
Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București 
(CCIB) a organizat în data de 5 octombrie, în Aula Carol I  
din sediul său istoric, cea de-a XXIX-a ediție a Topului 
Firmelor din București, eveniment tradițional pentru cea 
mai dinamică și solidă comunitate de afaceri a țării, cea 
din Capitală.

La ceremonia de înmânare a premiilor au participat, 
alături de manageri ai celor mai performante companii bucu-
reştene, membri ai Guvernului, reprezentanţi ai ONG-urilor, 
personalități de marcă din istoria României şi jurnaliști. 

Printre cei care au onorat invitaţia Camerei bucureş-
tene s-au aflat: prof. univ. dr. Emil Constantinescu, fost 
președinte al României; Gabriel Bunduc, secretar de stat 
în Ministerul Transporturilor; Toni Greblă, prefectul Capitalei; 
Corneliu Cârstea, secretar general-adjunct în Ministerul 
Antreprenoriatului și Turismului (MAT), co-președinte al 
Consiliului de Export al României, Mihai Daraban preșe-
dintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR); 
Ovidiu Silaghi, secretarul general al Camerei Naționale; 
Radu Hanga, președintele Bursei de Valori București; Mihai 
Ionescu, președintele Asociației Naționale a Exportatorilor 

și Importatorilor din România, co-președinte al Consiliului 
de Export; prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, președin-
tele CECCAR; prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector al 
Academiei de Studii Economice.

Consiliul Naþional, reunit la Sinaia, între analize ºi recomandãri
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În cadrul ședinței Consiliului Național, ca și la cea a 
Colegiului Director, de altfel, întrunit anterior, dezbaterile 
au scos în evidență importanța problemelor legate de 
bunul mers al sectorului în această perioadă. Iar câteva 
dintre aspectele abordate și argumentate de membrii 
Consiliului Național au stârnit deliberări aprinse, semn 
al profesionalismului și seriozității cu care se lucrează 
în plenul forumului democratic al Asociației Uniunea 
Națională a Cooperației Meșteșugărești din România.

Atunci când vine vorba de cooperația meșteșugă-
rească, multe sunt subiectele/temele pe marginea cărora 
se poate discuta la nesfârșit, dar la Sinaia dezbaterile 
au fost axate pe chestiuni punctuale. Astfel, ordinea de 
zi a cuprins următoarele:
	Informare privind modul de realizare a indica-

torilor financiari înregistrați de membrii UCECOM în 
semestrul I 2022;
	Informare privind activitatea de livrări intraco-

munitare și export realizată de membrii UCECOM în 
semestrul I 2022;
	Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificărilor 

la Regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor 
consultative ale C.N., precum și aprobarea componenței 
acestor comisii;
	Desemnarea reprezentanților Consiliului Național 

pentru semnarea contractului de administrare a patri-
moniului UCECOM;
	Proiect de Hotărâre privind desemnarea reprezen-

tanților UCECOM în Consiliul Consultativ al Cooperaţiei;
 Proiectul Hotărârii Consiliului Naţional.
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Schimbãri majore se pregãtesc pe piaþa muncii

Elena Vãcãrescu, lecþie de viaþã ºi devotament

Fonduri europene pentru pãstrarea tradiþiei populare

Deschiderea anului universitar la Artifex

Așa cum ne-a obișnuit, Universitatea „Artifex”, emblema învățământului 
superior cooperatist din România, a ținut să fie prima și la început de an 
universitar, drept pentru care „startul” s-a dat vineri, 30 septembrie, în 
aula devenită, deja, loc de întâlnire între studenți și profesori, presă și 
alți invitați de seamă. Am fost și noi martori la acest frumos eveniment, 
redactorii de la Gazeta „Viața CM”, publicația editată cu regularitate (și efort,  
pe măsură) de UCECOM. Atinși de mobilizatorul imn „Gaudeamus igitur”, 
strecurăm cu modestie gazetărească în paginile ziarului atât de drag 
coope ratorilor români câteva din opiniile exprimate de cadrele Universității 
Artifex, mesaje adresate cu multă căldură studenţilor şi masteranzilor din 
anul 2022-2023.

Din cuvântul de deschidere al președintelui Universității Artifex, prof. 
univ. dr. Cristian Marian Barbu, presărat cu multe pilde și vorbe atent 
meșteșugite și pline de spirit, remarcăm dorinţa de muncă a profesorilor 
universitari, precum și îndemnul adresat studenților – suntem aici pentru 
voi, suntem prietenii și partenerii voștri! De altfel, cei din anii terminali, 
dar și masteranzii știu că ușile tuturor cadrelor de la „Artifex” vor fi larg 
deschise, așa cum s-a întâmplat dintotdeauna.

Grija întregului colectiv care alcătuiește Universitatea Artifex este 
aceea ca studenţii şi masteranzii să poată dobândi cunoştinţele necesare 
formării lor pentru viaţă, motiv pentru care profesorii s-au declarat dornici  
și pregătiți să înceapă în forţă noul an academic, să se apropie de tinerii 
intrați pentru prima dată în săli de curs şi/sau de seminarii. Totul, cu 
aplecare, efort, generozitate şi largă deschidere.

