


 CRÃCIUN FERICIT! 

Cel de-al 33-lea Congres Mondial al Alianței Coo-
peratiste Internaționale trebuia să aibă loc în perioada 
1-3 decembrie la Seul, în Coreea de Sud. Scriem 
„trebuia” fiindcă, așa cum a anunțat chiar conducerea 
ACI, „siguranța și bunăstarea personalului, a partici-
panților și a membrilor sunt o prioritate de vârf”. Pe 
scurt, Congresul ACI a fost întrerupt după detectarea 
unui caz pozitiv de Covid-19. Protocolul autorităților 
sanitare din Coreea de Sud s-a activat imediat, iar 
activitățile derulate de membrii cooperatori, întrerupte, 
pentru siguranța tuturor participanților la dezbateri.

Totuși, într-un comunicat de presă, Alianța Coo-
peratistă Internațională arată că „este important de 
menționat că am avut aproape trei zile de discuții și 
dezbateri pe tema «Aprofundarea identității noastre 
cooperatiste». În acest timp, membrii juriului și faci-
litatorii noștri au discutat multe propuneri demne de 
urmat”. Departamentul media al ACI pregătește mai 
multe materiale cu rezultatele discuțiilor purtate la Seul, 
printre care și mesajele transmise de ministrul spaniol 
al Muncii, Yolanda Diaz, președintele ACI, Ariel Guarco, 
și raportorul special al ONU pentru sărăcie extremă și 
drepturile omului, Olivier de Schutter.

Altfel, în deschiderea evenimentului, mișcarea 
cooperatistă globală a fost întâmpinată chiar de 
către președintele sud-coreean Moon Jae-in. „Este 
o adevărată onoare să deschid acest Congres ACI 
în prezența dumneavoastră. Noi, cooperatorii din 
lumea întreagă, suntem profund recunoscători pentru 
ospitalitatea arătată. La acest congres vom căuta să 
împărtășim învățarea și să construim noi propuneri 
pentru a aprofunda identitatea noastră cooperatistă 
într-un scenariu global încă critic și incert din punct 
de vedere al sănătății, economiei, social și de mediu”, 
a punctat Ariel Guarco.

O echipă de oameni de ştiinţă din Israel a dezvoltat 
o nouă tehnologie bazată pe Inteligenţa Artificială (IA) 
pentru depistarea minciunilor prin intermediul mişcărilor 
muşchilor faciali. Cu ajutorul acestei noi tehnologii, 
cercetătorii au detectat minciuni spuse de participanţii 
la studiu cu o acurateţe de 73%. Oamenii de ştiinţă 
au identificat două grupe distincte de persoane care 
spun lucruri neadevărate: cei care îşi activează muş-
chii obrajilor atunci când mint şi cei care îşi activează 
muşchii din zona sprâncenelor.

Această tehnologie poate fi utilă pentru detectarea 
minciunilor spuse pe aeroporturi, în cadrul interoga-
toriilor la poliţie ori la interviurile de angajare online.

Consumul ridicat de alimente ultra-procesate creşte 
riscul de hipertensiune şi nivel mărit de grăsimi în 
sânge, dar şi riscul de inflamaţie la persoanele care 
suferă de boala ficatului gras non-alcoolic. La această 
concluzie a ajuns o echipă de cercetători de la Univer-
sitatea din Haifa, Israel. „Consumul ridicat de alimente 
procesate în rândul celor care suferă de ficat gras 
este asociat cu exacerbarea bolii, în special în rândul 
fumătorilor”, a explicat Dana Ivancovsky-Wajcman, unul 
dintre autorii studiului.

Ficatul gras non-alcoolic este răspândit cu precăde-
re în rândul persoanelor cu greutate excesivă, care au 
diabet şi/sau care urmează o alimentaţie nesănătoasă. 
Aceasta este cea mai frecventă boală hepatică din lume 
şi este cauzată în principal de alimentaţia nesănătoasă, 
lipsa activităţii fizice şi obezitate.

