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O serie de referiri consistente în legătură cu 
geneza și originea cooperației meșteșugărești 
de la noi vin să contureze tabloul „nașterii” unei 
bresle care a marcat modernizarea și transfor-
marea societății românești. Și, la fel ca-n alte 
zări, și pe aici germenii cooperației meșteșu-
gărești își găsesc rădăcinile adânc înfipte în 
structura social-economică a țării, căci încă din 
Evul Mediu spațiul carpato-danubiano-pontic a 
fost zămislit cu bogate resurse naturale ce se 
cereau a fi valorificate.

Fără a confunda micile meșteșuguri cu esența  
cooperației meșteșugărești, putem, totuși, face 
precizarea că dezvoltarea treptată a industriei 
(după Mica Unire, dar mai cu seamă în anii ce-au 
urmat Marii Uniri), intensificarea schimburilor de 
bunuri și, evident, valorificarea resurselor locale 
au reprezentat sâmburele din care avea să se 
dezvolte, în paralel, și sectorul cooperației. Prin 

activitatea depusă, micii meșteșugari au pus 
umărul la dezvoltarea culturii și mai ales a artei 
populare românești, s-au perfecționat o serie de 
servicii strict necesare populației.
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Cooperaþia meºteºugãreascã în România. Geneza

În aceste timpuri, rolul cooperației se transformă. Va fi mult mai mare, 
mult mai important. Identitatea ei poate fi tradusă ca o combinație a 
spiritului comun și a principiilor de cooperare, tocmai asta asigurându-i 
unicitatea și făcând-o distinctă de alte tipuri de întreprinderi. În prezent, 
cooperativele din toată lumea, includem aici și România, sunt actori de 
bază ai unei societăți durabile, care conectează eficient diferite sectoare 
ale economiei și mediului.

Pe scurt, mișcarea cooperatistă pune pe primul loc întrajutorarea, ega-
litatea și solidaritatea, adică exact valorile de care omenirea are nevoie 
în vremurile actuale.

Covid-19 este încă o criză continuă, însă unele societăți au înregistrat 
o creștere a vânzărilor sau a activelor lor, dovedind că pot să se adapteze 
și chiar să înfrunte provocările timpului. Unele au produs dezinfectanți, 
altele, măști de față sau echipament medical pentru spitale, în alte părți, 
cooperativele s-au implicat în distribuirea donațiilor venite de la diverși 
membri cooperatori pentru oamenii (și mai ales colegii de breaslă!) din 
regiunile afectate.

Știința încearcă să ofere răspunsuri și soluții la criza pandemiei, dar 
este clar că nimic nu ne va proteja mai bine de efectele catastrofale ale 
Covid-19 decât spiritul cooperației. Astăzi, vedem că acolo unde există 
voința politică pot apărea noi modalități de comunicare, de viață și de 
muncă.

Tocmai de aceea, mergând pe calea cooperației și urmându-i principiile 
de bază, omenirea poate descoperi modelul care va transforma criza  
Covid-19 într-o redresare globală.

LAURENȚIU TEODORESCU

Rolul cooperativelor în vremea pandemiei Covid-19
Noul coronavirus reprezintă un pericol uriaș la adresa să-

nătății, însă pandemia Covid-19 înseamnă mai mult de atât. 
Este lovitura aplicată unei lumi ce deja era în criză. Azi, doar 
observăm că avem de-a face cu creșterea inegalității sociale, 
a insecurității alimentare și o tot mai mare incertitudine asupra 
asistenței medicale. Mai mult ca oricând e nevoie de o altă 
abordare, o modalitate mai bună de a face lucrurile așa cum 
trebuie. Însă există una, chiar dacă prin România nu se vorbește 
atât de mult despre ea. Cooperativele. Ele sunt un model de 
afaceri încercat și testat, durabil și democratic.
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În fiecare an, Comisia Europeană organizează  
o întâlnire globală a Forumului Politic pentru Dez-
voltare, care reunește organizațiile societății civile 
și autoritățile locale cu reprezentanți ai Direcției 
Generale pentru Cooperare Internațională și Dez-
voltare (DEVCO) și ai Serviciului European de 
Acțiune Externă.

Parteneriatul ACI-UE privind dezvoltarea coope-
rativelor și-a folosit locul în echipa care stabilește 
agenda de lucru pentru a solicita consultări cu privire 
la noul buget al Uniunii. Dialogul politic a început 
cu sesiuni virtuale regionale pentru Europa, Orientul 
Mijlociu, America și Asia-Pacific. Aceste recomandări 
au fost utilizate în timpul întâlnirii virtuale globale 
cu directorul general al DEVCO, Koen Doens. În 
cadrul acestei întâlniri, vocea cooperatistă a fost 
reprezentată în recomandările regionale și printr-o 
intervenție asupra priorităților și recomandărilor 
cooperatiste globale.

