
Ceea ce până mai ieri părea doar o glumă intens vânturată pe 
rețelele de socializare, acum a devenit ceva oficial, cu distribuire 
masivă din partea marilor agenții de presă. Ne referim la criza 
energetică și informația că Elveția vrea să-i amendeze (și chiar 
să-i bage în arest!) pe cetățenii care își supraîncălzesc locuințele.

Propunerea legislativă care inițial a stârnit doar zâmbete este 
„azi” întoarsă pe toate părțile după ce autoritățile din Țara Can-
toanelor au decis să-i pedepsească strașnic pe cetățenii care la 
iarnă vor încălca noile reguli de încălzire – nicio locuință nu va 
avea temperatura internă peste 19 grade Celsius, apa caldă nu 
trebuie încălzită la mai mult de 60 de grade, iar radiatoarele electrice 
portabile, saunele şi piscinele cu apă caldă încălzite sunt interzise! 
„Elveția nu este un stat poliţienesc”, spune ministrul Economiei, Guy 
Parmelin, dar cetățenii trebuie să știe că vor fi efectuate controale 
la faţa locului pentru a vedea cine nu respectă noile reguli.

Propunerea Elveției s-a bucurat de un mare succes și la vârful 
Uniunii Europene, acolo unde semnalul l-a dat chiar Ursula von der 
Leyen, președintele C.E, care a făcut apel la înțelegere, solidaritate 
(cu poporul ucrainean) și economisire (est-europenii sunt obișnuiți 
cu asta, dar ce te faci cu vesticii?!). Va fi interesat de observat, 
totuși, cum vor respecta occidentalii noile „recomandări” venite de 
la Bruxelles și explicate, cel mai bine, de Simonetta Sommaruga, 
unul dintre cei mai cunoscuți politicieni din patria văcuței Milka, 
ex-președinte al țării – iată cum pot face economie de energie 
consumatorii casnici: „Te încălzeşti mai puţin, stingi toate aparatele 
şi becurile din casă, răceşti mai puţin frigiderul şi, nu în ultimul 
rând, faci duş în doi”.

Păstrând linia miștoului (cum altfel pot fi interpretate vorbele 
distinsei doamne consilier federal?!), am ajuns să trăim vremuri 
(unii le retrăim, cum spuneam) ce păreau demult apuse – trebuie 
să faci duş cu nevasta, cu soţul (sau cu părinte 1 şi părinte 2, 
după caz), poate chiar şi cu copilul, cu mama/tata, eventual dai 
un telefon și prin vecini, merge și dușul în trei, prin anumite locuri 
i se mai spune și „duș asistat”, amatorii de senzaţii tari știu prea 
bine despre ce e vorba.

Un lucru e clar: dragi români, pregătiți-vă, jos textila, revin 
băile comune! (N.C.)

Clopoþelul a sunat în ºcolile UCECOM
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Cu aceleași speranțe și așteptări au început noul an și adolescenții care au  
ales să urmeze cursurile școlilor din sectorul cooperației meșteșugărești.

În Capitală, la Colegiul UCECOM „Spiru Haret“, anul școlar 2022-2023 a 
fost deschis chiar de președintele Asociației Uniunea Națională a Cooperației 
Meșteșugărești din România, Sevastița Grigorescu. În fața unui auditoriu alcătuit 
din cadre didactice, elevi și părinți, reprezentanți ai unor instituții oficiale, firme 
partenere, jurnaliști, doamna președinte a vorbit despre provocările realității 
actuale, una care îi obligă pe copii să se autodepășească. Europa înseamnă, 
azi, competitivitate, iar școlile cooperației meșteșugărești pregătesc generațiile 
viitoare să facă față unui mediu dinamic, în care se cere mereu să fii mai bun 
decât ieri.

A devenit deja o obișnuință și românii chiar nu mai au nicio  
așteptare – încă o dată, Ministerul Educației Naționale nu a mai ținut  
cont de tradiția care spunea că școala începe la 15 septembrie.  
Și în 2022, programul a fost făcut fără o consultare prealabilă a 
celorlalți factori implicați și un simplu anunț, sec, a fixat data de 
5 septembrie ca punct fix de pornire în noul calendar educațional.  
E adevărat că momentul „15 septembrie” e mai mult despre nostalgia 
unei amintiri calde, dar emoțiile sunt aceleași pentru toate generațiile, 
ca să nu vorbim acum și despre altele, cum ar fi implicațiile sociale 
(programări de concedii, de exemplu) și/sau cele economice (lovitură 
în turismul românesc).
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Marius Budãi promite sprijin meºteºugarilor

De la meºter popular la „Tezaur uman viu”

Roºca, o familie de meºteri deosebiþi

În 2022, 15 septembrie s-a grăbit

Costumul popular este cartea de vizită a poporului român, iar pentru 
zona Muscelului, reprezintă simbolul mândriei locale. Marama este piesa 
de rezistență a costumului popular muscelean, nu degeaba una dintre 
societăţile de succes din sectorul cooperației meșteșugăreşti poartă 
acest nume. O jumătate de veac de existență, cu mii de realizări și 
infinite povești. SCM Marama Musceleană a fost sărbătorită miercuri,  
7 septembrie, la Vila Golescu din Câmpulung, acolo unde CJ Argeș, 
prin Centrul Județean de Cultură și Arte, în parteneriat cu Fundația Pro 
Patrimonio, a organizat un eveniment dedicat special maramei de Muscel.

