în special în 
America Latină. COOP-HERRERA s-a alăturat 
ACI ca membru pentru a consolida sistemul de 
integrare cooperativă și a fi  un partener important 
în organizație.

După afi lierea COOP-HERRERA, ACI a ajuns 
la un număr de 315 organizații membre, din 107 
țări, dintre care 273 sunt membri cu drepturi 
depline și 42 sunt membri asociați.

Universitatea Babeş-Bolyai se clasează pe pri-
mul loc între universităţile din România şi pe locul 
228 în lume, conform clasamentului UI GreenMetric.

„Potrivit clasamentului, UBB ocupă locul 1 la 
nivel naţional, dintre cele 11 universităţi româneşti 
incluse în clasament. Noul clasament aduce o 
creştere şi la nivel internaţional, UBB ocupând 
poziţia 228, faţă de poziţia 287 înregistrată în 
2021, dintr-un număr total de 956 de universităţi 
din 80 de ţări”, susțin reprezentanții UBB.

Clasamentul UI GreenMetrics ierarhizează 
universitățile lumii în funcţie de şase indicatori 
principali: infrastructură, transport, investiţii legate 
de conservarea energiei şi resurse regenerabile, 
managementul deşeurilor şi al apei.

Jumătate dintre gheţarii de pe Pământ, în 
special cei de dimensiuni mici, sunt condamnaţi 
la dispariţie până la sfârşitul secolului actual, con-
form celui mai recent studiu publicat de jurnalul 
Science. Ca urmare a predicțiilor făcute, cerce-
tătorii estimează că nivelul mărilor vor creşte chiar 
cu 15 centimetri.

„Regiunile cu gheaţă relativ redusă, cum ar 
fi  Alpii, Caucazul, Anzii sau vestul Statelor Unite, 
îşi pierd aproape toată gheaţa până la sfârşitul 
secolului, indiferent de scenariul emisiilor de 
gaze”, a explicat Regine Hock, cadru didactic la 
Universitatea din Oslo.

(Urmare din pagina 1)

România, prima þarã din UE care are experþi în dezvoltare durabilã
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De prin lumea cooperatistã

ªtiri de azi pentru mâine

ACI a încheiat 2022 cu un nou membru afi liat

Jumătate dintre gheţarii lumii riscă să dispară

Universitatea Babeș-Bolyai, locul 228 în lume

Elevii, tot mai interesaþi sã înveþe o meserie

Salariaþii UCECOM ºi-au ales reprezentantul

Ba, mai mult, statistica arată că, în ultimii ani, numărul 
absol venților care nu se mai prezintă nici măcar la Bacalau-
reat a crescut îngrijorător; doar în 2022 au lipsit de la acest 
examen peste 40.000 de absolvenți de liceu.

Cu procente de peste 55%, în topul clasamentului întoc-
mit de Eurostat se afl ă Lituania, Franța, Polonia, Irlanda și 
Luxemburg. Pe ultimul loc este România, iar zonele în care 
cei mai puțini elevi au vrut să urmeze o facultate sunt centrul 
țării și sudul Munteniei.

S-a ajuns în această situație din două motive, explică 
Lucian Ciolan (prorector Universitatea București): 1. Evoluția 
pieței muncii – „tinerii nu fac studii superioare pentru că piața 
muncii nu pune condiții de studii teriate. Avem o piață a muncii 
care absoarbe tineri cu nivel mediu de educație”; 2. „Adulții din 
România nu participă la forme superioare de învățare pentru 
că nu cred că învățarea îi duce la succes și la reușită în viață 
și renunță la această pistă, accesând, probabil, căi mai facile, 
pe care le consideră mai potrivite”. (M.O.)

Primii 150 de funcționari publici au absolvit cursul de 
expert în dezvoltare durabilă, România fi ind prima țară din 
UE care a dezvoltat acest standard ocupațional. O scurtă 
festivitate a fost ținută la Academia de Studii Economice, 
din București.