Sesiunile privind o economie care funcționează 
pentru oameni, acordul verde al UE și digitalizarea 
au avut loc pe final de 2020. În timpul acestor 
sesiuni, echipa de politici a ACI a avut ocazia să 
invite experți pentru a vedea modul de lucru în 

cooperație, alimentând recomandările Forumului 
Politic pentru Dezvoltare cu privire la noul ciclu 
care va începe în 2021.

ACI s-a asigurat că vocea cooperativă este 
auzită în acest dialog important și extins de politici 
europene.

Cele mai multe dintre civilizațiile extraterestre 
găzduite de Calea Lactee s-au împins singure spre 
dispariție, arată un studiu preluat de LiveScience. 
Autorii au utilizat astronomia modernă și modelarea 
statistică pentru a cartografia apariția și moartea 
vieții inteligente în timp și în spațiul galaxiei noastre.

Modelând evoluția în timp a Căii Lactee, cerce-
tătorii au determinat că probabilitatea apariției vieții 
bazată pe factori cunoscuți a atins un vârf la 13.000 
de ani-lumină de centrul galaxiei și la opt miliarde 
de ani după formarea ei. În comparație, Pământul 
este la 25.000 de ani-lumină de centrul galactic și 
civilizația umană a apărut la 13,5 miliarde de ani 
după ce s-a format Calea Lactee. Cu alte cuvinte, 
suntem mai degrabă o civilizație de frontieră pe 
scena locuitorilor Căii Lactee.

China și Nepalul au confirmat săptămâna tre-
cută noua dimensiune standard a muntelui Everest. 
Cel mai înalt pisc din lume are acum 8.848,86 
metri peste nivelul mării. Măsurarea înălțimii peste 
nivelul mării a fost întotdeauna dificilă, deoarece 
nivelul oeanului variază considerabil în funcție de 
maree, magnetism și alți factori, precum creșterea 
nivelului mărilor.

Însă, măsurând din centrul Pământului, vulca-
nul Chimborazo, din Ecuador, este cel mai înalt 
din lume, ridicându-se cu 2.072 metri deasupra 
Everestului! Pe de altă parte, măsurând de la bază 
până la vârf, vulcanul Mauna Kea, din Hawaii, este 
cel mai înalt munte, dar cea mai mare parte a lui 
se află sub apă.

O şansă (şi) pentru societățile cooperative mește-
șugărești interesate: Uniunea Europeană pune la 
bătaie fonduri nerambursabile pentru înregistrare mărci 
și desene industriale. Programul „Ideas Powered for 
Business” reprezintă o schemă de subvenții în valoare 
de 20 milioane de euro, iar banii sunt la îndemâna 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din cele 27 de  
state ale UE.

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Inte-
lectuală, în parteneriat cu Bruxelles-ul, derulează 
acest program ce are drept scop sprijinirea firmelor 
mici și mijlocii interesate să își protejeze proprietatea 
intelectuală, atât la nivel național, cât și regional sau 
al UE. Proiectul a fost demarat după amplă analiză de 
piață care a scos la iveală faptul că, deși reprezintă 
99% din întreprinderile europene, numai 9% dintre 

IMM-uri și-au înregistrat drepturile de proprietate 
intelectuală.
Se acordă până la 1500 de euro per IMM

„Ideas Powered for Business” este accesibil tuturor 
întreprinderilor încadrate ca IMM și va oferi rambursări 
pentru cereri de înregistrare mărci și/sau desene ori 
modele industriale. Suma maximă ce poate fi obținută 
este de 1500 de euro.

Subvențiile se acordă pe principiul primul venit, 
primul servit. Depunerea cererilor pentru accesarea 
banilor a început în data de 11 ianuarie și se încheie 
la finalul lunii, în ultima zi din ianuarie. Dar nu se 
încheie totul aici. Există încă patru „ferestre” disponi-
bile pentru depunere pe parcursul întregului an 2021: 
1-31 martie, 1-31 mai, 1-31 iulie și 1-30 septembrie.

MARIUS OLARU

De departe, cel mai mare risc, cu implicații globale, 
ar fi legat de adâncirea crizei Covid-19, pe fondul unei 
întârzieri în lansarea programului de vaccinare împotriva 
noului coronavirus. Consecințele extinderii pandemiei 
și în 2021 vor afecta călătoriile, adunările de orice fel 
(distanțare fizică); de fapt, cam tot ce-am avut parte 
în 2020!

Ne paște cea mai gravă criză alimentară din 
ultimii 80 de ani!

Recent, Organizația Națiunilor Unite a avertizat că 
lumea se află la un pas de cea mai gravă criză alimen-
tară din ultimii 80 de ani. Pandemia a perturbat lanțurile 
globale de aprovizionare cu alimente, iar numărul per-
soanelor ajunse în sărăcie extremă a crescut dincolo 
de toate previziunile.