Când ai cadre didactice dedicate, și rezultatele 
sunt pe măsură. Iar la Licecul Tehnologic UCECOM 
„Spiru Haret” din Craiova se știe cel mai bine că 
munca și seriozitatea sunt elementele care stau la 
baza performanțelor obținute de elevi. De aceea, 
fiecare proiect derulat se bucură de succes, cum 
este cazul „PRACTIC”.

PRACTIC – Elevi pregătiți pentru piața muncii este 
un proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital 
Uman 2014-2020, derulat în parteneriat cu Asociația 
„Mereu pentru Europa” și „Conversas Versateis Lda”, 
din Portugalia. Printre obiectivele asumate regăsim 
dezvoltarea unor parteneriate sustenabile între unitățile 
de învățământ doljene și entități relevante din sec-
toarele economice cu potențial competitiv, precum 
și crearea unui sistem de informare coordonată, în 
ambele sensuri, de la angajatori către unitățile de 
învățământ, pentru a răspunde nevoilor actuale și 
viitoare ale elevilor și pentru adaptarea ofertei școlare 
la cerințele pieței muncii. Totodată, s-a urmărit și dez-
voltarea competențelor profesionale ale elevilor prin 
organizarea de stagii de practică la agenți economici. 
Între altele, elevii au avut parte și de consiliere în 
vederea orientării profesionale ulterioare, totul fiind 
corelat cu nevoile lor individuale.

În cadrul proiectului, Liceul Tehnologic UCECOM 
„Spiru Haret” craiovean a participat la „Tabăra de 
dezvoltare personală” de la Călimănești, acolo unde 
au fost prezenți 20 elevi de la unitatea învățământului 
cooperatist. În frumoasa stațiune de pe Valea Oltului 

elevii au participat la diverse ateliere de educație 
privind planificarea carierei, ei primind ajutor și spri-
jin pentru acumularea de cunoștințe și competențe 
specifice necesare întocmirii propriului plan de carieră.

NICHOLAS CEZAR
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Elevii Liceului Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” 
Craiova, implicaþi în proiectul PRACTIC

De prin lumea cooperatistã

ªtiri de azi pentru mâine

Congresul ACI, întrerupt după un caz pozitiv de Covid-19

Minciunile, detectate pe baza mișcărilor faciale

Alimente care cresc riscul de hipertensiune

Aho, aho, voi încercați
De guturai, hai strănutați,
Tușiți cu sârg, nu pregetați!
O aspirină Bayer luați,
Apoi cuminți să ascultați!

* * *
Un Plugușor cum n-a mai fost,
Rostit pe nas, cu glasul gros,
Răzbind accent în mi bemol
Urmat de paracetamol.
Mânați, măi!

* * *
Dar hai, destul cu văicăritul!
Plugușorul l-am pornitu
Mânând din bici, cu zurgălăi,
Cum este datina la noi.
Hai, faceți zgomot, măi flăcăi!
Urați, măi!

* * *
Anul ce acuma vine
Să v-aducă numai bine,

Rod bogat, hambare pline
Fiindc-așa vi se cuvine!
Urați, măi!

* * *
Gospodari și gospodine,
Ascultați atenți la mine!
Băgați vigilent în gură
Pui crescuți în bătătură,
Nu din ăia din import!
Azi mănânci, mâine ești... mort
Cu o lumânare-n tort!

* * *
Chiar și porcul din U.E.
Nu e porc! Nu știu ce e...
Încercând un termen „plastic”
Are gust de gumilastic!
Portocale, ananas...
Vă iese pofta pe nas
Și bube pe ici, pe colo...
Să fie la ei acolo!
Urați, măi!

* * *
Noi, aici, avem de toate,
Avem pită, avem bucate
Să mâncăm pe săturate
Și toate sunt „bio”, frate!
Mânați, măi!

* * *
Să urăm ca alte ori
Bravilor cooperatori,
Celor care zi de zi
Croiesc bluze, rochii, ii,
Celor care preţuiesc,
Straiul mândru, românesc!