„Pe firul borangicului” s-a dovedit a fi o conferință care a depășit cu 
mult tema propusă spre dezbatere, semn că invitații au realizat impor-
tanța momentului, iar subiectul a stârnit interesul tuturor celor prezenți. 
Și n-au fost puțini, de la ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marius 
Budăi, și până la deputatul de Argeș Simona Bucura-Oprescu (preșe-
dinte al Comisiei pentru Administrație publică și amenajarea teritoriului). 
Au mai luat cuvântul Gabriela Nedelcu-Păsărin (președintele Comisiei 
Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial), Ligia 
Fulga (cercetător științific la Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor 
din România), Cristian Lazăr (subsecretar de stat la Ministerul Culturii), 
Ana-Maria Cătăuță (președinte – Comisia permanentă comună a Camerei 
Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO), Doina Banciu 
(vicepreședinte Academia Oamenilor de Știință din România), Roxana 
Stoenescu (director – Direcția Cultură, Turism și Tineret a Consiliului 
Județean Argeș) și Ciprian Neculăescu (subprefectul județului Argeș).

Micșunica Mihăilă, mulțumiri „sutelor noastre de lucrătoare”
Despre rolul major avut în comunitatea locală de cooperativa Marama 

Musceleană nu putea vorbi mai bine nimeni altcineva decât președintele 
Micșunica Mihăilă.

Pentru început, ea a adresat mulțumiri „din inimă sutelor noastre de 
lucrătoare, poate chiar peste o mie, asta într-o anumită perioadă, care 
au ales să fie alături de noi și care, prin talent, măiestrie, abnegaţie, 
perseverenţă şi, mai ales, prin bunul simţ al acestora, au fost împreună cu 
noi, ne-au ajutat să trecem şi peste momentele grele şi am trăit perma-
nent cu speranţa că trebuie să continuăm, în ciuda tuturor greutăţilor pe 
care le-am avut în ultimii ani”.

Marama Musceleanã, o jumãtate de secol de realizãri

Energia a devenit un lux. Sau unde se ajunge 
când te conduc corporaþiile!



Elevii medaliaţi cu aur la olimpiadele inter-
naţionale vor primi un premiu de 20.000 de lei, 
la fel şi şcolile unde învaţă acei copii. Decizia 
a fost luată prin Hotărâre de Guvern, a anunțat 
ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu. „Un medaliat 
cu aur absolut, asta înseamnă punctaj maxim, va 
primi un premiu de 20.000 de lei. Acelaşi premiu 
îl va primi şi şcoala în care învaţă acel elev”, a 
declarat Sorin Cîmpeanu.

El a adăugat că pentru cei care obţin premii 
la olimpiade regionale, cel mai mare premiu este 
de 7.500 de lei, iar pentru cei care iau premii 
la olimpiade naţionale şi concurează individual, 
premiul întâi este de 1.000 de lei.

Toate studiile psihometrice demonstrează 
imbecilizarea populației lumii în ultimii ani. Dar, 
în fapt, știți cam cu ce eveniment coincide asta? 
Cu lansarea serviciului „world wide web” (www) 
de Internet, iniţial un proiect militar care s-a 
dorit a pune în prim-plan, în sprijinul umanităţii, 
tocmai inteligenţa acumulată în date şi informaţii. 
Mulți poate că nu realizează acum, dar scăderea 
globală a coeficientului intelectual (IQ) va avea 
un impact major pe toate planurile. Cu câțiva ani 
în urmă, când IQ-ul mediu european ajunsese la 
99, România avea 91. Azi, se estimează că până 
în 2050 coeficientul intelectual mediu european 
va fi în jur de 80, arată studiile cele mai recente 
publicate în revistele de specialitate din Occident.

Și când te gândești că accesul la informație  
ar fi trebuit să ne îmbunătățească nivelul de 
cunoștinte… Dar poate că tocmai aici este „cap-
cana”: nu ne mai chinuim să memorăm informația, 
și de aici și regresia vocabularului, tot mai des 
întâlnită la tineri.

(Urmare din pagina 1)
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Alianța Cooperatistă Internațională s-a mărit 
în luna septembrie cu trei noi membri. Este vorba  
despre Asociația Cooperativelor Argentiniene 
(ACA C.L.), Cooperativa de servicii multiple  
El Tumi (Peru) și Asociația Cooperativelor din 
Nord-Vest (Camerun).

ACA C.L. este o cooperativă de gradul doi 
cu 140 de societăți cooperative membre, dedicată 
comercializării cerealelor și derivatelor acestora. 
Produsele sunt vândute atât pe piața locală, cât 
și internațională, iar printre acestea se regăsesc 
şi cele agricole.

Cooperativa El Tumi oferă servicii financiare 
și de altă natură membrilor săi din Peru. La El Tumi  
pot adera inclusiv lucrători din mediul privat, ca și 
cei angajați la stat. Principalele servicii oferite de 
această cooperativă peruană sunt împrumuturile 
și asigurările de viață.

În fine, NWCA, din Camerun, reprezintă o 
rețea cooperatistă organizată pe trei niveluri, cu 
35.000 de fermieri membri. Ei sunt grupați în 
43 de cooperative și 13 „sindicate cooperatiste”, 
răspândite în 34 de subdiviziuni din regiunea 
Nord-Vest a Camerunului. Obiectivul NWCA 
este producerea, prelucrarea și comercializarea 
cafelei. NWCA exportă cafea verde de peste  
30 de ani și este acum una dintre cele mai mari 
rețele de cooperare de producție, prelucrare și 
marketing din Camerun.

În prezent, ACI numără 312 organizații 
membre (dintre care 270 sunt membri cu drepturi 
depline și 42 sunt membri asociați) din 107 țări.