Colac peste pupăză, ca urmare a daunelor economice 
provocate de Covid-19, au mai crescut și prețurile la 
alimente, o decizie ce nu putea veni într-un moment 
mai prost! În America, de exemplu, una din cinci gos-
podării nu a avut ce pune pe masă două zile din șapte 
în perioada sărbătorilor de iarnă.
Clasa de mijloc se prăbușește. Noul sistem social

Însă cel mai tare trebuie să ne îngrijoreze pericolul 
dispariției clasei de mijloc, marea realizare a lumii în 
ultimele trei decenii. Experții consideră că, pentru prima 
dată în jumătate de secol, clasa de mijloc a început să se 
micșoreze; numai în America de Sud a scăzut cu 52 de  
milioane! Iar previziunile sunt sumbre: Banca Mondială 
prezice că, până la sfârșitul lui 2021, aproximativ 150 de  
milioane de oameni vor ajunge în sărăcie extremă, 
definită ca fiind traiul zilnic cu mai puțin de 1,9 dolari!

Îngrijorarea este că, din punct de vedere istoric, ero-
ziunea clasei de mijloc aduce întotdeauna instabilitatea 
politică, declin democratic și mai ales conflict social de 
mare amploare!

Un alt risc major pentru 2021 se referă la reizbucni-
rea crizei financiare globale, determinată de datorii. Cea 
totală va ajunge în 2021 la 365% din PIB-ul global! 
Fondul Monetar Internațional a pompat deja împrumu-
turi în 81 de țări, iar acum vine clipa când așteaptă 
„dobânda”: pe scurt, statele lumii trebuie să plătească 
urgent (chestiune de câteva luni) aproape 7 trilioane 
de dolari pentru a rambursa datoria către FMI! (N. C.)

O idee pentru SCM interesate: bani europeni pentru înregistrarea mãrcilor

Provocãrile anului 2021. Ce ne aºteaptã

De prin lumea cooperatistã

ªtiri de azi pentru mâine

Forumul Politic pentru Dezvoltare trece în online

Calea Lactee, plină de civilizații dispărute

Everest a crescut cu 86 cm, dar tot nu este cel mai  
înalt munte de pe Pământ
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A primit, deja, denumirea „Anul din iad” și 
îi urmează celui despre care s-a spus că a 
fost „Lebăda cenușie”. Par decupaje din horos-
copul chinez, dar nu-i decât un alt mod de a 
caracteriza vremurile pe care le trăim. 2020 
s-a dus, 2021 a deschis numai puțin ușa, cât 
să ne permită să aruncăm înăuntru o privire. 
La momentul actual, mulți suntem tentați să 
spunem că omenirea va începe să se ridice, 
dar se pare că nu va fi chiar atât de ușor. 
Câteva șocuri suplimentare neprevăzute stau 
în calea revenirii, iar riscurile pentru toți nu 
lipsesc din peisaj.



Dincolo de activitatea propriu-zisă, cooperația 
meșteșugărească a jucat și un important rol social 
– sub umbrela ei s-au strâns laolaltă meșteșugari 
și mai apoi oameni specializați în prestări servicii, 
ceea ce a dus la crearea de locuri de muncă și, în 
mod direct, la condiții de viață îmbunătățite pentru 
toată lumea. Putem spune că astfel s-a născut 
clasa de mijloc în România.

Poate cea mai activă perioadă de dezvoltare a 
cooperației meșteșugărești o regăsim în România 
dintre cele două războaie. Sau România interbe-
lică, așa cum mai e cunoscută. Atunci a apărut și 
un cadru legislativ care avea să confere greutate 
sectorului, legiferând organizarea și funcționarea 
sistemului cooperației meșteșugărești. Iată de ce 
nu greșim dacă afirmăm că, în această perioadă, 
s-a dezvoltat, dar mai ales s-a consolidat (și ca 
jucător important pe piața forței de muncă!) coo-
perația meșteșugărească.

Și dacă tot am vorbit despre cadrul legislativ, să 
spunem că el reflectă preocuparea pe care statul o 
avea atunci pentru activitatea cooperatistă. Astfel, 
principalele acte normative promulgate în acea 

perioadă cu privire la „sistemul” cooperatist și, în 
mod special, cu sectorul cooperației meșteșugărești 
au fost următoarele:
● 3 ianuarie 1919 – Decret-Lege pentru înfiinţarea 

Casei Centrale a cooperaţiei şi împroprietăririi 
sătenilor;

●  9 februarie 1919 – Decret-Lege privind înfiinţarea 
cooperativelor populare orăşeneşti;

●  30 aprilie 1920 – Lege pentru organizarea Minis-
terului Muncii şi Ocrotirii sociale. În paragraful 4, 
art. 20-27 se vorbește despre organizarea 
Direcţiei cooperaţiei orăşeneşti şi a Consiliului 
Cooperaţiei orăşeneşti;

●  14 martie 1923 - Legea pentru unificarea coo-
peraţiei;