Alt meșteșug cunoscut,
Meșter lucrător în lut,
Cândva cu al lui renume
Cuceri întreaga lume.

* * *
Meserii de mult știute
Se învață, sunt cerute
Tot mai insistent, mai des,
Se constituie-n succes
Absolvirea unui curs,
De masaj, chiar și de tuns.

* * *
Unii dintre cei mai harnici,
Şi-au dorit a fi mecanici
Şcoala le-a dat un imbold,
Iar acum muncesc la Ford!

* * *
Stai, că nu am încheiat!
Continuăm la colindat
Agățând beteală-n pom
Pentru dragul UCECOM.
Mânați, măi!

* * *
Să trăiască, să-nflorească
Pașii ni-i călăuzească
Tot cu grijă părintească!
Pentru fiecare școală,
Din București sau din țară,
Urați cu puternic ton:
Să învingem OMICRON!
Mânați, măi!

Pluguºorul Colegiului UCECOM „Spiru Haret” 

Asociația „UJCM DÂMBOVIȚA” vă urează un Crăciun îmbelșugat, 
plin de lumină și un An Nou 2022 binecuvântat cu multă sănătate, 
succes deplin în realizarea proiectelor pe care vi le-ați propus, putere 
să treceți peste greutăți, rodnice împliniri, bucurii și bunăstare!
SĂRBĂTORI FERICITE ȘI LA MULŢI ANI !

Preşedinte,
ELENA NECULAESCU

DUMITRU BULUMETE,
Preşedintele ATCOM CONFECȚII București

În preajma luminoaselor Sărbători 
de Iarnă vă dorim multă sănătate, 
pace în suflet, bucurii, bunăstare și 
prosperitate.

Fie ca ANUL NOU 2022 să vă  
aducă noi împliniri, realizarea dorințelor 
și năzuințelor Dumneavoastră.
CRĂCIUN FERICIT și un AN NOU 
plin de împliniri și bucurii! 
LA MULȚI ANI !



În pragul Sfintelor Sărbători de sfârșit de 
an, cooperatorii giurgiuveni îşi îndreaptă 
gândul bun spre colegii lor meşteşugari 
din toată ţara, urându-le un CRĂCIUN 
FERICIT, cu multă sănătate, împliniri şi 
bucurii în noul an. 

La mulţi ani tuturor lucrătorilor din 
entităţile asociate la UCECOM, precum 
şi partenerilor lor în afaceri!

IOAN VASILE CHIRIŢĂ,
Preşedintele SCM SÂRGUINŢA Giurgiu

Crăciunul, cea mai dragă sărbătoare 
a anului, este prilejul când tot românul se 
strânge alături de cei din familie. Pe tot cu-
prinsul țării se respectă cu sfințenie mersul 
cu colindul, împodobirea bradului, se cântă 
și se joacă țurca, vasilica sau cerbul, se 
pun în scenă spectacole de teatru popular. 

După mersul cu colindul vine mult-aștep-
tata masă de Crăciun. Tradițional, ea trebuie 
să fie plină de bucate speciale: tobă, lebăr, 
sarmale, caltaboși, cârnați, cozonaci, colaci 
și prăjituri de tot felul.

Masa de Crăciun este urmată de oferirea 
cadourilor. Această tradiție are două pro-
veniențe, una creștină, cealaltă cu rădăcini 
păgâne. Prima spune că oferirea de cadouri 
în această perioadă este legată de Cei Trei 
Magi de la Răsărit, care i-au oferit pruncului 
Iisus aur, smirnă și tămâie, bunuri la mare 
căutare în acele vremuri. A doua tradiție are 
legătură cu bătrânul Crăciun, care, bucuros 
peste măsură după nașterea pruncului, a 
început să culeagă fructele din livadă și să 
le dăruiască micuților de pe ulița satului.