Studenþii români, de la speranþe la certitudini

Colin Daily, la Topul Firmelor CCIB

Consiliul Naţional al UCECOM s-a reunit 
în data de 29 septembrie a.c., la Hotel Inter-
național din Sinaia, în ședința trimestrială, 
îndeplinindu-și, astfel, una dintre obligațiile 
statutare care îi revin în cadrul rolului său 
principal de coordonare a activității secto-
rului între două congrese. Putem spune că 
se intră din plin în pâine și asta nu poate 
decât să fie de bun augur pentru cooperația 
meșteșugărească. Acomodarea a luat sfârșit, 
iar membrii vechi ai Consiliului Național, dar 
și cei noi au disecat în pitoreasca stațiune 
de pe Valea Prahovei ultimele probleme 
apărute. S-au analizat provocările cu care 
se confruntă cooperatorii din țară, unii au 
propus soluții, alții au sesizat oportunități 
de dezvoltare.

Printre altele, s-au aprobat și modificările 
Regulamentului de organizare și funcționare  
a comisiilor consultative ale Consiliului 
Național (dar și componența lor), iar Uniunea 
și-a desemnat reprezentanții în Consiliul 
Consultativ al Cooperației. Pe scurt, s-a 
muncit, timp ocupat din plin!



Omul de Neanderthal şi omul modern au coexistat  
în mai multe zone din Franţa şi din nordul Spaniei 
timp de peste 2.000 de ani, perioadă în care cele 
două ramuri ale speciei umane au avut timp să se 
încrucişeze, potrivit unei modelări computerizate 
bazate pe descoperirea unor fosile. Noul studiu, 
publicat în revista Scientific Reports, nu aduce nicio 
dovadă directă privind interacţiunea dintre cele două 
populaţii, care s-ar fi produs în urmă cu aproximativ 
40.000 de ani.

Însă oamenii de ştiinţă ştiu deja că au existat 
contacte între neanderthalieni şi homo sapiens, 
aşa cum a dezvăluit recentul laureat al premiului 
Nobel pentru Medicină, paleogeneticianul suedez 
Svante Paabo. O parte importantă din actuala 
populaţie mondială deţine puţin din ADN-ul Omului 
de Neanderthal.

Şapte universităţi din China (record!) se situează 
pe primele 100 de poziţii ale Times Higher Education 
2023, ultimul clasament mondial al instituțiilor de 
învățământ superior. Universitatea Tsinghua este 
cea mai performantă instituţie chineză (locul 16) în 
acest top. Asia este cel mai reprezentat continent, 
cu 669 de universităţi dintr-un total de 1.799!

În vârful clasamentului, nicio surpriză – Univer-
sitatea Oxford, din Marea Britanie, ocupă primul loc 
pentru al şaptelea an consecutiv! Pe următoarele 
nouă poziţii din Top 10 se situează, în ordine: Uni-
versitatea Harvard (SUA), Universitatea Cambridge 
(Marea Britanie), Universitatea Stanford (SUA),  
Institutul de Tehnologie Massachusetts – MIT (SUA), 
Institutul de Tehnologie California, Universitatea 
Princeton (SUA), Universitatea Berkeley (SUA), 
Universitatea Yale (SUA) şi Imperial College London 
(Marea Britanie).

(Urmare din pagina 1)

 ÎN ACTUALITATE 22 Nr. 11/ 14 octombrie – 10 noiembrie 2022

Prin însăși natura existenței lor, ca întreprinderi 
sociale centrate pe om, cooperativele au rolul de 
a eradica sărăcia și a îmbunătăți viețile membrilor 
înscriși. Punând corectitudinea, egalitatea și justiția 
socială în centrul activității, cooperativele din întreaga 
lume permit oamenilor să lucreze împreună pentru a 
crea societăți durabile care generează locuri de muncă 
pe termen lung și prosperitate. Prin puterea colecti-
vului, cooperatorii pot lua decizii împreună cu privire 
la viitorul cooperativei, își pot consolida și perfecționa 
propriile abilități și pot reinvesti în comunitățile lor.

Pe baza datelor din 156 de țări, estimarea 
actualizată arată că ocuparea forței de muncă în 
cadrul cooperativelor se ridică la 279,4 milioane de 
persoane, adică aproape 10% din forța de muncă de 
pe întreaga planetă.

Pentru a marca cea de-a 30-a Zi Internațională 
a ONU pentru eradicarea sărăciei, ACI a evidențiat 
câteva cazuri edificatoare despre cum cooperativele 
contribuie la eradicarea sărăciei.

De exemplu, Asociația de Dezvoltare Rurală 
din Sichuan, China, a fost transformată într-o uniune 
cooperativă fiindcă s-a dorit o cooperare între marii 
fermieri și țăranii simpli, din gospodăriile individuale. 
Cooperativa apărută oferă cunoștințe și servicii privind 
managementul, educația, finanțarea familiei, cumpă-
rarea și vânzarea în comun, consilierea și evaluarea 
la domiciliu a membrilor și fermierilor.

Prin îmbunătățirea tehnicilor agricole și a 
managementului, cooperativa COPRORIZ-Ntende, 
din Rwanda, a contribuit la restabilirea legăturilor 
sociale dintre oameni după genocidul din această 
țară africană. În plus, cooperativa a facilitat accesul 
la piața africolă și sprijină membrii când sunt ani cu 
recolte slabe.

Manos del Uruguay este o cooperativă de modă 
condusă de meșteri artizani, care face comerț echitabil 
cu produse de vestimentație textilă. Misiunea coope-
rativei Manos del Uruguay este de a oferi mijloace de 
trai și oportunități de dezvoltare personală femeilor 
din mediul rural din Uruguay.