De prin lumea cooperatistã

ªtiri de azi pentru mâine

Noi membri ACI din Argentina, Peru și Camerun

Alertă: până în 2050, IQ-ul mediu european va scădea la 80!

Elevii premiați cu aur la olimpiadele internaționale, 
răsplătiți pe măsură

Clopoþelul a sunat în ºcolile UCECOM

Târgurile educaþionale, tot mai cãutate de tineri

Iar la Colegiul UCECOM de pe strada „Econom Cezărescu”  
din Capitală, elevii chiar au condiții de nivel occidental. Dacă 
multe alte școli din țară se confruntă în continuare cu aceleași 
probleme din trecut (de la infrastructură precară și până la 
lipsa materialelor educaționale necesare elevilor), unitățile 
de învățământ cooperatist, cel puţin cel meşteşugăresc, căci 
la el ne referim, respectă azi cele mai înalte standarde ale 
exigenței educaționale: dotarea este de ultimă generație, 
iar profesionalismul cadrelor didactice nu poate fi pus la 
îndoială. Ținând cont de toate acestea, nu ne hazardăm 
dacă afirmăm că, și în următorul an școlar, elevii vor obține 
performanțe măcar la nivelul anilor precedenți, dacă nu chiar 
mai bune. Pe toți îi așteaptă proiecte noi, incitante, ofertă 
bogată, adaptată fiecărei materii în parte.

Dar să ne întoarcem la deschiderea noului an școlar. Emo-
țiile tuturor s-au mai risipit după ce președintele UCECOM 
i-a încurajat pe copii printr-un discurs călduros, mobilizator,  
transmis cu sinceritate și încredere. În final, Sevastița  
Grigorescu le-a urat adolescenților adunați în curtea Cole-
giului „succes, putere de învățare și încredere în forțele 
proprii!”. Pentru „bobocii” de clasa a IX-a, cei mai emoționați 
la festivitatea de deschidere, aceste cuvinte au însemnat 

liniște și încredere, având darul de a destinde chiar și cele 
mai încrețite frunți.

La rândul său, Stelian Fedorca, din cadrul Fundaţiei 
„Spiru Haret” şi în acelaşi timp cadru didactic al Colegiului, 
i-a încurajat pe copii și le-a transmis că abia așteaptă să 
aibă o colaborare excelentă cu ei. La deschidere a mai vorbit 
și Cristian Barbu, președintele Universității „Artifex”, al cărui 
mesaj, pigmentat cu pilde și sfaturi, s-a vrut a fi și o invitație 
lansată elevilor de clasa a XII-a, care în vara următoare pot 
opta pentru cursurile prestigioasei instituții de învățământ 
superior din cooperația meșteșugărească.

Privind de pe margine, am realizat că „bobocii” de azi 
sunt, de fapt, meseriașii de mâine. Și chiar asta își propun 
(și în mare parte reușesc) cei care diriguiesc învățământul 
preuniversitar cooperatist meşteşugăresc – să transforme 
acești tineri care acum calcă pentru prima dată pragul unei 
astfel de unități în oameni cu un bagaj solid de cunoștințe, 
în certitudini pentru societatea românească.

Pe această cale, și publicația cooperației meșteșugărești 
transmite cele mai calde încurajări și urări de succes tuturor 
elevilor înscriși în școlile UCECOM.

LAURENȚIU TEODORESCU

De câțiva ani, târgurile educaționale au devenit 
tot mai căutate de către adolescenții care termină 
ciclul primar. Deloc surprinzător, printre ofertele 
extrem de apreciate se numără și cele ale școlilor 
de meserii, mai cu seamă băieții fiind interesați să 
descopere tainele meșteșugarilor.

Un astfel de eveniment a avut loc la finalul verii în Arad, 
acolo unde numeroși viitori liceeni au luat cu asalt încă din 
prima zi târgul educațional din oraș. Printre standurile care 
au atras atenția a fost și cel al Liceului UCECOM „Spiru 
Haret“, unde elevii clasei de bucătari, însoțiți de profesorii 
îndrumători, au prezentat preparate delicioase. Dacă cele-
lalte școli s-au promovat cu broşuri, imagini şi filmuleţe de 
prezentare, standul liceului cooperației meșteșugărești a 
fost printre puţinele care a expus produse culinare realizate 
în laboratorul școlii de viitorii lucrători în domeniul alimen-
tației – bucătari, cofetari, patiseri și ospătari. Ba, într-un 
colț, au avut loc și demonstrații practice specifice calificării 
de frizer, coafor, manichiurist și pedichiurist!

În ultimii ani, se observă un trend în rândul tinerilor – 
tot mai mulți adolescenți își doresc să învețe o meserie, 
iar explicația oferită chiar de ei e simplă: după absolvi-
rea unei facultăți, puțini sunt cei care își găsesc un loc 
de muncă în domeniu, iar restul sfârșesc prin a îngroșa 
coada șomajului! În schimb, cei care au terminat o școală 
de meserii pot depune mărturie că și-au găsit mult mai 
ușor un loc de muncă și asta datorită calificării dobândite.

Printre elevii care afirmă că au făcut alegerea potrivită 
venind la Liceul UCECOM se numără și Ioan, un tânăr care 
a optat pentru clasa de bucătar și azi visează să ajungă, 
în viitorul nu foarte îndepărtat, un renumit chef: „De când 
eram mic mi-a plăcut să gătesc. Aici, la școală, am învățat 
multe lucruri noi care îmi vor fi de folos. Facem practică 
multă și gătim tot felul de bunătăți împreună cu profesorii 
noștri, de la care am învățat o mulțime de secrete”. (L.T.)