În mare, cam acestea sunt tradițiile 
comune Crăciunului în România, dar putem 
vorbi de datini și obiceiuri specifice fiecărei 
regiuni. Indiferent de unde provin, ele sunt 
pline de istorie, cu o vechime de sute de ani.
Obiceiuri de Crăciun în Oltenia

În Ajunul Crăciunului, femeile merg 
la cimitir, tămâiază mormintele și împart 
vecinilor colaci copți care au în mijloc ouă. 
Această tradiție poartă numele de „moșii 
de Crăciun”.

Prin anumite zone chiar se mai păstrea-
ză un obicei străvechi - colindul pițărăilor. 
Bărbații tineri, purtând costume populare, 

se adună în cete și împodobesc prăjinile 
cu steaguri, clopoței, ciucuri și coronițe cu 
flori. Astfel costumați ei merg la colindat pe 
la toate casele din sat.
Tradiții în Muntenia și Dobrogea

Pornind spre est, descoperim că, în prima  
zi de Crăciun, muntenii petrec alături de 
familie în jurul mesei bogate, iar gospodinele 
pregătesc apa norocului. Femeile stropesc 
cu această apă fiecare încăpere, obicei care 
se repetă timp de șapte zile, dacă familia a 
trecut prin multe greutăți înainte de Crăciun.

În Dobrogea, grupurile de colindători, 
formate din tineri necăsătoriți, umblă din 
casă în casă începând cu Ajunul Crăciunului 
și până la Bobotează; ba în Adamclisi și 
Aliman, de exemplu, există trei cete de co-
lindători: ceata copiilor, ceata mică (formată 
din tineri necăsătoriți) și ceata mare (alcă-
tuită din bărbați însurați). Uneori, cântatul 
este însoțit de jocul caprei, iar costumul 
purtat îmbină elemente cum ar fi coarnele 
cerbului și/sau ciocul berzei. Colindătorii sunt 
răsplătiți cu mere, nuci și colaci, iar fetele 
nemăritate dăruiesc tinerilor coronițe de flori.
Ursitorul Moldovei

Una dintre cele mai vechi tradiții de 
Crăciun din Moldova este cea a ursitorului.  
El este primul care gustă din bucatele tradi-
ționale lăsate de gospodine într-o strachină, 
pe prispa casei. Nimeni nu are voie să 
mănânce înaintea ursitorului, iar tradiția 
spune că fetele nemăritate își vor visa soțul 
în prima noapte. Tot aici, o altă tradiție este 
„Păstrarea Luminii”. În seara de Ajun, țăranii 
aprind un rug de bușteni pentru a ține „vie” 
cât mai mult lumina. 

Aceleași obiceiuri se regăsesc și în 
Bucovina, unde, de Ajun, copiii se îmbracă 
în costum tradițional și pleacă la colindat. În 
unele sate, se joacă Viflaimul, unde tinerii 
pun în scenă povestea Nașterii Domnului.
„Jocul moșilor” doar în Maramureș

O tradiție întâlnită doar în Maramureș 
este „Jocul moșilor”, iar moșii sunt, de 
regulă, tineri care poartă măști din păr de 
capră sau oaie, gata să „dea” cu biciul în 
cei care le ies în cale. Tot de Crăciun, copiii 
merg cu steaua. Colindătorii nu intră decât 
în gospodăriile unde porțile sunt deschise și 
lumina aprinsă; astfel, gazda le dă de veste 
că îi poate primi și este gata de omenire. 

Un alt obicei din Maramureș este Cavnicul  
și presupune purtatul unor cămăși și pan-
taloni de culoare albă de către colindători. 
Pe cap, ei au măști din piele de capră sau 
oaie, iar la mijloc, un brâu cu mulți clopoței.  
Încă o datină frumoasă este în Borșa. „Zâ-
nele Vestitoare” sunt trei fete îmbrăcate în 
alb, care umblă din casă în casă pentru a 
vesti nașterea Domnului. Pentru mesajul 
adus, sunt răsplătite cu nuci, mere sau bani.
Datini în Banat și Crișana