●  12 iulie 1928 – apare Codul Cooperaţiei;
●  28 martie 1929 – Legea pentru organizarea 

cooperaţiei;
●  27 iulie 1933 – Legea nr. 149 pentru organizarea 

cooperaţiei.
După cel de-al doilea război mondial, cooperația 

meșteșugărească a atras un număr și mai mare 
de meşteşugari, încântați de condiţiile profesionale 
oferite, de modul de organizare a activităţii, de 
realizarea unor câştiguri substanţiale, toate aces-
tea, la pachet cu un nivel de viaţă mai bun decât 
cel oferit de întreprinderile de stat, de exemplu. 
La un moment dat, cooperația meșteșugărească 
controla toată piața de cosmetică și coafură-frizerie 
din orașe, toată piața de reparații electrocasnice, 
mare parte din piața de reparații auto, la fel, din 
producția de covoare lucrate manual, precum și tot 
ce însemna piața de artizanat.

În numerele următoare, Gazeta „Viața CM” își 
propune să-i prezinte pe părinții fondatori ai coo-
perației, așa cum ne sunt ei dezvăluiți de scrierile 
acelor vremuri.

LAURENȚIU TEODORESCU

Aniversare de marcă în lumea cooperației meșteșugă-
rești. Societatea Coop. Hațegana, o prezență constantă, 
vie și un nume cu greutate în breaslă, a aniversat 50 de 
ani de la înființare. 50 de existență, jumătate de secol 
de excelență, spunem noi, convinși că laudele sunt pe 
deplin meritate în cazul de față.

Gazeta „Viața CM” a stat de vorbă cu doamna 
Teodora Dumistrăcel, contabil-șef la Coop. Hațegana, 
care a avut amabilitatea să ne spună câteva cuvinte 
despre aniversarea societății. „În pofida tuturor greutăților, 
Coop. Hațegana a ajuns să împlinească 50 de ani de 
activitate neîntreruptă. Societatea noastră apreciază că, 
deși, timpurile prezente nu o impun, marcarea cum se 
cuvine a acestui moment nu poate fi ratată”.

În privința activității actuale, cooperativa Hațegana 
își continuă demersurile de dezvoltare, fiind deschisă la 
colaborări și noi oportunități de afaceri. „2020 a fost un 
an bun, iar când spun asta mă refer și la faptul că noi 
nu am avut șomaj tehnic. Coop. Hațegana s-a descurcat 
chiar și pe timpul pandemiei, derulând contracte cu 
primăriile interesate de portofoliul nostru. Acum, să ve-
dem ce ne rezervă și 2021, însă am încredere că vom 
răzbate”, ne-a mai spus Teodora Dumistrăcel.

Și fiindcă este un prilej special, încheiem cu un 
frumos mesaj transmis și de Ioan Prodan, unul dintre 
cititorii fideli ai Gazetei „Viața CM”, care și-a folosit  
talentul pentru a meșteșugi câteva rime dedicate Coop. 
Hațegana la ceas aniversar. (L.T.)

(Urmare din pagina 1)
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Cum l-au „omorât” românii pe Constantin Brâncuºi
Povestea de mai jos este auten-

tică și confirmată de analele 
vremii. În primele zile ale lui 1951, 
Constantin Brâncuși, aflat la Paris, 
decide să doneze operele lucrate în 
„Orașul Lumii” și face o propunere 
concretă autorităților de la București: 
nu are nicio pretenție pentru cele 230 
de sculpturi, 41 de desene, 1600 de 
fotografii, o serie de piese de mobilier 
și numeroase obiecte personale pe 
care vrea să le lase moștenire statului 
român.

O avere inestimabilă, dar și o pro-
punere față de care comuniștii rămân 
extrem de reticenți; era vorba, totuși, 
de un fiu al poporului emigrat în Franța, 
care nu mai avea legături cu plaiurile 
mioritice. Autoritățile bolșevice contro-
lau România în primii ani după război. 
Se trimite la Paris o comisie formată 
din „specialiști”, pentru a vedea despre 
ce este vorba. Din delegație face parte 
și Constanța Crăciun, membră PCR, 
fostă țesătoare, o parvenită cu patru 
clase ajunsă ministru al Culturii în 
urma căsătoriei cu Ion Vințe (comu nist 
notoriu). Alături de ea merge în inspec-
ție și Teohari Georgescu, fost tipograf 
propulsat ministru de Interne de NKVD 
(din care făcea parte, s-a aflat ulterior). 
Ei și alți „meseriași” au analizat munca 
lui Constantin Brâncuși, ajungând la 
concluzia că „operele lui sunt unele pe 

care le-ar putea face orice neinstruit”.  
Însă e nevoie și de o părere ceva mai…  
avizată, astfel că în ziua de 7 martie 
1951 se întrunesc academicienii sec-
țiunii de Știința Limbii, Literatură și 
Artă din cadrul Academiei Republicii 
Populare Române. Sub președinția 
secretarului secțiunilor, tovarășul Mihail  

Sadoveanu, la întrunire participă nume 
grele:

George Călinescu (52 de ani), critic 
literar, scriitor, personalitate enciclo-
pedică, autorul „Enigmei Otliei” și al 
„Istoriei Literaturii Române”;

Camil Petrescu (57 de ani), ro-
mancier, dramaturg, doctor în filozofie, 

„Ultima noapte de dragoste”, „Patul lui 
Procust”, „Jocul Ielelor”;

Geo Bogza (43 de ani), părintele 
reportajului literar, a scris „Paznic de 
far” și „Cartea Oltului”;

Victor Eftimiu (52 de ani), drama-
turg, eseist, scriitor (prozator şi poet), 
dar şi mare mason, autorul celebrei  
butade „M-am săturat de lichele, dați-mi  
o canalie”;

Ion Jalea (54 de ani), sculptor: mo-
numentul eroilor ceferiști de la Gara de 
Nord, bustul lui Eminescu din Cișmigiu, 
statuia lui Spiru Haret de la Universitate.

La final, procesul verbal întocmit 
consemnează următoarele: George 
Călinescu afirmă că „Brâncuși este o 
figură mai puțin cunoscută, care spe-
culează, prin mijloace bizare, gusturile 
morbide ale societății burgheze”. Ion 
Jalea continuă: „Brâncuși nu respectă 
tezele lui Sobolev, din «Teoria leninistă 
a reflectării și arta»”. Concluzia lor: 
„Operele lui Constantin Brâncuși nu 
ajută cu nimic la edificarea socialis-
mului în RPR”.

În următoarele luni, după ce află 
decizia românilor, Brâncuși renunță la 
cetățenie și o cere pe cea franceză. 
Forțat să „uite” plaiurile mioritice, do-
nează Franței toate operele sale din 
atelierul de la Paris.

NICHOLAS CEZAR

Oameni ºi locuri – întâlniri istorice

România la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Prin ’51, 
marele Constantin Brâncuși se hotărăște să își doneze opera țării în 
care s-a născut. Academicieni de vază, precum George Călinescu, 
Geo Bogza, Ion Jalea și Mihail Sadoveanu analizează propunerea și 
ajung la concluzia că geniul din Hobița este, totuși, un sculptor modest 
și care „nu poate fi considerat un creator” în această artă. A fost mo-
mentul în care chiar românii lui l-au „omorât” pe Constantin Brâncuși.

Cum „Haţegana” noastră dragă
Ajunse azi la SEMICENTENAR,
Printre artizani din lumea-ntreagă
Ea îşi urmează drumul solitar!

Îndrăgostiţi de arta populară,
De harul ei prin lume răspândit,
Noi vrem să promovăm iubita ţară, 
Prin secole, prin ani, spre infinit!



17 ianuarie
● GHEORGHE APETROAIE, preşedinte al SCM PRO-

GRESUL Solca.
19 ianuarie
● ANTONETA DURBACĂ, şef contabil al SCM 1 DECEMBRIE Brăila  

● OLIMPIA ANDRIOAIE, contabil şef al SCM ELEGANT STIL Piatra Neamţ  
● GABRIELA HOLZAPFEL, contabil şef al SCM IGIENA Cluj-Napoca.

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 şef 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
● 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 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 ● CORNELIA RADU, pre-

şedinte al SCM ŞURIANU Cugir. 
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 Societăţii Cooperative 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.
12 februarie
● LIVIA STRĂUŢ, preşedinte al Societăţii Cooperative VIITORUL Jimbolia 

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

preşedinte al Societăţii Cooperative UNIREA MEŞTEŞUGARILOR Caracal 
● DOINA MARIANA NĂSĂUDEAN, contabil şef 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 Societăţii Cooperative MUNCA COLECTIVĂ 

Topliţa.

Zodia:  CAPRICORN

Zodia:  VÃRSÃTOR

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã
„Nu ne este îndeajuns o viață pentru a ne cunoaște și recu-

noaște izvoarele străvechi” – a spus inegalabilul istoric Nicolae 
Iorga, referindu-se la bogăția sufletească a poporului român și la 
minunatul tărâm care i-a fost vatră strămoșească dintotdeauna. De 
aceea, încercăm să vă descriem locuri minunate, parcă desprinse 
din vechile legende ce ne-au încântat copilăria.

Despre unul dintre aceste colțuri de rai vom scrie astăzi. Da, 
nu este nimic exagerat, parcă intrăm într-o altă lume când pașii ne 
poartă prin Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița din Caraș-Severin. 
Rezervația reprezintă o zonă colinară, cu izvoare, chei, abrupturi 
calcaroase, văi, peșteri, avene, poiene și pajiști populate de o faună 
diversificată (ursul brun, rarul râs, lupul cenușiu, vulpea, ciocârlia și 
majestoasa pajură). Toate acestea înconjurate de o floră puțin de 
găsit în alte zone ale Europei (nucul cornos, alunul turcesc, ghim-
pele albastru, bujorul bănățean, violeta multicoloră). Parcă nu a fost 
îndeajuns pentru Creator, deoarece el a înzestrat acest loc și cu 
Izbucul Bigăr. După circa 200 m, apa cristalină a izvorului se varsă 
în râul Miniș de pe un prag stâncos, formând o cascadă declarată 
de The World Geography drept cea mai impresionantă din lume. 