De prin lumea cooperatistã

ªtiri de azi pentru mâine

Cooperativele luptă împotriva sărăciei

Topul universităților. Asia câștigă teren în fața Europei

Neanderthalienii şi omul modern au coexistat 
timp de 2.000 de ani

Colin Daily, la Topul Firmelor CCIB

Schimbãri majore se pregãtesc pe piaþa muncii

Dintre cele 156.777 firme cu sediul social în Capitală, 
care au depus bilanţul aferent anului 2021, au îndeplinit crite-
riile de eligibilitate 56.760 firme, în creștere cu 15,6% față 
de anul precedent și au fost premiate 7.251 firme (+4,2%, 
comparativ cu ediția precedentă), în cadrul a șapte secțiuni: 
servicii, comerţ, industrie, construcţii, cercetare-dezvoltare 
și high-tech, turism şi agricultură.

În deschiderea evenimentului, Iuliu Stocklosa, președintele  
Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București, 
a declarat: „Remarc cu bucurie că a crescut semnificativ 
gradul de performanţă şi eficienţă al companiilor bucureştene  
laureate. Astfel, cifra de afaceri cumulată a acestora s-a 
majorat faţă de ediţia precedentă cu 15%, atingând 96 de 
miliarde euro, în timp ce profitul din exploatare, în valoare 
de 9,6 miliarde, este mai mare cu 31% comparativ cu cel 
consemnat anul trecut. De asemenea, aș vrea să punctez 
că mediul de afaceri al Capitalei este unul stabil, prin 
prisma faptului că 820 de firme, adică 11,3% din totalul 
premianților, s-au calificat pentru a primi TROFEUL DE 
EXCELENŢĂ pentru clasarea, timp de cinci ani consecutiv, 
pe primele trei poziții ale Topului nostru”. 

Tot în deschiderea Galei, președintele CCIR a vorbit  
despre polarizarea puternică a economiei românești, punc-
tând faptul că 0,55% din numărul total de firme care au 
depus bilanțul anul acesta realizează 65% din cifra de 
afaceri la nivelul întregii țări.

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și 
Industrie a României (CCIR) a spus: „Cred că trebuie să 
ne axăm pe atragerea de investiții în producția de bunuri 
de larg consum și pe reducerea dependenței de importuri”, 
subliniind totodată necesitatea scăderii deficitului balanței 
comerciale. 

Pe lângă distincţiile acordate pentru rezultatele econo-
mice obţinute în anul 2021, în cadrul evenimentului au fost 
decernate trofee de excelenţă companiilor care în ultimii 
cinci ani s-au clasat pe primele trei poziţii în competiţia 
elitelor, precum şi o serie de premii speciale unor com-
panii multinaționale și cu capital autohton, precum și unor 
instituții de presă.

La partenerii BRONZE ai „Topului Firmelor din București 
2022” s-a regăsit și cooperativa meșteșugărească SCM 
Colin Daily. Compania ei a fost una selectă, alături de firme 
ca Bosch România, Negro 2000, Tchibo sau Apulum 94. 
Despre SCM Colin Daily, CCIB a arătat că „este o coope-
rativă meşteşugărească românească, înfiinţată în anul 1955 
ca proprietate de grup cu capital privat integral românesc 
și este producător de dulciuri și ingrediente alimentare”. 

MARIUS OLARU

La nivel global, specialiștii vorbesc despre 
o reechilibrare a pieței muncii – tot mai multe 
companii își redefinesc prioritățile, investesc 
în automatizare și, în același timp, devin din 
ce în ce mai selective în procesul de recrutare 
profesională. Un studiu recent derulat în SUA 
printre angajatorii de top arată că atragerea 
și retenția talentelor este în topul riscurilor 
identificate de liderii de business. Din cauza 
deficitului de forță de muncă, 63% dintre 
respondenți au declarat că intenționează să 
schimbe procesele de business; azi, în lume 
se caută resurse umane care combină cunoș-
tințe funcționale cu înțelegerea adecvată a 
tehnologiei.

Pentru a identifica și a atrage angajați cu competențe potrivite, 
firmele recurg la diverse strategii, cum ar fi extinderea opțiunilor 
de lucru la distanță pentru rolurile care permit această abordare 
(70%), personalizarea strategiei de resurse umane pe categorii 
de angajați (59%), chiar și achiziția altor companii pentru a avea 
acces la talente (52%).
Atenție, vine valul șomajului!

Pe de altă parte, se observă în Occident o tendință care 
românilor (cel puțin) le dă fiori: managerii au în vedere măsuri 
de reducere a numărului de angajați, construind un mix adec-
vat al competențelor necesare dezvoltării firmelor în viitor. De 
exemplu, 48% din respondenți americani au spus că deja reduc 
numărul de angajați, 46% renunță la bonusurile de recrutare, iar 
44% retrag ofertele de angajare!

Sectoarele din economie mai precaute în această perioadă 
sunt industriile bunurilor de larg consum, media și telecomunicații,  
care aleg să investească mai mult în automatizare și, astfel, 
să reducă personalul angajat. În schimb, în sectorul medical se 
observă în continuare dificultăți majore în a găsi talente, de aici 
și tendința de reangajare a celor plecați.

În context, directorii de HR întrevăd o înclinare a balanței în 
favoarea angajatorilor.