Evenimentul de la Câmpulung-Muscel, desfășurat 
sub egida Centrului Județean de Cultură și Arte Argeș, 
a prilejuit momentul răsplătirii unui om care și-a dedicat 
viața meșteșugului. Viorica Olivotto, poate cel mai cu-
noscut meșter popular din Argeş, păstrează vie tradiţia 
maramei de Muscel şi îi învaţă pe tineri tainele torsului 
lânii, a brodatului şi alte meşteşuguri. Tocmai de aceea, 
ca o recunoaștere a aprecierii de care se bucură, „Tanti 
Olivotto”, cum toți cei apropiați i se adresează, a fost 
declarată „Tezaur uman viu”, titlu acordat de Ministerul 
Culturii prin Comisia Naţională pentru Salvgardarea 
Patri moniului Cultural Imaterial.

Decernarea acestui titlu a avut loc la Vila Golescu, 
din Câmpulung-Muscel, în cadrul unui eveniment 
dedicat maramei de Muscel și în special cooperativei 
Marama Musceleană, care a fost celebrată cu ocazia 
aniversării a 50 de ani de existență. Viorica Olivotto a 
primit diploma îmbrăcată în port popular şi, cu multă 
emoţie, a declarat: „Cât oi putea, dacă merg şi-n băţ, 
şi tot merg înainte!”.

Titlul a fost acordat în baza unei recomandări venite 
din partea comunităţii ştiinţifice, dar şi a comunităţii lo-
cale, de unde rezultă că Viorica Olivotto, ca profesor al 
Şcolii Populare de Arte şi Meserii Piteşti, „îi învaţă pe 
elevii şcolii meşteşuguri şi practici de odinioară, de la 
torsul lânii şi urzitul pe gard până la spălatul mâţului şi 
broderii complicate”. Dosarul a fost depus de managerul 
Centrului Judeţean de Cultură şi Arte Argeş, Elena 
Iagăr”, a transmis Consiliul Judeţean Argeş. (N.C.)
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De la meºter popular la „Tezaur uman viu”

Cooperativa Marama Musceleană a luat ființă 
la 1 februarie 1972, având ca profil arta populară 
şi artizanatul. Pentru cei mai puțin familiarizați 
cu termenul, Micşunica Mihăilă a explicat ce în-
seamnă o cooperativă.: „O cooperativă înseamnă 
o asociere de persoane fizice liber consimţită în 
scopul promovării intereselor economice, sociale 
şi culturale ale membrilor cooperatori. Este vorba  
despre o asociere la muncă şi la capital. La muncă, 
pentru că toate persoanele erau angajate la Coo-
perativa Marama Musceleană. Aceşti oameni au 
avut cărţi de muncă, au avut salarii, au reuşit să 
iasă la pensie de la Marama Musceleană. Totodată, 
au avut şi capital. La înscrierea în cooperativă, 
practic, la angajare, îşi dădeau consimţământul 
de a depune un capital social stabilit de Adunarea  
Generală a Membrilor Cooperatori, care era organul  
de conducere şi care asigura politica societăţii 
cooperative”.

Și cum în cooperație nu există „patron”, preșe-
dintele Maramei Muscelene a explicat că „aici nimeni 
nu deţine monopolul. Niciun membru cooperator 
nu poate deţine mai mult de 20% din capitalul 
social. Nu putem spune că cineva este patronul. 
Iar diferenţa este patrimoniul indivizibil al societăţii 
cooperative”.

De-a lungul existenței sale, Marama Musceleană 
și-a propus să valorifice potenţialul uman al satelor 
din zonă, astfel că la un moment dat cooperativa 

ajunsese să numere „peste o mie de lucrători”. În 
perioada „de glorie”, cum a numit-o președintele 
Micşunica Mihăilă, cooperativa avea 15 secţii 
de producţie și scotea pe piață inclusiv covoare 
înnodate, lucrate manual, care au fost folosite la 
decorarea Casei Poporului şi a Palatului Cotroceni.
Sacrificii și ani dificili

După 1990, într-o perioadă dificilă pentru întreaga  
economie românească, Societatea Cooperativă 
Meșteșugărească Marama Musceleană s-a con-
fruntat cu o situație nemaiîntâlnită: fără piață de 
desfacere și cu producţie mare pe stoc! Peste toate 
s-a suprapus migrarea forţei de muncă, în special 
lucrătoarele mai tinere alegând calea altor meserii. 
„Ca să menţinem activitatea de artă populară, le-am  
recalificat, am făcut bro derie, croitorie, a fost o 
perioadă destul de dificilă. Cele care erau mai în 
vârstă au rămas alături de noi până când au ieşit la 
pensie, chiar şi după aceea. Unele dintre ele s-au 
dus din această viaţă luând cu ele secretul acestei 
meserii”, povestește Micşunica Mihăilă.

Situația s-a remediat treptat, iar „începând cu 
2000 a existat cerinţă de piaţă, au apărut maga-
zinele şi oamenii care au dorit să promoveze fru-
mosul. Au existat foarte multe solicitări din partea 
căminelor culturale, a ansamblurilor de dansuri 
și şcolilor de copii şi am putut duce mai departe 
tradiţia meșteșugului popular”.