Momentul marchează fi nalizarea demersului inițiat de 
Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guver-
nului, care a introdus în COR profesia de expert în dezvoltare 
durabilă și a realizat standardul ocupațional aferent.

Primii 150 de experți au fost formați în parteneriat cu 
ASE, prin proiectul „România Durabilă – Dezvoltarea cadru-
lui strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei 
Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030”, 
cofi nanțat din Fondul Social European prin Programul Ope-
rațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

„Avem primii 150 de experți în dezvoltare durabilă, ceea 
ce reprezintă, din informațiile pe care le am, o premieră in-
clusiv la nivel european. Vom continua această componentă 
de formare și ne propunem ca, prin Programul Național de 
Redresare și Reziliență, până în 2026 să avem 2000 de 
experți în dezvoltare durabilă, dintre care 75% la nivelul 
administrației publice locale”, a declarat secretarul de stat 
László Borbély.

Cursul post-universitar expert în dezvoltare durabilă a 
avut o durată de 12 săptămâni și a fost structurat în 180 
ore, din care 60 de activitate teoretică și 120 ore de activități 
practice. (N.C.)

Anul 2023 a început pentru salariații Asociației Uniunea 
Națională a Cooperației Meșteșugărești – UCECOM cu o 
reuniune extrem de importantă, pe a cărei ordine de zi a fost 
alegerea reprezentantului lor, drept stipulat în Codul Muncii 
(titlul 7, capitolul 3) și în Legea Dialogului social nr. 367/2022.

Exprimat în mod secret și, bineînțeles, liber consimțit, votul 
salariaților UCECOM nu a făcut altceva decât să confi rme 
voința personalului de a reînnoi mandatul reprezentantului de 
până acum. Directorul general al Direcției Generale, Juridice 
și Administrarea Patrimoniului, Ion Vasile, merită și trebuie 
să primească un nou mandat pe doi ani!

În fapt, votul celor 45 de persoane prezente la ședința 
din 10 ianuarie a reprezentat o expresie a unității salariaților 
UCECOM.

„Vă mulțumesc încă o dată pentru încrederea acordată”, 
a mulțumit Ion Vasile în discursul de fi nal. Directorul general 
al Direcției Generale, Juridice și Administrarea Patrimoniului 
a ținut să promită că în următorii doi ani va depune toate 
eforturile pentru a apăra cât mai bine drepturile salariaților 
pe care îi reprezintă: „Mulțumesc și doamnei președinte, și 

domnului vicepreședinte pentru sprijinul acordat în precedentul 
mandat și sunt convins că, la fel, voi fi  ajutat și în următorii 
doi ani”. (L.T.)

Pe de altă parte, Alianța Cooperatistă Inter-
națională invită fi rmele din branșă să își promo-
veze cât mai bine imaginea, mai ales în mediul 
online. „Spune lumii că ești o cooperativă. Că ai 
pus oamenii pe primul loc. Că ești etic și corect. 
Că este grozav să facă afaceri cu tine. Că ești 
parte dintr-o mișcare globală de peste 1 miliard de 
membri, reprezentând 12% din populația ocupată 
a lumii. Identitatea dvs. începe cu un nume de 
domeniu (.coop, marca digitală). Rețeaua noas-
tră globală oferă vânzări de nume de domeniu, 
dezvoltare de site-uri web, găzduire de site-uri 
web, adrese de e-mail și produse de securitate 
online”, transmite ACI.

Dispariţia gheţarilor va avea consecinţe şi 
asupra resurselor de apă, căci reprezintă un 
important „rezervor” pentru aproximativ 2 miliarde 
de oameni.
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Oameni ºi locuri – întâlniri istorice
Dacă cineva crede că momentul 

1 Decembrie 1918 s-a datorat exclusiv 
clasei intelectuale din Ardeal și ofensivei 
armate din Primul Război Mondial, atunci 
are o viziune îngustă, poate idilică, asu-
pra istoriei.