Banatul este renumit și pentru Vilfaimul 
interpretat de tineri, însă aici povestea începe 
din momentul în care Irod a poruncit uciderea 
pruncilor. Tot aici, împodobirea bradului este 
total diferită, în sensul că în pom nu se pun 
globuri și beteală, ci dulciuri, iar sub brad, un 
colac, un cârnat și o sticlă de rachiu, daruri 
aduse pentru a-l cinsti pe Moș Crăciun.
Transilvania, centrul tradițiilor

Am păstrat la urmă Transilvania fiindcă 
aici regăsim poate cele mai multe obiceiuri și 
tradiții de Crăciun. În seara de Ajun, gospo-
darii se spală pe față cu apă de râu dintr-o 
găleată în care s-a pus un ban de argint. 
Asta va îndepărta spiritele rele. Prin unele 
locuri, banul este înlocuit cu nuci, pentru ca 
familia să fie sănătoasă și mândră tot anul. 

Nu departe de Cluj sunt „Junii Mărișelu-
lui”. După slujba religioasă, 10 tineri din sat 
ies la colindat în fața bisericii, prilej cu care 
ei invită la dans fetele nemăritate. Iar prin 
satele de pe Târnave încă se mai păstrează 
„butea feciorilor” – din timpului postului Cră-
ciunului, flăcăii strâng vin pentru petrecerea 
din săptămâna de după Crăciun. Ceata de 
colindători este bine organizată, iar fiecare 
membru are un rol: ghirău, ajutor de ghirău, 
jude, pârgău mare, pârgău mic. Tot pe aici 
se cântă și colindul „Împăratul Romei”, care 
spune povestea Nașterii Mântuitorului în 
timpul împăratului roman Octavian și descrie 
venirea magilor cu aur, smirnă și tămâie.

Iată, așadar, de ce venirea pe lume a 
Fiului Domnului este cea mai iubită sărbă-
toare. Crăciunul este momentul în care ne 
adunăm laolaltă, cu mic cu mare, pentru a fi 
măcar câteva clipe împreună. Iar obiceiurile, 
tradițiile și datinile ce ies la iveală ne defi-
nesc comunitatea, ne oferă speranță pentru 
noul an și ne arată că, prin noi și credința 
noastră, viitorul poate fi mai bun, mai frumos. 

LIA PINTILIE

 LA MULÞI ANI! 

BBC laudã modelul cooperatist. România, obligatã sã nu piardã ºi acest tren!
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Într-un material care a zguduit inclusiv clasa politică 
britanică, una recunoscută pentru conservatorismul ei, 
BBC, crucișătorul presei europene, a ales să „dezvăluie” 
avantajele cooperației. Iar asocierea oamenilor într-un astfel 
de business este prezentată de rigizii englezi drept cea 
mai bună idee pentru salvarea afacerilor lovite de criză. 
Ca exemplu este adusă inițiativa unor galezi din micuța 
localitate Chepstow; 25 dintre ei s-au unit într-o cooperativă 

și furnizează împreună de la gemuri și dulcețuri până la 
conserve și sucuri naturale, cafele, produse de măcelărie, 
chiar și beri. Sunt mici producători locali care au înțeles 
că numai împreună pot răzbate în aceste vremuri tulburi.

„De ce o cooperativă? Pur și simplu pentru că este 
o afacere deținută de membrii săi și condusă în mod  
DEMOCRATIC. Factorul comun este că nu există acționari 
externi, iar profiturile sunt fie reinvestite, fie împărțite între 
membrii cooperatori. Totul sună un pic de modă veche, mai 
ales că mișcarea cooperatistă a fost, într-adevăr, fondată 
prin secolul al 19-lea, dar…”, punctează cei de la BBC.

Marea Britanie numără 7000 de cooperative. La nivel 
planetar, sunt undeva la trei milioane de astfel de societăți. 
Peste tot, membrii cooperatori au înțeles că o cooperativă 
i-a făcut mai rezistenți la pandemie decât dacă ar fi fost 
întreprinderi de sine stătătoare, firme standard.