O altă tendință observată este aceea că firmele urmăresc să 
crească prezența fizică la locul de muncă, însă, surpriză, mulți 
manageri se lovesc în principal de rezistența angajaților, care 
preferă să „lucreze” de acasă. Pentru a-i convinge pe oameni 
să revină la muncă, firmele au făcut eforturi logistice conside-
rabile – au avut în vedere decontarea transportului, inclusiv 
reconfigurarea birourilor după dorința angajatului. Însă, la pachet 
cu flexibilitatea muncii vine și presiunea crescândă asupra aș-
teptărilor – rezultate mai bune și mai rapide la locul de muncă, 
eficiență și profesionalism.

Gigantul PwC susține că se așteaptă ca tendințele globale 
să se reflecte parțial și pe piața muncii din România. Presiunea 
asupra pieței muncii va continua, ea având la bază un deficit 
structural de altă natură decât cel din țările dezvoltate. Totuși, 
pe termen scurt și mediu, în România se va observa o reducere 
ușoară a mobilității angajaților pe fondul incertitudinii economice 
și a reticenței tot mai mari a companiilor de a atrage resurse cu 
orice preț, având în vedere că ritmul cheltuielilor nu (mai) poate 
fi susținut prin creșteri de productivitate. (L.T.)



„Cartea este ca muzica – atunci când ești 
fericit, o asculți, iar când ești trist, îi înțelegi 
versurile. Vă propun ca împreună să ne sprijinim 
reciproc și să depășim această etapă a vieții 
noastre care este școala universitară (...)”, le-a 
transmis prof. univ. dr. Cristian Marian Barbu 
studenților, pentru care a avut și acel îndemn 
special în încheiere.

Cuvinte de bun venit şi urări de succes 
a rostit, de asemenea, și rectorul Universităţii 
Artifex, prof. univ. dr. Alexandru Manole: „Mă 
alătur și eu urărilor exprimate de colegii mei și 
țin să le mulțumesc «bobocilor» care ne-au ales, 
arătând că au încredere în noi. Totodată, această 
încredere a lor ne și responsabilizează (...) S-a 
încheiat pandemia de coronavirus și ne putem 
vedea din nou față în față, ceea ce în mod cert 
va genera calitate în actul de învățare”.

Trebuie spus că Universitatea Artifex își res-
pectă studenții și se preocupă să le ofere cele 
mai bune condiții pentru o desfășurare optimă a 
actului de învățare. Astfel, pe lângă oferta edu-
cațională (cursuri la cele mai înalte standarde, 
profesori dedicați și o bibliotecă bine... garnisită 
cu volume academice), Universitatea Artifex le 
pune la dispoziție studenților și locuri de cazare 
într-un cochet cămin propriu, aflat în campusul 
universitar din strada Economu Cezărescu.

Publicația Gazeta „Viața CM” se alătură și ea 
gândurilor bune şi urărilor calde rostite în aula 
„Artifex” și transmite studenților multă baftă și 
putere de învățare în noul an universitar!

   NICHOLAS CEZAR
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Studenþii români, de la 
speranþe la certitudini

Oameni ºi locuri – întâlniri istorice

De pe ordinea de zi s-a detașat informarea privind modul 
de realizare a indicatorilor financiari de către membrii UCECOM 
în semestrul I a.c. Președintele UCECOM, doamna Sevastiţa 
Grigorescu, a apreciat rezultatele ca fiind pozitive, în raport cu 
realitatea socială și economică a țării, dar și a întregii lumi. În 
contextul în care criza energetică a lovit puternic toate națiunile 
din UE, iar conflictul armat din Ucraina pune frână oricăror planuri 
privind dezvoltarea, societățile cooperative meșteșugărești au 
reușit, în general, să facă față provocărilor economice (dar și 
de altă natură), iar aici un mare merit îl au managerii/președinții  
de SCM-uri, direct răspunzători de bunul mers al lucrurilor.

Din informarea privind activitatea de livrări de mărfuri 
intracomunitare și export am aflat că, în topul realizărilor, se 
situează uniunile județene/asociațiile din Alba, Prahova, Gorj, 
Buzău, Cluj și Argeş, cu valori cuprinse între 168 mii euro și 
1,68 mil. euro. La nivel de SCM-uri, clasamentul are în frunte 
Transilvana Sebeș, societate urmată de Confex Buzău, Progresul 
Alba Iulia, Modexim Ploiești, Mobicom Ploiești, Moda Buzău, 
Drum Nou Târgu Jiu, Parângul Târgu Jiu și Înfrăţirea Blaj.

Pe de altă parte, este îngrijorătoare creşterea la 19 a 
numărului de uniuni județene și asociații care au raportat că 
membrii lor asociați nu au avut realizări în perioada analizată la 
livrări mărfuri pe piața UE sau export, după ce în ambii ani ai 
pandemiei (2020-2021), în condiţii mai dificile (restricţii, lockdown 
etc.) s-a menţinut la 14. De asemenea, se poate observa o 
creştere semnificativă şi continuă a acestei cifre, comparativ cu 
perioada similară a anului 2019, când doar 5 entităţi au raportat 

o astfel de situaţie. Deja puternic afectate de măsurile luate 
de autorități în timpul pandemiei, care au condus la scăderea 
producției și la blocarea lanțurilor de aprovizionare (implicit, 
deci, la lipsa materiei prime), SCM exportatoare se confruntă 
azi cu noi provocări importante generate de avalanşa de crize 
ce lovește omenirea. Dar chiar și așa, trebuie remarcat că la 
nivelul SCM s-au făcut eforturi pentru păstrarea angajaților şi 
asigurarea unei stabilităţi financiare și asta într-un context dificil, 
care se anunţă a fi de durată.