Momentul Marii Adunări de la Alba 
Iulia n-ar fi existat (sau poate ar fi întâr-
ziat să apără) fără piesele „Martonne” 
și/sau „Ficheux” din acest uriaș puzzle 
care a fost unirea tuturor românilor sub 
același steag.

E drept că, la sfârșitul Primului Răz-
boi Mondial, marile puteri victorioase 
hotărâseră soarta Imperiului Austro-Ungar 
– împărțirea și destrămarea lui –, dar deja 
în multe locuri se făceau recensămintele 
populațiilor, apăruseră hărți, noi țări și 
frontiere se pregăteau să intre în istorie.

Așa se face că la Paris, înainte de 
semnarea păcii, Budapesta a încercat 
să joace o carte mare. În timpul ne-
gocierilor purtate, Ungaria a prezentat 
hărţi ale Transilvaniei în care zona mon-
tană, cu platourile din Maramureş, Oaş, 
Haţeg, Lăpuş, Apuseni, Năsăud etc., 
locuite numai de români, apărea ca fiind 
pustie. Nicio așezare, niciun sat, cătun, 
nimic. În planul Ungariei, populaţia 
maghiară, care era aglomerată în oraşe 
(acolo unde, să nu uităm, românilor le 
era interzis să se aşeze!), apărea ca 
fiind majoritară în Transilvania.

Este momentul să introducem în 
poveste cele două personaje, ca și con-
troversa care împarte tabăra istoricilor.

Planul Budapestei n-a avut succes și un 
mare merit le revine misiunilor unor iluștri 
geografi  francezi, de-a fi  urcat pe toate cărările 
montane din Transilvania. Acești exploratori 
aventurieri au inventariat şi anunţat existenţa 
a numeroase comunităţi române în locuri în 

care hărţile maghiare marcaseră niște pete 
albe, semn că sunt regiuni nelocuite.

Contribuția lor a fost determinantă la 
decizia luată de marile puteri la Trianon, 
prin care Transilvania s-a întors acasă, 
alipită României.

Și în acest punct al poveștii apar 
discuțiile în contradictoriu, cele care 
împart meritele între pe atunci tânărul 
explorator francez Robert Ficheux (ulte-
rior avea să devină un mare geograf) și 
ilustrul său mentor din acea perioadă, 
profesorul Emmanuel de Martonne.

Misiunile geografilor francezi în Tran-
silvania au fost conduse de profesorul 
Ficheux, a scris regretatul Radu Anton 
Roman – „Omul acesta făcuse şi dăruise 
istorie şi geografie României”. Dar o altă 
tabără a cercetătorilor istorici arată că, 
la Conferința de Pace de la Paris, din 
1919-1920, ce avea să traseze graniţele 
Europei după Primul Război Mondial, 
Robert Ficheux era mult prea tânăr (puţin 
peste 20 de ani) și abia își dădea licența 
la Sorbona (în istorie şi geografie).

Astfel, se susține varianta că tratativele 
pe marginea viitorului Tratat de la Trianon 
s-au bazat pe lucrările unui Comitet de 
Studii format din experţi internaţionali 
şi care a fost condus de Emmanuel de 
Martonne. Lucrarea acestui mare geograf 
francez – Essai de carte ethnographique 
des pays roumains – a fost luat în consi-
derare de puterile aliate și pe marginea ei 
s-au trasat hotarele României Mari.

Cu speranţa că anii ce vor veni şi, 
poate, generaţiile de după noi îi vor 
aşeza la locurile ce li se cuvin în istoria 
României... 