Cascada, zeiță în lumea cascadelor, nu poate să nu fie  
învăluită de o legendă, Legenda Cascadei Bigăr – Povestea celor 
doi îndrăgostiți. Cu ce vorbe ne adormeau bunicii? Ei depănau, cu 
vorba lor molcomă, viața unei familii de țărani de pe Valea Almăjului  
ce nu au putut să aibă urmași. În vis, o vrăjitoare le-a spus că 
dacă femeia va bea apă de la izvorul dintre cele două lumi, de sub 
stânca din Bigăr, va avea un copil. Dacă este fată să nu o lase 
să se îndrăgostească, fiindcă își va găsi moartea. Copilul a fost 
fată și s-a îndrăgostit de flăcăul numit ca și stânca, Bigăr. Tatăl ei 
a închis-o în grota din munte pentru a o ține departe de blestem. 
Suferințele fetei au înduplecat-o pe vrăjitoarea ce trăia în Tărâmul 
Regăsirii Dorului să o viziteze și să-i transforme părul într-o cascadă 
de o uimitoare frumusețe. Căutând-o tânărul Bigăr s-a aruncat în 
apă. Odată cu moartea alesului a murit și ursita lui. Cei doi s-au 
reîntâlnit pe cealaltă lume, acolo unde și-au putut împlini povestea 
lor de dragoste. 

Încă o dată Nicolae Iorga a avut dreptate; avem nenumărate 
locuri și povești care ar trebui să le cunoaștem pentru a ne defini 
pe noi. (L.P.)

ORIZONTAL: 1) Locuitori din apropierea graniței  
2) Acostări 3) Dă apă la moară – Le merge mintea (fem. 
pl.) 4) O vorbă spusă la recepție – Duce la faliment 
5) Ușier în tură! – Pe cadru la război – Steag turcesc 
(înv.) 6) Nu poate judeca – Indicație pentru dreapta  
7) Aflat pe linia de tragere – Leagă două vorbe...  
8) O linie lângă un cerc – Înclinație deosebită 9) Notă 
dublă la trecere! – În lățime! – Zeul vânturilor 10) Mereu 
aproape de idol (fem. pl.).

VERTICAL: 1) Face totul aproape ca noi 2) Aspră  
la purtare – Unește două conducte 3) Numele tran-
dafirului – Mehedinți pe șosea – Nucleu de neon!  
4) Început din greșeală! – Foarte apropiat 5) N-are 
parte de o judecată dreaptă – Lângă mama 6) Prinde 
miros – Aproapele nostru la un gheșeft 7) Cele mai 
frumoase îndeletniciri – Vremuri istorice 8) Pauza de 
după prânz – Îi cad fulgii 9) Folosit la desen tehnic – 
Pleoapă pe ochiul casei 10) Stau în apropierea noastră 
– Leșie... în ulei!

Tot mai aproape

O viaþã între medicinã ºi meºteºugMeºteºug ºi carierã
După o muncă îndelungată și stresantă, acordând 

servicii de prim-ajutor calificat în cazul victimelor 
accidentelor și dezastrelor naturale sau a urgențelor 
medicale, Marinica Nicu a căutat liniștea satului 
românesc. Dânsa a lucrat ca asistent medical la Stația 
de Ambulanță Fălticeni. Aici a practicat medicina puțin 
mai altfel, pe terenul pacientului, de vârste diferite și cu 
o patologie diversă. De aceea a trebuit să fie foarte bine 
pregătită, pregătire pe care a făcut-o cu mult înainte de 
1990, la Liceul Sanitar. După ce și-a făcut cu prisosință 
datoria prevenind și vindecând oameni, a ieșit la pensie. 
Atunci s-a trezit la o răscruce, trebuind să ia niște decizii 
privind viitoarea ei viață. A hotărât rapid să renunțe la 
agitația în care a trăit până atunci, mutându-se în casa 
de la țară, unde a adaptat funcționalitatea acesteia la 
necesitățile stricte, fără exagerări. A păstrat nealterată 
camera de zi a căsuței, cu tavanele brăzdate de grinzi, 
cu scoarțe pe pereți și covoare țărănești țesute la 
război, cu icoana veche de la care nu lipsește ștergarul 
ornamentat cu flori și simboluri specifice locului. Dar 
totul parcă ducea la singurătate. Și asta nu din pricina 
ei, ci a satului însuși. Satul natal Uncești, din comuna 
suceveană Bunești, este un sat îmbătrânit, cu toți tinerii 
plecați să lucreze în străinătate, cu vecini îndepărtați, 
îngreunând comunicarea. Cu toate acestea, în loc să 
se demoralizeze, s-a îndârjit și s-a apucat de treabă. 
Și-a întemeiat o frumoasă gospodărie în care crește 
animale, se ocupă de grădinărit și de mica livadă. Ei,  
parcă a întinerit din nou. Când totul a început să meargă 
mulțumitor, parcă îi mai lipsea ceva. Noua împlinire a 
vieții sale are ca exemplu camera de zi care reprezintă 
o lume magică, o lume în miniatură creată cu acul sau 
andrelele din lână, sfoară, ață sau mătase.