Este dificil de prognozat ce se va întâmpla, dar câteva 
recomandări pot fi făcute. În primul rând, importanța adaptării 
şi a flexibilităţii va juca un rol important, ca și existenţa unei 
echipe cu spirit inovator la nivelul fiecărui SCM, fapt ce poate 
oferi perspective variate pentru dezvoltarea de noi strategii. Alte 
pârghii pot include: analiza concurenței, exploatarea informaţiilor 
primite din piaţă, capacitatea de inovare, restructurarea strate-
gică a costurilor, elaborarea bugetelor pe mai multe scenarii, 
cu posibilitate de ajustare periodică, menținerea unui cash-flow 
pozitiv, reexaminarea strategiei și a portofoliilor cu o mai mare 
regularitate, restructurarea lanțului de aprovizionare sau accele-
rarea agendei digitale (poate oferi servicii la costuri mai mici).

La diversele sugestii făcute de membrii Consiliului Național, 
care au ridicat mai multe probleme, de la lipsa ajutorului de stat 
și până la legislația precară, președintele UCECOM, Sevastița 
Grigorescu, a promis că va întreprinde toate cele necesare 
pentru ca factorii de decizie să afle și, de ce nu, chiar să țină 
cont de punctul de vedere al sectorului cooperatist. (L.T.)

Pe linie paternă, Elena este strănepoata 
lui Ienăchiță Văcărescu, deschizător de dru-
muri în lirica românească și în lingvistică, 
iar această legătură s-a dovedit decisivă în 
devenirea ei. Din dragoste pentru plaiurile 
strămoșești, a scris volumul folcloric „Rap-
sodul Dâmboviței”, un tom ce-i va aduce, 
mai târziu, laurii celebrității.
Paris și întâlnirea cu marele Victor Hugo

Încurajată de Titu Maiorescu să-și 
asigure o educație poetică aleasă, ajunge 
în 1879 la Paris, unde își desăvârșește 
studiile și învață arta versurilor sub supra-
vegherea unor maeștri. Asistă la Sorbona la 
cursurile unor profesori iluștri, arătându-se 
interesată și de filosofie, estetică, istorie, 
mitologie.

Aici îl întâlnește pe „titanul romantis-
mului”, Victor Hugo, căruia i-a făcut o vizită 
în salonul din Avenue Eylau, actuala str. 
Victor Hugo nr. 124. Aflând că este nepoata 
lui „Rosetti, bunul patriot român”, ilustrul 
romancier îi spune: „Grăiește și întotdeauna 
îți vei aminti că într-o zi ai recitat în fața 
mea”. I-a redat „Cântecul vitejesc”, dar, 
din păcate, fericitul ecou francez nu a avut 
corespondent și acasă. Și asta pentru că 
Elena Văcărescu nu a scris nimic în limba 
română, lucru ce l-a indignat la culme pe 
marele Mihai Eminescu, după cum chiar 
Titu Maiorescu i s-ar fi destănuit. „Să nu 
știe, oare, românește? Spuneți-le că voi 
învăța-o românește eu și-om vedea dacă 
fiica Văcăreștilor va continua să ne neso-
cotească!”, ar fi luat foc poetul nepereche.

Vorbele Luceafărului literaturii noastre 
o marchează pe viață, după cum chiar ea 
a recunoscut: „Ori de câte ori publicam 
ceva, imaginea divinului Eminescu se înălța 

mustrătoare și mă obliga să-i cer iertare”. 
În Franța, totuși, aprecierea Academiei o va 
introduce treptat în influentele cercuri ale 

vieții literare pariziene, acolo unde cultivă 
legături strânse cu mari personalități, printre 
care și Marcel Proust.

Dragostea pentru Ferdinand, viitorul rege
Dorul de România o convinge să se 

întoarcă în țară, astfel că schimbă rapid 
salonul francez cu cel princiar al Reginei 
Elisabeta, pe care o însoțește în lungile 
ei călătorii pe la marile curți europene. 
Tânără și frumoasă, având o bogată cultură, 
cucerește multe inimi, dar alesul ei este un 
principe neamț, rafinat și educat. Ferdinand, 
viitor rege al României, îi devine logodnic 
în aprilie 1891, cu acordul Regelui Carol I. 
Când, însă, ambii făceau planuri de nuntă, 
povestea a luat o turnură neașteptată, după 
numai câteva luni. Dinastia Hohenzollern a 
considerat nepotrivită relația, opunându-se  
cu înverșunare unui amestec de sânge 
românesc în blazonul princiar, iar Regele 
Carol I, foarte hotărât, își retrage numai-
decât consimțământul și îl forțează pe 
Ferdinand să renunțe la Elena Văcărescu.

Cu sufletul răvășit de suferință, Elena 
a părăsit țara și, vreme de doi ani, s-a 
stabilit întâi în Italia, apoi în Germania. 
Lovită aspru, tânăra româncă nu se va mai 
căsători niciodată. Imediat după plecarea 
ei din țară, regele a semnat un ordin prin 
care i se interzicea întoarcerea în România!