LAURENȚIU TEODORESCU

Istorie ºi controverse. Cui îi datoreazã România graniþele de azi
Fiindcă tot am trecut, nu de mult timp, peste două date 

care stau la temelia întemeierii națiunii române, ne referim 
aici la 1 Decembrie (Marea Unire) și 24 Ianuarie (Mica Unire), 
credem că este oportun să amintim două nume de referință 
pentru istoria noastră. Mai puțin pronunțate, ce-i drept, și cărora, 
cumva, li se face o mare nedreptate prin nepomenirea lor în 
istorisirile acelor evenimente.

(Urmare din pagina 1)

Olãritul, artizanatul care plãmãdeºte istorie
Are în spate o experienţă de patru decenii şi 

jumătate în olărit și zeci de ucenici cărora le-a 
insufl at pasiunea pentru acest meșteșug.

„Meseria rămâne brățară de aur”
Unul dintre motivele care au contribuit decisiv 

la recunoaşterea internațională a ceramistului 
Sorin Giubega este legat de faptul că el pre-
gătește și dă formă lutului la fel ca pe vremuri, 
ducând mai departe un meşteşug secular, care 
astăzi este apreciat peste tot, dovadă includerea 
sa în Patrimoniul Mondial UNESCO. Din atelierul 
său nu lipsesc cuptorul tronconic de suprafaţă 
cu două guri în care arde lutul pe lemne şi nici 
roata manuală. „Respect specifi cul ceramicii de 
Horezu, atât ca formă, cât şi ca decor. Folosesc 
în continuare aceeaşi tehnică şi aceeaşi vopsea 
pe care le folosea şi bunicul meu. N-am încercat 
să bag altceva în plus”, se mândrește artizanul.

Și, dacă stai să-l privești cum lucrează, vezi 
că-i fi x așa cum spune, respectă întocmai toate 
etapele de realizare a ceramicii tradiţionale de 
Horezu, de la alegerea si extragerea pământului 
până la dospirea, frământarea, curăţarea, tăie-
rea, udarea, malaxarea, modelarea, decorarea, 
arderea şi smălţuirea lutului.

Ca orice meserie practicată cu dragoste, și în 
cazul de față pasiunea a apărut în copilărie. Dar, 
la început, s-a manifestat ca o joacă în familie, 
când Sorin Giubega spune că se lua la întrecere 
cu fratele și verii săi. Mai apoi s-a specializat 
ca ucenic, în adolescenţă, și ulterior a lucrat în 
cooperația meșteșugărească, locul care i-a oferit 
desăvârșirea talentului. Și, ca mulți meșteri olari 
vâlceni, spune că vremurile mai puţin faste pentru 
tradiţii și obiceiuri l-au forțat să se reprofi leze 
profesional, pentru ca, într-un fi nal, după 1990, 
să se întoarcă la prima dragoste.  

„M-am apucat să mă joc cu lutul pe la 8-9 ani. 
Când îi vedeam pe ai mei lucrând, nu credeam că 
voi ajunge şi eu să fac acelaşi lucru. Pentru mine, 
totul părea o joacă. O joacă între copii... eram eu, 
cu fratele meu, cu verişorii, făceam concurs ca 
să vedem care reuşeşte să facă cel mai frumos 
obiect. A început totul ca o joacă şi încet-încet 
am prins drag de meserie. La vârsta de 16 ani 
m-am angajat la Cooperativa Ceramica Horezu 
ca ucenic”, își amintește începuturile renumitul 
maestru olar. Din perioada uceniciei, mai reține 
cum primea sfaturi „de la un mentor, era un meşter 
mai bătrân, care ne explica permanent ce avem 
şi cum trebuie făcut. Unde vedea că greşeşti, 
îţi atrăgea atenţia şi-ţi explica şi cum să repari”.