Despre viitorul maramei de Muscel nu pot vorbi 
decât cunoscătorii și cine știe mai bine care-i rea-
litatea decât președintele cooperativei, persoana 
direct implicată în „miezul problemei”?! „Acum câteva  
luni, discutam cu colegele cu care sunt de la înce-
putul activităţii noastre: ce va mai fi după noi? 
Mi-am dat seama că în zona Muscel există câteva 
persoane în care am toată încrederea că lucrul va 
continua. Obligaţia noastră este că trebuie să le 
susţinem ca să continue. Am recomandat cu cea 
mai mare plăcere pe una-două dintre lucrătoarele 
noastre în care am toată încrederea. Există cerinţă 
mare pe piaţă. În ultimii ani, tot mai multe persoane 
vor să poarte un lucru de o calitate deosebită –  
o ie scumpă, valoroasă ori vor să poarte marama 
ca pe un produs de lux, nu neapărat la costumul 
naţional”, a conchis Micşunica Mihăilă.

Din partea Gazetei „Viața CM“ şi a tuturor citito-
rilor ei, sincere felicitări pentru activitatea prodigioasă 
a acestei societăţi cooperative de tradiţie!

LAURENȚIU TEODORESCU

Invitat să ia parte la evenimentul „Pe firul borangicului”, ministrul Marius 
Budăi a profitat de ocazia ivită pentru a lăuda munca meșteșugarilor din 
România, a căror pasiune și dedicare l-au impresionat peste măsură. În context,  
politicianul a transmis că este momentul ca întreaga clasă politică să-şi în-
toarcă privirea și spre această categorie, iar el personal a promis să ajute la 
promovarea târgurilor meșteșugărești.

„Trebuie să dăm o mai mare amploare târgurilor meșteșugărești, asupra 
cărora clasa politică românească are obligația să se aplece. Acolo, la acele 
târguri, deja nu se mai văd chinezării, au început să apară produsele mește-
rilor noștri populari. Trebuie să dăm o nouă reglementare acestor târguri și vă 
asigur că mă voi implica în mod direct pentru a sprijini meșteșugul românesc. 
Știu că tinerii nu se îndreaptă spre arta meșteșugului și din rațiuni financiare, 
iar asta trebuie cumva rezolvată”, a declarat ministrul Muncii, care nu a uitat 
să transmită „La mulți ani Cooperativei Meșteșugărești Marama Musceleană, 
încă o sută de ani de acum înainte!”.

Micșunica Mihăilă, președintele societăţii cooperative sărbătorite, a profitat 
de ocazia ivită – prezența ministrului Marius Budăi – și a adus în discuție 
una dintre cele mai arzătoare probleme cu care se confruntă sectorul coope-
ratist din România: „Îi spuneam de dimineaţă domnului ministru, cu scuzele 
de rigoare, că a fost o legislaţie a muncii puţin prea dură cu lucrătorii care 
au munca la domiciliu. În sensul că este o meserie în care nu poţi să faci 
productivitate. Totul depinde de îndemânarea şi măiestria fiecăruia. Iar pro-
dusul final nici nu se vinde la valoarea la care ar trebui să ajungă pe piaţă. 
Or, oamenii aceştia trebuiau să primească salarii, cheltuielile au tot curs...”.

Ultimul cuvânt a ținut să-l aibă chiar ministrul Muncii, care a preluat 
provocarea lansată și a plusat și el cu o alta.

Marius Budăi admite că există neajunsuri, dar vine cu o propunere care 
pare cel puțin interesantă: „Mă întorc și spun. Există cerere?! Atunci, haideți 
să ne legăm de asta. Vă lansez o provocare și mă leg de ce am făcut în 
județul Bihor – am lansat acolo o bursă a locurilor de muncă. Să vă explic 
despre ce este vorba. I-am provocat pe oamenii de afaceri din oraș să vină 

cu un strung și să le arate tinerilor cum se lucrează. Au venit care cu un 
utilaj care imită buldozerul, care cu drone folosite în agricultură, iar liceele și 
universitățile au adus oferta lor de calificare. La sfârșit, eu am spus că de-
numesc evenimentul «Să îndrăgostim tinerii de meserii». Acum... Propunerea  
mea pentru voi este următoarea: hai să facem ceva similar, un program 
național «Să îndrăgostim tinerii de meșteșug»!”.

În încheiere, politicianul a transmis: „În mine, ca ministru găsiți un partener  
de dialog, vă promit!”.

Cu siguranță că propunerea ministrului Marius Budăi va fi analizată și, 
în măsura în care se va dovedi utilă, ea va parcurge etapele pregătitoare 
unui plan bine structurat.

Marama Musceleanã, o jumãtate de secol de realizãri

Marius Budãi promite sprijin meºteºugarilor

(Urmare din pagina 1)

NICHOLAS CEZAR



Departe de agitația urbană, în Munții Bucegi, mai exact în 
Cheile Zănoagei, între Lacul Scropoasa și Bolboci, se găsește 
minunea Naturii numită 7 Izvoare. La o altitudine de peste 
1300 de metri, apele pure izvorăsc dintr-un lac subteran care 
nu a secat niciodată. Apa curge pe stâncile muntelui într-un 
vuiet impresionant, cu un debit de sute sau chiar mii de litri 
pe secundă. Acesta este un adevărat spectacol oferit de 
natură, care poate lăsa pe oricine fără respirație. Poveștile, 
legendele dar și cercetările științifice arată că apa curge neîn-
trerupt de vreo 2100 de ani și a fost un balsam tămăduitor 
pentru însuși zeul unic al dacilor, Zamolxe, pentru dacii lui 
și pentru generațiile ulterioare. De aici oamenii muntelui își 
luau apa și, odată cu ea, forța și energia, motiv pentru care 
există multe mituri și povești locale legate de acest misterios 
loc, chiar și în zilele noastre.