„Cobzarul”, de Elena Văcărescu, a fost 
prima operă cu subiect românesc jucată pe 
o mare scenă a lumii. La prima audiție a 
luat parte inclusiv premierul francez George 
Clemenceau, care din loja oficială a aplaudat 
frenetic, încântat de piesa jucată în fața sa.

La 17 februarie 1947, la Paris în urma 
unor complicații cauzate de o gripă, Elena 
Văcărescu pleacă în ultima călătorie, spre 
lumea celor drepți. 

LAURENȚIU TEODORESCU

Consiliul Naþional, reunit la Sinaia, între analize ºi recomandãri

Elena Vãcãrescu, lecþie de viaþã ºi devotament
A avut o viață ca-n filme, dar nu știm azi câți și-ar dori să treacă prin 

ce a trecut ea. Născută într-o familie renumită, Elena Văcărescu a fost 
„diplomatul” ideal pentru România, o ambasadoare neoficială capabilă să 
îmbine desăvârșit arta cu politica. Logodită cu Ferdinand I și confidentă 
a Reginei Elisabeta, s-a învârtit în lumea bună a Europei, căci studiile 
făcute la Paris și șarmul personal i-au deschis porțile marilor cancelarii de 
pe continent. Însă, când visul frumos croșeta cele mai nobile sentimente, 
soarta a luat-o pe un drum cotit, iar din roz, viața „fiicei Văcăreștilor”, cum 
i-a spus Eminescu, a prins nuanțe cenușii.

(Urmare din pagina 1)

(Urmare din pagina 1)



17 octombrie
● NICOLAE GEORGE PĂŞCĂLĂU, preşedinte al SCM UNIREA 

Mizil ● DRAGOŞ POŞTOACĂ, preşedinte al PS MUSCELUL 
Câmpulung Muscel ● CRISTIAN MARIAN BARBU, preşedinte al 

Universităţii ARTIFEX.
18 octombrie
● IULIANA BEATRICHE ŞTEFAN, contabil şef al SCM TRICOTEXTIL Rm. Vâlcea.
20 octombrie
● MARIANA NIŢU, preşedinte al SCM MODA SÂRGUINŢA Rm. Vâlcea ● ADRIANA 

IGA, contabil şef al Soc. Coop. HOREA Brad ● SIDONIA POPESCU, contabil şef 
al SCM UNIREA Pucioasa.

21 octombrie
● VALERIU NECHITA, președinte al SCM PRESTAREA Bârlad.
22 octombrie
● ALEXANDRU LUCIAN MANOLE, rector al Universităţii ARTIFEX.

23 octombrie
● GABRIELA VICENŢIU, preşedinte al SCM INSTALATORUL 

Bucureşti ● MARICICA BOLBA, președinte al Societății Cooperative 
CARITATEA Satu Mare.

24 octombrie
● ELENA DUDA, preşedinte al SCM MEŞTEŞUGARUL Mediaş ● EMANOIL 

IULIAN BRODOCEANU, preşedinte al SCM UNIREA Tg. Neamţ ● LUCIAN-NICOLAE 
MATEIU, director adjunct pentru administrarea patrimoniului la Liceul Tehnologic 
UCECOM „Spiru Haret” Timișoara. 

25 octombrie
  ● SILVIA FLORINA CIUPERCĂ, contabil şef al SCM MEŞTEŞUGARUL Buftea.
26 octombrie
● ADRIAN BLAJ, preşedinte al SCM ATCOM Baia Mare ● VASILE STAN,  

preşedinte al SCM ATCOM Alba.
28 octombrie
● VASILICA BOTEZ, contabil şef al SCM PRODCOM VIITORUL Brăila.
29 octombrie
● FERENCZ JULIA, contabil şef al Asociației Meșteșugarilor Mureșeni ● GAVRIL 

RUSU, preşedinte al SCM DEIA Câmpulung Moldovenesc.
30 octombrie
● CRISTINA DANIELA PANŢIRAŞU, contabil şef al SCM MOLDAVIA 2005 Botoşani.
31 octombrie
● NICU CARACOTI, administrator al NIVCAR EXPRES Soc. Coop. Constanţa  

● DANIELA GEORGESCU, contabil șef al SCM MUNCĂ ȘI ARTĂ Pitești.
2 noiembrie
● CONSTANŢA GEORGESCU, preşedinte al SCM LOTRUL Brezoi ● DUMITRU 

LEONTE, preşedinte al SCM FOTOGRAFIA Constanţa ● IOAN MIRCEA BĂLŢAT, 
preşedinte al Soc. Coop. UNIVERS din Simeria ●  MOLNAR ATTILA, preşedinte al 
SCM ŢIBLEŞUL Târgu Lăpuş.

3 noiembrie
● CECILIA MAXIM, director general al SCM ARTA APLICATĂ Bucureşti ● MARIA 

LASCĂU, preşedinte al SCM MEŞTEŞUGARUL Aleşd ● MIHAILA BOSIICĂ, președinte 
al SCM BÂRZAVA NOUĂ Reşiţa ● IOANA MARINEAŢĂ, contabil şef al SCM ARTA 
POPULARĂ Rm. Vâlcea.