O vorbă din bătrâni (împrumutată, probabil, de 
la meșterii olari) spune că „roata vieții se învârte”, 
iar la un moment dat lucrurile se așează pe fă-
gașul dintâi. Așa a fost și-n cazul meșteșugarului 
din Vâlcea, nevoit la un moment dat să deprindă 
și alte meserii pentru a depăși vicisitudinile ace-
lor timpuri, după cum singur povestește: „Spre 
exemplu, am lucrat ca preparator brânzeturi, la 
o fabrică din zonă, dar şi la mină, vreun an şi 
jumătate. Înainte de Revoluție am fost nevoit să 
întrerup olăritul o perioadă. După ‘89, m-am afl at 
printre cei care s-au întors la ceramică... era prin 
᾽91-᾽92. Nu mai mergea nimic, oamenii puteau să 
plece în străinătate, la noi veneau turişti străini... 
Niciodată nu se ştie ce se va întâmpla, roata vieţii 
se învârte, dar meseria rămâne brăţară de aur. 
Mie mi-a prins bine că ştiam ce aveam de făcut 
în olărit, mi-a luat doar vreo două-trei luni să-mi 
reamintesc tot”.

Gazeta „Viața CM” își propune să dezvolte 
într-un număr viitor și activitatea bogată a SCM 
Ceramica Horezu, cooperativa care duce mai 
departe tradiția acestui meșteșug.

MARIUS OLARU



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 

● GABRIELA ANA-MARIA MĂRIEŞ-LEŞ, director al Liceului Tehnologic 
UCECOM „Spiru Haret” Baia Mare.

24 ianuarie
● ANCA GABRIELA GHEORGHE, președinte al SCM DUNĂREA 

Giurgiu.
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.

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 SOLIDARI-
TATEA Gura Humorului.

2 februarie
● RODICA ELEONORA MUNTEANU, preşedinte al SCM PRESTA-

REA 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, președinte 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 NEVĂZĂTO-
RILOR Ploieşti.

7 februarie
● SIMONA NISTE, preşedinte al Soc. Coop. TEHNOMETAL Satu Mare 

● GABRIELA FODOR, vicepreședinte al SCM Colin Daily București 
● 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.
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 Centrului de califi care/
recalifi care profesională a adulților la Liceul Tehnologic UCECOM 
„Spiru Haret” Brăila.

14 februarie
● LIVIU ILIŞAN, preşedinte al Soc. Coop. MUNCA COLECTIVĂ 

Topliţa.
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Meºteºugarul Ion Rodoº, în Cartea RecordurilorMeºteºug ºi carierã
Pe creștetul unei coline, ferită de freamătul satului, se 

afl ă gospodăria lui Ion Rodoș, meșterul popular care a intrat 
în Cartea Recordurilor cu cea mai mare lingură de lemn din 
lume (17,8 m lungime și 1,5 m lățimea căușului). De ce o 
casă așa izolată? Ca să vadă munții de la fereastră. Aveam 
să afl ăm că atunci când și-a cumpărat terenul, vânzătorul i-a 
spus meșterului că n-a crezut că cineva o să vrea bucata 
aceea de pământ. Greu de visat o casă pe ea! Dar și-a văzut 
visul cu ochii. Când s-a mutat aici, și-a cărat casa, uneltele și 
tot ce mai avea, bucată cu bucată, reasamblându-le atât de 
aproape de Dumnezeu, încât era sufi cient să se gândească 
la El, ca mâinile sale să și înceapă să facă lemnul să respire, 
să conștientizeze că este viu, că are inimă, cum are el, 
meșterul. „Lemnul este sufl etul meu, viața mea. Așa cum a 
fost și pentru bunicii și părinții mei (…) Lemnul are viață. 
Când te apuci să-l lucrezi, trebuie să comunici cu el, să-l 
simți, altfel greșești. Trebuie să te oprești la cea mai mică 
respingere a lui”, mărturisește meșteșugarul din localitatea 
argeșeană Nucșoara. 