În anul 1923 au avut loc primele teste ale apei, eva-
luările fiind reluate în 1981 și apoi în 1989. În urma acestor 
cercetări a apărut surpriza ce i-a uimit pe cei mai mari hi-
drologi, bacteriologi și alți oameni de știință. Testele chimice 
au confirmat calitatea inestimabilă a apei și puritatea ei, 
nemaiîntâlnite nicăieri pe pământ. Întreaga zonă este total 
nepoluată, iar apa este una minerală 100% pură. După 
lungi discuții și dezbateri, cercetătorii au structurat nu con-
cluzii, ci ipoteze conform cărora apa are aceste proprietăți 
deoarece trece printr-un câmp magnetic sau că 7 Izvoare 
traversează zăcăminte de argint. Așa că toate bacteriile ar 
fi în imposibilitate să se dezvolte. Ar putea fi acceptate mai 
ales că această apă minerală deține un număr de 0 bacterii, 
un lucru miraculos, dacă luăm în considerare faptul că orice 
apă din lume, considerată curată, are cel puțin un număr 
de 5 bacterii. Cercetătorii români și străini nu au încetat să 
caute cauzele acestei purități nemaipomenite. Cert este că 
acești oameni au întărit constatarea cum că 7 Izvoare este 
cea mai pură și mai energizantă apă din lume, dar… deși 
este în România, ea nu este pentru popor. În prezent zona 
este închisă sub justificarea aparentă că ar fi destinată în 
întregime cercetărilor. Nu știm însă dacă nu se vrea mono-
polul, ca în vremurile trecute, când doar marilor demnitari li se 
permitea totul pentru a-și asigura o viață lungă și sănătoasă. 
Vom trăi și vom vedea. 

17 septembrie
● IOAN LAZA, preşedinte al UJCM Bihor ● VASILE NICOLESCU, 

preşedinte al SCM TROMET Ploieşti.
18 septembrie

● PREDA GEBĂILĂ, preşedinte al SCM ÎMBRĂCĂMINTEA Bucureşti ● DAN BUŞU, 
preşedinte al SCM AMATEX Câmpina ● CĂTĂLIN NISTORESCU, administrator al SCM 
1 IUNIE Năvodari ● DORIN CIULA, contabil şef al Soc. Coop. URANIA 2005 Satu Mare  
● ADONIA MACOVEI, contabil şef al SCM PROGRESUL Târgovişte ● GEORGETA CAMELIA 
BOZÎNTAN, contabil şef al ATCOM SCM Baia Mare.

19 septembrie
● DANA-LUCIA INCZE, preşedinte al SCM VIITORUL Zalău ● LUMINIŢA JULIETA  

IOANIŢIU, preşedinte al SCM PRESIN Sinaia ● RODICA LUMINIŢA TUDORACHE, contabil 
şef al SCM ARTA Târgovişte ● LILIANA DIMITRIU, contabil şef al SCM ARTA MODEI Focşani.

20 septembrie
● DRAGOMIR PANTOŞ, preşedinte al Soc. Coop. TIMIŞ Timişoara ● IOAN BOZGA, 

preşedinte al Soc. Coop. IGIENA Timişoara ● CONSTANŢA NEICUŢ, şef contabil al SCM 
MUNCA COLECTIVĂ Tr. Măgurele.

21 septembrie
● AURICĂ ION BOROBAR, preşedinte al SCM VIITORUL CĂRĂŞAN Reşiţa ● GEORGE 

DRĂGAN, preşedinte al SCM AUTOMECANICA Galaţi ● IOAN MIHĂESCU, preşedinte 
al Soc. Coop. BUCURA Haţeg ● MARIA MIREA, contabil şef al SCM INTERSERVICE 
BĂNEASA Bucureşti ● ILEANA CODREANU, director al Centrului de calificare/recalificare 
profesională a adulţilor din Brăila ● MIRELA CĂLUŞARU, contabil şef al Liceului Tehnologic 
UCECOM „Spiru Haret” din Craiova.

22 septembrie
● IOAN MUREŞAN, preşedinte al SCM SIGMA Cluj-Napoca  

● PETRICĂ GHEŢU, preşedinte al SCM MUNCĂ ŞI ARTĂ Bucureşti  
● EMILIA MĂRGINEAN, preşedinte al SCM UNIREA Sebeş ● CONSTANTIN  

BOGDAN JUGRAVU, președinte al SCM DRUM NOU Tg. Jiu ● DUMITRU GHERGHINA, 
administrator al SCM TEHNIUM Constanţa ● VICTORIA ROMAN, contabil şef al UJ-SCOM 
Timiş ● MARIA GABRIELA VIȘAN, contabil șef al SCM OLTUL VÂLCEA Rm. Vâlcea.

23 septembrie
● DĂNUŢ CHISNOIU, preşedinte al ASCOM Mehedinţi ● SILVIA BUTOI, preşedinte al 

Soc. Coop. UNIREA Tulcea ● VASILE IVAN, preşedinte al SCM MOBILA Galaţi ● LIVIA 
HELGA GEDE, preşedinte al SCM COMODEX Tg. Mureş ● ŞTEFANIA ANGHEL, contabil 
şef al SCM AUTOMECANICA Bucureşti ● SEVASTIȚA MESEȘAN, contabil șef al SCM 
AVÂNTUL Galați.

24 septembrie
● VALENTIN PRUNDEANU, preşedinte al ASCOM Argeş ● ADRIANA CREŢU, preşedinte 

al SCM GR1 PRESTAŢIUNEA Iaşi ● PETRE ROMAN, administrator unic al SCM PROD 
ROMAN Craiova ● MARCELA BULETE, preşedinte al SCM ARTĂ ŞI PRECIZIE Brăila  
● EUGEN GLIGA, contabil şef al SCM ELECTROMETAL Baia Mare.