Contactat de BBC, Gabriel Burdin, profesor asociat în 
economie la Universitatea Leeds, spune că, în general, 
cooperativele reduc șomajul, fiind un factor pozitiv pe 
piața muncii. „În afacerile convenționale, concedierile sunt 
cea mai frecventă strategie de reducere a costurilor, iar 
asta s-a văzut în pandemie. În schimb, cooperativele se 

ajustează de-a lungul altor marje, cum ar fi reduceri de 
salarii sau aranjamente de tipul partajarea muncii. Practic, 
cooperativele împărtășesc consecințele unei crize între 
membrii lor”.

Alianța Cooperatistă Internațională, prin directorul pen-
tru legislație, Santosh P. Kumar, arată că, pe plan global, 
și alte grupuri de oameni din întreaga lume s-au reunit 
pentru a forma cooperative, drept răspuns la criza generată 
de pandemia Covid-19. „Întâlniri online și «webinarii» au 
fost organizate de cooperative din întreaga lume. Schimbul 
internațional de practici și resurse a fost larg răspândit”, 
a spus prof. Kumar.

În România, UCECOM își asumă în continuare rolul de 
portavoce a nevoilor cooperatorilor meșteșugari din țară, 
făcând cunoscute cu orice prilej problemele și cerințele 
SCM-urilor către autoritățile competente. Dar nu întot deauna 
există și reacții pe măsură. Dacă și la nivelul forurilor  
decidente s-ar vedea reacția și mai ales modul de acțiune 
a Occidentului în această criză economică, în mod cert 
România se va trezi, realizând avantajele de netăgăduit 
ale sectorului cooperatist.

 LAURENȚIU TEODORESCU
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Nașterea Domnului înseamnă 
pentru toți creștinii renașterea într-o 
lume de speranță, fericire și iubire. 
Crăciunul este sărbătoarea celor ce 
au inima plină de dragoste pentru 
Iisus, iar datinile, tradițiile și obiceiu-
rile au o esență comună determinată 
de magia nașterii Mântuitorului. La 
români, pe aceste plaiuri binecuvân-
tate, Crăciunul este o sărbătoare 
care se exprimă prin împodobirea 
bradului, mese îmbelșugate și daruri 
făcute celor dragi.

La ceas de cumpănă dintre ani, 
pătruns de vraja Sărbătorilor de Iarnă, 
cu stimă şi mult respect, adresez 
cooperatorilor meşteşugari din ţară şi, 
îndeosebi, din Maramureş, călduroase 
urări de sănătate, bucurii şi multe 
împliniri, alături de cei dragi.

Cu speranţa că anul 2022 va fi mai bun, paşnic şi prosper  
pentru noi toţi, urez conducerii UCECOM şi cooperatorilor 
meşteşugari din toată ţara CRĂCIUN FERICIT ŞI LA MULŢI ANI !

MIHAI BABICIU,
Preşedintele UJCM Maramureş

De ziua Naşterii Domnului, 
cooperatorii meşteşugari clujeni 
vă doresc un Crăciun luminos, cu 
multe bucurii şi pace în suflet, iar 
anul 2022 să vă des chidă calea 
unor noi împliniri, cu sănătate şi 
fericire alături de cei dragi!

LA MULŢI ANI !

Sufletul românesc ºi magia Sãrbãtorilor de Iarnã

NICOLAE BELEIU,
Preşedintele UJCM Cluj
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21 decembrie
● MARGARETA NEGREA, preşedinte al SCM ARTA 

Medgidia ● DUMITRU MARIUS CREŢU, preşedinte al SCM 
METALUL Braşov.