Ion Rodoș are 66 de ani și lucrează de la 3 ani, când 
a deprins meșteșugul sculptatului de la bunicii și de la tatăl 
său. Cocoșul de munte, simbolul locului, lingurile, fi gurinele 
de legendă, personajele istorice, mobilierul, troițele, crucile 
și toate celelalte obiecte făcute de mâinile lui, fi ecare cu 
povestea sa, sunt tot atâtea inimi care „pulsează” aceeași 
viață. Harul acelorași mâini l-a făcut inovator și creator 
de obiecte, modele, unelte, scule, meșter popular atestat, 
profesor de sculptură la Școala de Arte și Meserii din Pitești, 
membru al Academiei Artelor Tradiționale din România. „Nu 
poate exista inspirație, artă, fără ajutorul lui Dumnezeu. De 
altfel, toate își au obârșia în credință, în Biserică. Fără harul 
lui Dumnezeu nu poți face nimic. Frumosul din materie îți 
înnobilează sufl etul, te îndulcește, te încălzește la inimă, te 
face mai bun. Fără har omul nu poate gusta frumosul. Și 
cred că nici nu-l poate lucra, pentru că dacă nu pui sufl et, 
nu iese nimic. Dumnezeu comunică cu tine în timp ce lucrezi. 
Câteodată simți că mâna se duce singură exact unde trebuie, 
călăuzită de o forță nevăzută. Uneori rămân uimit de felul 
în care iese tăietura așa de bine. Dumnezeu îmi dirijează 
mâna”, povestește sculptorul argeșean, cu simplitatea celui 

care se lasă condus în tot ceea ce face în voia Celui care 
a creat lumea. 

În acest univers al meșterului Ion Rodoș sunt cuprinși și 
strămoșii noștri daci, pe care îi venerează de mic copil, și pe 
al cărui simbol, steagul cu cap de lup, îl poartă permanent 
în piept, ca pe o pecete. „Am multe proiecte cu daci. Am 
sculptat războaiele lor cu romanii pe șapte linguri. M-am 
inspirat de pe «Columna lui Traian», dar interpretarea a fost 
a mea”, ne mai spune domnia sa.

O dată sau de două ori pe an, Ion Rodoș organizează 
într-un amfi teatru de piatră amenajat de el pe culmea dealului, 
în fața unui frumos lac plin cu pești, întâlniri culturale, în cadrul 
Cercului Iubitorilor de Cultură, al cărui membru este. „Eu iubesc 
foarte mult cultura. Iubesc frumosul. Eu trăiesc frumosul. Cu 
prilejul acestor manifestări lansăm cărți, purtăm discuții cu 
oameni de cultură și artă, organizăm mici ateliere de sculptură 
pentru copii sau dezbatem diferite proiecte care interesează 
comunitatea sau zona”, mărturisește artistul popular.

Ion Rodoș din Nucșoara rămâne cel care nimic cioplit de 
mâinile sale nu este întâmplare, ci numai „gustare de frumos”. 
Iar lumea văzută prin mâinile lui poartă amprenta sufl etului 
său, afl at într-o tainică și permanentă legătură cu Dumnezeu.
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Nr. 1/ 13 ianuarie – 16 februarie 2023  CALEIDOSCOP 

ORIZONTAL: 1) Uimitor 2) Jucării manevrate cu ațe – 
Hodorogea odinioară pe uliță 3) Araci în gard! – Contestare 
4) Scăpate de sub control 5) O piatră de preț – A pofti 
6) Creta pe vremea bunicilor – Epilog la un complot oltenesc! 
7) Adâncitură – Utile în război 8) Câine de talie mare – 
Exact cum se vede 9) Amestec de metale – Se iau la bătaie 
10) Face o femeie mai frumoasă.

VERTICAL: 1) Activitate care pretinde burete și pro-
sop – Bunul nostru 2) A fost mare la ruși – Tânăr amant 
3) Puse în cupă! – Intoxicat cu nicotină 4) Ne administrează 
o pedeapsă – Scăpat de durere 5) Duce la faliment – Atacuri 
impetuoase 6) Bibelouri de porțelan 7) Aproape ca la fără 
frecvență – Băutură pentru botez 8) Nu stă locului – Se 
face de râs 9) Muzicuță de lemn – Trăiesc din exploatarea 
copiilor 10) Fac pe deșteptele – O poartă mândra.