Acest dar al împletitului a bântuit-o încă din copilărie, 
sub supravegherea bunicii și a măicuței sale. Așa că 
vajnica ocrotitoare de vieți a devenit „Meșterița” lucrurilor 
dragi omului. Croșetând se gândește la semenii ei, nu 
se plictisește, se delectează, vorbește cu lucrușoarele 
pe care le confecționează și parcă le dorește să aducă 
bucurie celor în a căror posesie vor ajunge.

Modelele sunt multiple, ideile îi vin, după cum po-  
vestește dânsa, în timp ce lucrează, iar modelele tot 
în minte sunt „modelate”. Așa le gândește, așa le 
creează. De aceea ceea ce face Meșterița Marinica 
este deosebit și parcă înconjurat de dragoste. Este 
vorba de lucrușoare din diverse tipuri de fire, PNA, ață, 
lână, mohair. Aceste creații capătă forme diferite: jucării, 
coșuri cu flori, ciupici, căciuli, șaluri, genți, suporți pentru 
pahare, chiar și seturi pentru ceștile de cafea, căsuțe 
pentru „păpușele”. Cele mai „ochioase” sunt buchețelele 
de flori așezate în panere și obiectele destinate copiilor, 
indiferent că este vorba de îmbrăcăminte sau jucării. Totul 
este destinat ochiului și sufletului. Dar pentru a realiza 
ceea ce iese din mâinile dânsei, a trebuit să se întoarcă 
în copilărie, când pasiunea pentru croșetat, meșteșug 
care presupune multă muncă, răbdare și abnegație a 
fost moștenită de la mamă și bunică, care i-au insuflat 
de pe la trei anișori grija pentru detalii și iubirea pentru 
frumos. Tot în acele timpuri, a învățat să toarcă și să 
țeasă la război covoare și ștergare. Deci moștenire a 
avut, talent a avut, acum este timpul să le prezinte și 
să le dăruiască oamenilor. Asta și face! Dăruiește!

Într-adevăr avem de admirat un destin deosebit, pus  
în slujba celor din jur.

 CALEIDOSCOP 4 Nr. 11/ 12 – 25 iunie 20204

ANIVERSÃRI
Zodia: GEMENIZodia: GEMENIZodia: GEMENIZodia: GEMENIZodia: GEMENI

La mulþi ani!
EDITOR: Uniunea Naþionalã
a Cooperaþiei Meºteºugãreºti – UCECOM
REDACÞIA: B-dul Unirii nr. 73, Bl. G3, Tr. 3,
Sectorul 3, Bucureºti

fax: 031/030.14.30/31

telefon: 031/030.14.60

e-mail: gazeta.viatacm@yahoo.com
Colectivul redacþional:

Lia Pintilie
Laurenþiu Teodorescu

I.S.S.N 1223 – 8953

Grafica computerizatã:
Fabrica de Timbre

Tipãrit la Fabrica de Timbre

20 iunie
 SOFRONIA STURZA, contabil

ºef al SCM DEIA din Câmpulung
Moldovenesc  NAZARICA STUPINEAN,

contabil ºef al SCM BICONFEX Bistriþa.
21 iunie

 NICU PREDA, preºedinte al SCM ATCOM
Brãila  CRISTIAN PAVEL, preºedinte al Societãþii
Cooperative DESERVIREA Caracal  VICTOR
BURU, preºedinte al SCM SEMENICUL Caransebeº

 GEORGE AUREL NÃCESCU, administrator al
SCM ARTA TAPIÞERIEI din Constanþa  VALERIA
HRIN, contabil ºef al SCM PRESTAREA Sighetu
Marmaþiei.

Zodia: RACZodia: RACZodia: RACZodia: RACZodia: RAC
22 iunie

 MARIA AVRAM, contabil ºef al
SCM MUNCA COLECTIVÃ din Vãlenii de Munte

 ROMICA ILUCA, contabil ºef al SCM ARTIZA-
NATUL Botoºani.

23 iunie
 IOANA NEDELCU, director economic al SCM

MOTOR SERVICE Bucureºti  ANNAMARIA RITA
SZALANTAI, contabil ºef al SCM MODA Zalãu.

24 iunie
 CRISTIAN MANOLESCU, preºedinte al SCM

AUTOMECANICA Bucureºti  ªTEFAN DRAGOª
LAZÃR, contabil ºef al Societãþii Cooperative ARTA
MEªTEªUGARILOR Slatina.