22 decembrie
●  FLORENŢA BRATU, contabil şef al SCM GR1 MIORIŢA Iaşi.
23 decembrie
● MARIA NICOLAICIUC, preşedinte al SCM MODEXIM Ploieşti ● IOANA 

MIRELA VÂLCAN, contabil șef al SCM SAMIX Salonta.
24 decembrie
● ION SOLOMON, administrator al SCM METAL COM Constanţa ● CORINA  

MARIA FARCAŞ, preşedinte al SCM ELECTROSERVICE Cluj-Napoca.
27 decembrie
● MARIANA MIHAELA ADĂMESCU, preşedinte al Soc. Coop. COOP. DACIA 

Orăştie ● RODICA GALANTON, contabil şef al SCM MODA LUX Suceava  
● PENA OFILEANU, contabil şef al SCM VIITORUL CĂRĂŞAN Reşiţa.

29 decembrie
● NICULINA ANDREI, contabil şef al SCM ELECTROSERVICE Cluj-Napoca.
30 decembrie
● CAMELIA ELENA BARNA, preşedinte al SCM MUNCA Tg. Ocna  

● VIRGINIA CUCU, director general administrativ al Universităţii ARTIFEX 
● NICOLETA ANGHELACHE, contabil şef al Liceului Tehnologic UCECOM 
„Spiru Haret” Iași.

1 ianuarie
● AURELIAN ROGOZEA, preşedinte al AJCM Vaslui ● ILEANA OPRIŢA, 

contabil şef al SCM UNIREA Sebeş ● VIORICA TUDOR, contabil şef al 
SCM TEHNICA Roman. 

2 ianuarie
● MARILENA PIŢIGOI, preşedinte al UOCMMB.  
3 ianuarie
● ION ZGÎRCEA, vicepreşedinte al SCM VIITORUL CĂRĂŞAN Reşiţa  

● DAN-IULIAN DUMITRU, director al Direcţiei Administrarea Patrimoniului 
din UCECOM.

4 ianuarie
● RODICA ŢEHANCIUC, şef contabil al SCM PROGRESUL Solca ● MARIA 

DUDĂU, contabil şef al SCM MARCOMEX Rm. Vâlcea.
5 ianuarie
● ŞTEFANIA CRISTEA, preşedinte al SCM CURATCHIM Ploieşti.  
6 ianuarie
● VASILE IOAN CHIRIŢĂ, preşedinte al SCM SÂRGUINŢA Giurgiu.  
7 ianuarie
● IOAN MARCEL DURLESCU, preşedinte al Societății Coop. COOP. 

STREIUL Călan ● MARIANA CĂLIAN, contabil şef al SCM CONSTRUCTORUL 
Cluj-Napoca ● CLAUDIU-IOAN ROŞCA, şef contabil al Liceului Tehnologic 
UCECOM „Spiru Haret” Cluj-Napoca.

8 ianuarie
● GHEORGHE ŢUNEA, preşedinte al UJCM Caraş-Severin.
9 ianuarie
● RAMONA IBĂNESCU, administrator al SCM GR1 PULS COM Iaşi  

● DANIELA LORINA GIURCONIU, administrator al SCM VANESSA Roman 
● CODRE AURICA, şef contabil al SCM PRESTAREA Şimleu Silvaniei  
● ELENA ISABELA VASILE, contabil şef al SCM ATCOM Dâmboviţa.

10 ianuarie
● ROMEO MOROŞANU, preşedinte al SCM SIGHETEANA Sighetu 

Marmaţiei.
11 ianuarie
● NICULAE ENCIU, director al Soc. Coop. DUNĂREA Olteniţa ● DUMITRU  

BĂNICĂ, preşedinte al SCM CONSTRUCTORUL Constanţa ● ANGELA 
MIRON, administrator al SCM GR1 CARPATEX Iaşi ● MARIA GIURCĂ, şef 
contabil al SCM COMCONSTRUCT Bucureşti ● LILIANA IULIANA BARBU, 
contabil şef al ASCOM SCM Târgovişte.