4 noiembrie
● MARIANA STAN, contabil şef al SCM COMIXT Hârşova.
5 noiembrie
● VICTORIA VANCEA, administrator unic al SCM VIITORUL Şomcuta Mare  

● GHEORGHE CONSTANTIN, administrator unic al SCM MUNCA din Cetate, jud. Dolj.
6 noiembrie
● VICTOR URSAN, preşedinte al SCM PRESTAREA Piteşti ● VICTORIA MIHALI, 

administrator unic al SCM PRISLOPUL Borşa.
7 noiembrie
● ION VASILE, director general al Direcţiei Generale Juridice şi Administrarea 

Patrimoniului din UCECOM ● MANUELA VERONICA GĂIANU, preşedinte al SCM 
OLTEŢUL Bălceşti ● ŞTEFANIA-MARIA DEMŞEA, contabil şef al Liceului Tehnologic 
UCECOM  „Spiru Haret” Arad.

8 noiembrie
● MIHAELA DEMETRA IONESCU, preşedinte al SCM MARCOMEX Rm. Vâlcea.
9 noiembrie
● MARIANA SĂVESCU, preşedinte al Asociației UJCM Dolj ● ELENA ANA ŞOAITĂ, 

preşedinte al Soc. Coop. PRESTAREA Hunedoara ● MIHAELA RALUCA DUMITRU 
GANCIU, director executiv al SCM INVALIZI MUNCA Bucureşti.

10 noiembrie
● GEORGETA TEODORESCU, şef contabil al SCM PRESTAREA Piteşti ● NICOLETA  

ȚÂMPĂU, contabil șef al SCM DEIA Câmpulung Moldovenesc.
11 noiembrie
● TATIANA DIUŢA BOŞCA, preşedinte al Soc. Coop. ÎMBRĂCĂMINTEA Satu 

Mare ● IONEL NISTOR, preşedinte al Soc. Coop. R.S.V.T.I. VERIFICĂRI Tulcea  
● VIORICA DANIELA LUJERDEAN, contabil şef al SCM SUPERCONF Cluj-Napoca.

13 noiembrie
● CONSTANTIN GHEORGHE, preşedinte al SCM COMCONSTRUCT Bucureşti.
16 noiembrie
● LILIANA ELENA SILAGHI, președinte al SCM MODEX Oradea ● TANKO BELA, 

preşedinte al SCM ELECTROMECANICA Tg. Mureş ● VASILE GHIRITI, preşedinte 
al Soc. Coop. PRESTAREA Negreşti-Oaş ● ECATERINA TUDOR, contabil şef al 
SCM AMATEX Câmpina.

17 noiembrie
● GHEORGHE TĂNASE, preşedinte al SCM RADIOTEHNICA Constanţa ● CARMEN 

SILVIA PĂTRAŞCU, şef contabil al SCM MODIMEX Suceava.
18 noiembrie
● MIHAELA SIMA, preşedinte al SCM ÎMBRĂCĂMINTEA Craiova.
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Fonduri europene pentru pãstrarea tradiþiei populareMeºteºug ºi carierã
Sunt vremuri grele, timpuri în care trebuie să realizăm 

că este necesar să demonstrăm potențele economice. Iar 
meșteșugul este una din căi. Mai ales că putem folosi 
în interesul tuturor infuzii financiare care nu depind de 
amalgamatul buget al țării noastre. Meșterul popular 
Țica Geană, din comuna Soveja, face totul, și face bine 
pentru a demonstra că meșteritul îți oferă un viitor curat, 
fără vicisitudini. Dânsa aparține unei familii în care arta 
țesutului s-a transmis din generație în generație. La 
un moment dat nu s-a mai putut din cauza lipsei de 
fonduri. A citit, a analizat, a făcut programe și a obținut 
12.000 de euro ca să poată duce mai departe străvechiul 
meșteșug. De ce a făcut acest lucru? Ne explică chiar 
dânsa: „Am un adevărat cult pentru războiul de țesut din 
casă, vechi de peste 100 de ani, la care a țesut bunica, 
apoi mama, și eu de la vârsta de cinci ani. În casă nu 
era doar vechiul război. Pe lângă el, aflat în chiler, mai 
aveam un război de țesut pe prispă, unul în odaia mare 
și altul în bucătăria de iarnă”. Deja pare ca un adevărat 
atelier. Ce producea? Pânză și pănură din lână de oaie. 
Pânza de casă era cea mai bună, era din bumbac sută 
la sută, te ferea și de frig și de transpirație. 

Ehe... cu lâna de oaie este altă pricepere. Ea oferă 
nu numai căldură, ci chiar un aspect de personalizare și 
de bun gust. Tineretul ar trebui să prindă gustul acesta 
al lânii și respectul pentru obiectele lucrate din ea. Asta 
spune Țica Geană, și spune mai departe: „Am fost foarte 
supărată când am aflat că lâna nu mai are căutare și 
nici un preț, că ciobanii o aruncă pe apă... M-am gândit 
să cumpăr lâna nespălată și s-o pregătesc eu, s-o spăl, 
s-o dărăcesc și s-o torc. Din lâna toarsă vreau să fac 
covoare, pături și îmbrăcăminte. Am cumpărat și lână 
merinos, să fac jachețele, pantalonași și botoșei pentru 
cei mici. Mamele lor nici nu știu cât sunt de sănătoase 
și călduroase hăinuțele din lână”. Bine, bine, dar singură 
nu putea purcede la un astfel de drum. Așa că artista 
populară vrânceană s-a gândit că ar putea pregăti fetele 
de la școală. Zis și făcut. Le-a adus în atelierul dânsei, 
le-a arătat ce se poate face dar le-a și spus că meșteșugul 
cere talent și străduință. Încet-încet, codanele au prins 