25 septembrie
● SEBIAN NASURLA, preşedinte al SCM FLACĂRA Eforie Nord ● DOREL MUSTEAŢĂ, 

preşedinte al SCM GR1 SERVICE Iaşi ● AURELIA ŞERBAN, contabil şef al SCM DUNĂ-
REANA Cernavodă ● DANIELA SCUTITU, contabil şef al UCECOM.

26 septembrie
● VALENTIN POMPILIU PRUNDEANU, preşedinte al SCM PITMIOVCOM Piteşti  

● IOANA ALEXANDRA VÂLCAN, președinte al SCM SAMIX Salonta ● MARIETA ALBICHEI, 
contabil şef al SCM ARTCOM Focşani.

27 septembrie
● CRISTIAN-GABRIEL MATEESCU, vicepreşedinte al UCECOM ● MIHAI BABICIU, 

preşedinte al UJCM Maramureş ● ELENA MIHĂILESCU, președinte al AJSCOM „DACICA” 
Neamţ ● IOAN CONDE, preşedinte al SCM MĂGURA Şimleu Silvaniei.

28 septembrie
● EMILIA AVRIGEANU, președinte al SCM CASA DE MODĂ București ● DOINIŢA 

TOMA, contabil şef al SCM MODEXIM Ploieşti.
1 octombrie
● STELA DARABĂ, preşedinte al SCM IGIENA Constanţa ● CLAUDIU VINTILĂ, preşe-

dinte al SCM CONSTRUCTORUL Sibiu ● IONELA IACOBESCU, vicepreședinte al UJCM 
Brașov ● LUCIANA RUSU, contabil şef al SCM MODA Cluj-Napoca.

2 octombrie
● MICŞUNICA MIHĂILĂ, preşedinte al SCM MARAMA MUSCELEANĂ Câmpulung 

Muscel ● DRAGOŞ SURUGIU, contabil șef al SCM ROMARTIZANA Bucureşti ● MARIANA 
DAVID, contabil şef al UJCM Hunedoara ● ŞTEFANIA CĂROI, contabil şef al Soc. Coop. 
DESERVIREA Caracal.

3 octombrie
● DUMITRU PETRIŞOR DRAGOTONIU, preşedinte al SCM MOBILA Dr. Tr. Severin  

● MIHAELA TIMBUŞ, contabil şef al SCM UNIREA Alba Iulia.
5 octombrie
● LENUŢA ZAMFIRACHE, preşedinte al SCM IGIENA Botoşani ● PAL JOZSEF – 

ATTILA, președinte al SCM METALUL Tg. Mureș ● LAURA BORDEA, contabil şef al SCM 
VIITORUL Năvodari ● DANIELA MELINTE, contabil şef al SCM SEMENICUL Caransebeş.

8 octombrie
● ELENA LAZĂR, contabil şef al SCM MUNCA Roman ● STELIANA TIŢA, contabil şef 

al SCM ORRIS Bucureşti.
9 octombrie
● CONSTANTIN OPREA, preşedinte al SCM MUNCA COLECTIVĂ Vălenii de Munte.
10 octombrie
● ELISABETA LELESCU, preşedinte al Soc. Coop. MONOLIT Timişoara.
11 octombrie
● MARILENA FELICIA PEŞTEŞAN, contabil şef al Asoc. Terit. BICOP Bistriţa-Năsăud  

● CHRISTIAN PETRU HUDREŞ, administrator al SCM ARTA Tg. Neamţ ● SAFTA ABDULEA, 
contabil şef al SCM UNIVERSAL COOP. Brăila.

12 octombrie
● MĂRIOARA DOINA ROBU, preşedinte al SCM MODEX Constanţa ● MONICA- 

ISABELLA STANCIU-ROTARIU, contabil şef al Soc. Coop. AUTORECORD Timişoara.
13 octombrie
● EUGENIA CIONTU, preşedinte al UJCM Ialomiţa ● VICTOR SAGHIN, preşedinte 

al UJSCM Brăila ● GHEORGHE TIFRAC, administrator al SCM PINGUINU Caransebeș.
14 octombrie
● RODICA GHIURCAN, preşedinte al Soc. Coop. COLORTEX Timişoara ● ALEXANDRU 

IARDEK, preşedinte al SCM VIITORUL Nădlac.
16 octombrie
● VALERIA CIOCOI, președinte al SCM IGIENA Zalău ● MARIA CAPEZEANU, contabil 

şef al Soc. Coop. CERTA GRUP Rm. Vâlcea.
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Roºca, o familie de meºteri deosebiþiMeºteºug ºi carierã
Emil Roșca s-a născut într-o familie ce ține la loc 

de cinste păstrarea datinilor, obiceiurilor și tradițiile 
strămoșești. Acestea l-au crescut, maturizându-l ca un 
sculptor de o structură aparte, ca pe un apreciat scriitor și, 
nu în ultimul rând, ca pe un vrednic producător de vinars. 
Ce legătură au toate aceste meșteșuguri? Ne vom lămuri 
imediat. Împreună cu soția sa, Maria Roșca, prin creațiile 
sale a devenit un adevărat ambasador al meșteșugului 
din Munții Apuseni. Gospodăria lor, de pe o culme a 
acestor munți, în satul Pârâu-Cărbunari din comuna Lupșa 
a devenit exemplu a tot ce este mai estetic ce se poate 
produce prin îmbinarea celor trei meserii. În primul rând, 
Emil a făcut ca prin cărțile sale (până acum în număr 
de șase) această zonă să fie cunoscută și să trezească 
interesul de a fi vizitată. Cărți ca „Pârâul Cărbunarilor, 
destin și Miracol”, „Blestemul vâlvelor și credința iubirii”, 
„De la Târgul de Fete de pe Muntele Găinii, la Crăiasa 
Zânelor din Detunata”, „Lupșa – Oameni și obiceiuri”, 
„Ținutul lupilor cu tainele lui” nu fac decât să revigoreze 
interesul de cunoaștere a poveștilor, obiceiurilor, basmelor 
și legendelor acestor locuri parcă desprinse de vâltoarea 
nocivă a vremurilor moderne. 