25 iunie
 CAMELIA ENEA, preºedinte al SCM GR1

MUNCA COLECTIVÃ din Paºcani  VIOREL
MOLDOVAN, preºedinte al SCM SINCO Sighiºoara

 ELENA POPESCU, ºef contabil al ATCOM
CONFECÞII Bucureºti  CORNEL PENESCU,
director al Direcþiei Relaþii Instituþionale, Metodologie,
Promovare ºi Asistenþã Programe din UCECOM.

26 iunie
 ION AVESALON, administrator al SCM AVE

LUX Constanþa.
27 iunie

 LUCICA ANDREI, contabil ºef al SCM
LIBERTATEA Gãeºti.

28 iunie
 DOINA BERTEA, preºedinte al Societãþii

Cooperative DINAMO Timiºoara.
29 iunie

 ADRIAN PETRUÞ RUªAN, preºedinte al
CONFEX Buzãu  GHEORGHE CIOFÂCÃ, preºe-
dinte al SCM AVIMODA Drãgãºani.

1 iulie
 STELIANA CHICÃ, preºedinte al SCM UTIL

MOD Ploieºti  SOFIA DRÃGAN, administrator unic
al SCM PUBLITER Bucureºti  MARIA RIZESCU,
contabil ºef al SCM ARTIS Piteºti.

2 iulie
 BERTA SUSANA PAP, contabil ºef al Socie-

tãþii Cooperative INTERRA Satu Mare.
3 iulie

 CLAUDIU VINTILÃ, preºedinte al SCM
CONSTRUCTORUL Sibiu  ANA SAVETA BELEIU,
preºedinte al SCM TEHNOPRECIZIA Alba Iulia.

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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20 iunie
 SOFRONIA STURZA, contabil

ºef al SCM DEIA din Câmpulung
Moldovenesc  NAZARICA STUPINEAN,

contabil ºef al SCM BICONFEX Bistriþa.
21 iunie

 NICU PREDA, preºedinte al SCM ATCOM
Brãila  CRISTIAN PAVEL, preºedinte al Societãþii
Cooperative DESERVIREA Caracal  VICTOR
BURU, preºedinte al SCM SEMENICUL Caransebeº

 GEORGE AUREL NÃCESCU, administrator al
SCM ARTA TAPIÞERIEI din Constanþa  VALERIA
HRIN, contabil ºef al SCM PRESTAREA Sighetu
Marmaþiei.

Zodia: RACZodia: RACZodia: RACZodia: RACZodia: RAC
22 iunie

 MARIA AVRAM, contabil ºef al
SCM MUNCA COLECTIVÃ din Vãlenii de Munte

 ROMICA ILUCA, contabil ºef al SCM ARTIZA-
NATUL Botoºani.

23 iunie
 IOANA NEDELCU, director economic al SCM

MOTOR SERVICE Bucureºti  ANNAMARIA RITA
SZALANTAI, contabil ºef al SCM MODA Zalãu.

24 iunie
 CRISTIAN MANOLESCU, preºedinte al SCM

AUTOMECANICA Bucureºti  ªTEFAN DRAGOª
LAZÃR, contabil ºef al Societãþii Cooperative ARTA
MEªTEªUGARILOR Slatina.

25 iunie
 CAMELIA ENEA, preºedinte al SCM GR1

MUNCA COLECTIVÃ din Paºcani  VIOREL
MOLDOVAN, preºedinte al SCM SINCO Sighiºoara

 ELENA POPESCU, ºef contabil al ATCOM
CONFECÞII Bucureºti  CORNEL PENESCU,
director al Direcþiei Relaþii Instituþionale, Metodologie,
Promovare ºi Asistenþã Programe din UCECOM.

26 iunie
 ION AVESALON, administrator al SCM AVE

LUX Constanþa.
27 iunie

 LUCICA ANDREI, contabil ºef al SCM
LIBERTATEA Gãeºti.

28 iunie
 DOINA BERTEA, preºedinte al Societãþii

Cooperative DINAMO Timiºoara.
29 iunie

 ADRIAN PETRUÞ RUªAN, preºedinte al
CONFEX Buzãu  GHEORGHE CIOFÂCÃ, preºe-
dinte al SCM AVIMODA Drãgãºani.

1 iulie
 STELIANA CHICÃ, preºedinte al SCM UTIL

MOD Ploieºti  SOFIA DRÃGAN, administrator unic
al SCM PUBLITER Bucureºti  MARIA RIZESCU,
contabil ºef al SCM ARTIS Piteºti.

2 iulie
 BERTA SUSANA PAP, contabil ºef al Socie-

tãþii Cooperative INTERRA Satu Mare.
3 iulie

 CLAUDIU VINTILÃ, preºedinte al SCM
CONSTRUCTORUL Sibiu  ANA SAVETA BELEIU,
preºedinte al SCM TEHNOPRECIZIA Alba Iulia.

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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