Ne ia minþile...

LICA POTENKIN

LIA PINTILIE

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã
Dacă tot am scris de meşteşugarul Ion Rodoș din localitatea 

argeșeană Nucșoara, m-am gândit că nu ar fi  rău dacă am 
cunoaşte şi câteva minunăţii naturale din această zonă. Situată 
pe valea Râului Doamnei, la poalele munților Făgăraș, Nucșoara 
dispune de un potențial natural deosebit, reprezentat atât prin 
așezare cât și prin resurse variate. Cascada Văii Rele și Lacul 
Învârtita sunt cele mai căutate obiective turistice de cei care vor 
să petreacă momente de neuitat pe aceste meleaguri.

Deşi este mai puţin cunoscută, Cascada Văii Rele este una 
dintre cele mai spectaculoase căderi de apă din țara noastră, iar 
traseul până la ea este de o frumuseţe aparte, prin munţii Făgăraş, 
către Curmătura Maliţei şi apoi spre Valea Rea, pe care pot fi  
admirate numeroase căderi de apă, mai mici şi mai mari. Cascada 

poate fi  văzută în toată splendoarea ei mai ales primăvara, după 
dezgheţ, când debitul apei devine unul impresionant. Căderea de 
apă se prezintă sub privirile drumețului ca o perdea dantelată pe 
peretele stâncos a cărui înălțime ajunge la aproximativ 30 de metri.

Lacul Învârtita sau Lacul Nucșoara este cel mai mare lac 
carstic format pe gips (sulfat de calciu și rocă solubilă) din lume. 
Afl at la o altitudine de 814 metri, în regiunea muscelelor sub-
carpatice dintre Râurile Vâlsan şi Doamnei, lacul a fost declarat 
monument al naturii şi este inclus în arealul rezervaţiei naturale 
Măgura-Nucşoara. Apărut la sfârşitul secolului al XIX-lea, lacul 
are o suprafaţă de 2,2 ha şi o adâncime de 5 m şi s-a format 
într-o dolină pe gips, prin dizolvare, apoi a suferit procese de 
tasare. Apa lacului are izvoare sulfuroase și nămol cu proprietăți 
fi zico-terapeutice. 

Lacul, dincolo de frumusețea unică, ascunde o legendă 
care îl reprezintă. Legenda spune că în pădurea de lângă 
satul Nucșoara, trăia un balaur care avea obiceiul să ascundă 
fecioarele, închizându-le în casa sa din stâncă. În același timp, 
un fl ăcău din sat și-a găsit jumătatea inimii pe care a cerut-o 
de soție. Chiar în ziua nunții balaurul a răpit-o pe fată. Băiatul, 
fără să stea pe gânduri, a pornit imediat în căutarea ei, iar în 
drumul său le-a întâlnit pe zânele pădurii. Acestea au încercat 
prin farmece să-i sucească mințile, dar datorită iubirii pe care 
o purta logodnicei lui, nu au reușit. Drept recompensă pentru 
fi delitatea lui, sânzienele i-au arătat drumul către bestie. Ghidat 
de dragoste și dor băiatul a ajuns la balaur, s-a luptat cu el și 
l-a învins. În locul unde a răpus balaurul, s-a format un lac unic 
în lume care poartă numele de Lacul Învârtita.

Fără a uita de istoria zbuciumată a acestor meleaguri (grupul 
de rezistență al partizanilor anticomuniști și-a găsit aici locul în 
ascunzători săpate în stâncă, în perioada 1949-1958), Comuna 
Nucșoara este astăzi locul ideal în care te poți deconecta de la 
grijile cotidiene.
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