Mergând să cunoști oamenii acestor plaiuri dai de 
Maria și Emil Roșca, din a căror mâini ies adevărate 
opere de artă, piese de artizanat din lemn în sticlă. 
Meșterite cu migală și pasiune din bucăți de lemn tăiat 
și pirogravat pentru a forma diverse modele, îmbinate 
cu răbdare în sticle de forme și dimensiuni diferite, care 
mai apoi sunt umplute cu palincă, reprezintă adevărate 
mărturii ale istoriei acestui teritoriu. Maria Roșca ne spune 
cu o sfială din care transpare și mândria lucrului bine 
făcut că lemnul folosit se taie doar în anumite perioade 
ale anului și că numai unele esențe pot ajunge sculpturi 
de o estetică deosebită. „Lemnul trebuie să fie uscat, că 
se pirogravează mai ușor. Facem diferite modele, de la 
Câmpeni – Capitala Țării Moților sau portretul lui Avram 
Iancu, până la diferite simboluri ale credinței și traiului 
moțesc. Sunt mai multe bucățele de lemn, legate cu 
cuie de lemn. Nu sunt lipite cu adeziv, cu nimic, doar 

cu acele cuie de lemn. Este ca un puzzle. La început a 
fost foarte greu, dar acum îmi place și le fac cu bucurie”. 

De conținutul din sticle se ocupă soțul meșteriței, Emil 
Roșca. Băutura, indiferent de denumire, are 55-60 de  
grade și se face după o rețetă moștenită din bătrâni. 
„Îl facem noi acasă, după tradiția strămoșească. Nu am 
văzut nicăieri, nimeni nu a spus de la vreun muzeu – cum 
a început fabricarea rachiului, pălincii, horincii (și cum 
i se mai spune). Toată lumea știe cum să facă vinars, 
numai că îl face alandala. Noi avem pruni sălbatici, nu 
pruni altoiți sau soiuri aduse din altă parte. Nu îi stropim 
niciodată și culegem prunele cu mâna. Așa rămâne aroma 
de prune și după fierbere la cazan”. 

Produsele realizate în gospodăria meșterilor din satul 
Pârâu-Cărbunari au ajuns chiar și în Noua Zeelandă, în 
Brazilia, Mexic, Canada sau SUA. Micile lor sculpturi nu 
sunt puse toate în sticle ci formează un adevărat muzeu 
în casa moțească. Ele au ca inspirație eroii neamului 
românesc, lăcașuri de cult – Biserica din Geamăna, 
Biserica veche din lemn (Lupșa), diverse monumente 
dar și troițe ridicate la răscruci nu numai de drumuri ci 
și de vieți și destine. 
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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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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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Zodia:  FEC IOARÃ

ORIZONTAL: 1) Cotropitori 2) Farmec la final! – 
Aproximativ – Finalul regelui 3) Tras la poartă – Furnizor 
autohton de opiu – Bun de comparat 4) Fac copii fără rușine 
5) Cu ea, totul e clar – Nu-i de dat uitării (fem.) 6) Intrate 
în chilie! – A spoi 7) Tranșat – Forme uzuale de încadrare  
8) Negustori de modă veche – Floare albastră 9) Pârlit 
de Ignat – Loc de întors 10) Făcut bine din sticlă – Se 
adună în haită (pl.).

VERTICAL: 1) Din proprie inițiativă – Scoase în față 
2) E la curent cu pilele 3) Dat ca model pentru alții – O zi  
pierdută 4) Arma albinei – Târât dintr-o parte în alta  
5) Călugăr budist – A executa o intrare în forță 6) Nu-i 
îndeajuns de copt – Lei în plic! 7) Dirijabile în formație  
8) Este ca noi toți – Teritoriu turcesc pe meleaguri străine 
– Intrat în unele asociații 9) Afectat de ger – Nu vede de-
parte 10) Firul acțiunii la război – Conectați direct la fază. 

Nu-i a bunã…

LICA POTENKIN
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Ce ºtim sau nu despre þara noastrã

LIA PINTILIE

Conducerea operativă a UCECOM, împreună cu colegii din 
cadrul S.C. Hefaistos-CM S.A. își exprimă profundul regret 
la vestea dispariției fulgerătoare a lui GHEORGHE NEAG,  

directorul Hefaistos – Sucursala din Sovata. 
Persoană cu alese calități manageriale, GHEORGHE NEAG a  
ajuns la conducerea unității hoteliere în urmă cu 10 ani, 
traversând alături de întreaga societate, o perioadă dificilă, 
cu multe transformări, deasupra căreia s-a ridicat cu abilitate, 
experiență și un simț ridicat al datoriei profesionale.
GHEORGHE NEAG va rămâne în conştiinţa noastră un model 
de dăruire și modestie, iar dispariţia sa lasă un gol însemnat 
în inimile celor care l-au cunoscut.
Pe această cale, transmitem sincere condoleanţe și întreaga 
noastră compasiune familiei greu încercate și tuturor colegilor 
din Sucursala Sovata.
Dumnezeu să-i odihnească sufletul în liniște și pace!

Zodia:  BALANTÃ