gustul meșteritului. „Sunt mândră de ele, își dau silința, 
le place”, povestește meșterița, țesând la „patru mâini 
cu Loredana, elevă în clasa a XI-a la un liceu din orașul 
Panciu. „Am început prin a face brățări din lână pentru 
mărțișor, dar acum pot și să țes. E bine să știi să faci 
ceva, în casă, pentru casă, chiar dacă te pregătești pentru 
a deveni altceva. Abia aștept vacanța ca să țesem pături 
din lână”, spune Loredana. Prietena ei, Andreea, elevă 
în clasa a VIII-a, este abia la început, așa că i s-a dat 
ceva mai ușor de făcut. „Eu pregătesc țevi cu lână pentru 
următorul model și abia apoi voi învăța să țes la război. 
Îmi place foarte mult ce face tanti Țica și vreau să învăț 
pentru că satul o să aibă nevoie de cineva, aici, care să 
știe să țeasă, să coasă, să ducă tradiția mai departe”. 

Este încurajator, dar adevărul este că meșteșugul nu 
este ușor de însușit. Timp de doi ani, fetele de la Soveja 
au deprins tainele țesutului, cusutului și brodatului de 
la Țica Geană, așa cum făceau bunicile și străbunicile 
lor. Cert este că meșteșugul poate merge mai departe, 
datorită meșterilor împătimiți. Ei, și numai ei, pot atrage 
adolescenții și tinerii spre aceste meserii curate, pline 
de mulțumiri sufletești, și chiar financiare.
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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.
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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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ORIZONTAL: 1) De bază la o suspendare tempo-
rară 2) Arde… la ochi (pl.) – Eleganță aparte 3) Nu-l 
deosebești ușor 4) Capete de text! – Galbenă la față  
5) Primite cu căldură în casă – Aer la înălțime 6) Cară 
la moară! – Urgentări 7) Iubită – Trecute la teză! 8) Mai 
greu cu el… – A deveni un om la locul lui 9) Roade 
în natură – Găsit cu mare greutate 10) Țin postul o 
perioadă de timp.

VERTICAL: 1) Frați de cruce – Cornute mari 2) Um- 
blă cu șopârle – Se duce la noi la piață 3) Detaliile 
unei pânze – Specialist în recepții radio 4) Exact la 
momentul oportun – Prezente la datorie 5) Desfacere 
cu amănuntul – Intrate în horă! 6) Fata… din noroi 
– Asociați la vânătoare 7) Îngeraș privit cu dragoste 
8) Prezentul continuu – Perioadă istorică 9) 345 de 
marionete! – Promotor al culturii orientale 10) Adaptări 
cinematografice.
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Ce ºtim sau nu despre þara noastrã
Printre locurile din țara noastră care prezintă un potențial  

turistic uriaș se numără și stațiunea Soveja, Perla Vrancei, 
cea despre care se spune că ar avea cel mai ozonat aer 
din Europa. Ascunsă între păduri de brad și pin, stațiunea 
are o comoară naturală inestimabilă care ar putea atrage 
mulți turiști dornici de a petrece timp în natură. Cu peisaje 
superbe, izvoare cu ape minerale și brazi cât vezi cu 
ochii, Soveja pare a fi un paradis care abia așteaptă să 

fie explorat. A fost atestată pe la 1645, an în care Matei 
Basarab a ctitorit în acest loc Mănăstirea Soveja. Se 
spune că primii locuitori au venit din zona Argeșului, din 
Rucăr și Dragoslave, de unde fugeau de șerbie. Astfel, 
s-au așezat aici în jur de 50 de familii, care au întemeiat 
cele două sate: Rucăreni şi Dragosloveni. 

Splendori de râuri limpezi, cum rar se întâlnesc, străbat 
poieni pline de plante benefice și colțuri de păduri de brad, 
ozonând împreună aerul vindecător de boli respiratorii. 
Proprietățile curative ale zonei au fost descoperite, dupa 
cum spune legenda, de un negustor de stofă şi pânzeturi 
din Focşani. Bărbatul se pare că suferea de o afecțiune 
a sistemului respirator, iar la îndrumarea unui cunoscut 
a venit în tărâmurile Sovejei să facă o „cură de aer”. 
După ce acest negustor s-a vindecat, s-a dus zvonul în 
tot ținutul, iar numărul celor care veneau să facă terapie 
cu aerul ozonat de aici s-a înmulțit considerabil. În timp, 
aici, s-au construit hoteluri și tabere pentru copii, Soveja 
devenind o adevărată stațiune montană.

Pe lângă aerul terapeutic și decorul peisagistic fabulos, 
zona oferă și alte obiective turistice. Localnicii, păstrători 
de tradiții și obiceiuri, primitori și bucuroși de oaspeți, au 
reușit să realizeze și un Muzeu Etnografic. La sud-est 
de Dragosloveni, se află un sit arheologic, care cuprinde 
urme ale unor așezări din Neolitic, Epoca Bronzului și din 
perioada geto-dacă. Şi dacă tot alegeţi să vă petreceţi 
câteva zile la Soveja, puteți vizita şi „Schitul Soveja” cu 
hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”', Podul General 
Artur Văitoianu de la poalele Munţilor Vrancei, Şipotul lui 
Bucur – izvor în Dealul Răchitaşului şi să mergeţi, de ce 
nu, pe urmele haiducului Bucur. 

Zodia:  BALANTÃ

Zodia:  SCORPION