12 ianuarie
● FLOAREA CIOBANU, contabil şef al Soc. Coop. BORCEA Feteşti  

● MIHAELA TRAŞCĂ, preşedinte al SCM MULTI SERVICE Craiova.
13 ianuarie
● ZAMFIRA BULEARCĂ, preşedinte al SCM MUNCĂ ŞI PRODUCŢIE Slobozia  

● VALERIA NEACŞU, administrator al Soc. Coop. MODAFLOR Slatina  
● MARIA GABRIELA STROILESCU, contabil șef al SCM ÎNFRĂȚIREA Moreni.

14 ianuarie  
● MIHAELA ILEANA DRĂGOI, contabil șef al SCM PARÂNGUL Tg. Jiu.
15 ianuarie
● ŞTEFAN GHIŢĂ, preşedinte al SCM VICTORIA Titu.
16 ianuarie
● ION DRĂGUŞIN, preşedinte al SCM CONSTRUCTORUL Budeşti ● CAMELIA  

PLEŞA, contabil şef al SCM UNIREA Constanţa.
17 ianuarie
● GHEORGHE APETROAIE, preşedinte al SCM PROGRESUL Solca.
19 ianuarie
● ANTONETA DURBACĂ, şef contabil al SCM 1 DECEMBRIE Brăila  

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

Zodia:  CAPRICORN

Dinastia Terþiu ºi tradiþia româneascãMeºteºug ºi carierã
Meșteșugul măștilor tradiționale este o îndeletnicire 

care se confundă cu istoria. Asta nu numai în România, ci 
peste tot în lume. De aici și motto-ul specific, în general, 
zonei rurale: „Veșnicia s-a născut și dăinuie la sat”. Această 
sintagmă poate fi înțeleasă pe deplin când vom vedea un 
meșter popular crestând o bucată de lemn, cu un cuțit 
special, având o vechime de zeci de ani sau veacuri, 
moștenit din generație în generație. „Cuțitoaia”, cum 
numesc meșteșugarii unealta specifică este ca o ștafetă 
plină de credință, dar și de magie, transmisă de la tată la 
fiu. Cioplitul măștilor din lemn este o meserie practicată pe 
tot parcursul anului, luând un avânt în pragul sărbătorilor 
religioase, dar și cu ocazia unor obiceiuri străvechi, cum 
ar fi dansul ciudat de priveghi, dans alert, zgomotos, 
menit să alunge spiritele malefice. Dansatorii, mai ales 
bătrâni, își „îmbracă” chipul cu o mască de lemn hâdă 
ce simbolizează de milenii miturile preistorice, păgâne și 
aproape de neînțeles. Unul dintre acești adevărați meșteri 
populari este Șerban Terțiu, din Chiricani, un cătun de 
pe dealurile comunei Nereju, Țara Vrancei. El continuă 
tradiția de veacuri a măștilor din lemn și piele, măști 
artizanale specifice acestei zone aflată la granița credinței 
și a legendelor. Toate cele specificate ies în evidență mai 
ales în timpul manifestărilor de iarnă. Este un om simplu și 
modest, mândru de lucrările sale care se văd în expoziții 
la Muzeul Țăranului Român din București, Muzeul Astra 
din Sibiu, la târgurile și festivalurile meșteșugărești din 
toată țara și de peste hotare. A făcut măști din lemn și 
piele de când se știe, și ca un adevărat reprezentant al 
unei „dinastii” a deprins, cu trudă și perseverență această 
meserie, aproape artă, de la tatăl său Pavel Terțiu, unul 
dintre marii meșteri populari ai Vrancei, care la rândul său 
a învățat meșteșugul de la tatăl său, Ion Amăriei, zis Ursu. 
Meșterul Șerban, contemporan nouă, folosește și astăzi 
uneltele de la tatăl și bunicul său, atribuindu-le nume ce 
le personalizează: „cârlan”, „cuțitoaie”, „sfredeluș”, „coarbă” 
și chiar… „criță”. Ți-ar trebui o grămadă de timp să înveți 
ce reprezintă aceste nume. 

Acasă la meșterul Șerban Terțiu, pe dealurile Nerejului, 
unde peisajul este desprins din basme, măștile sunt la loc 
de cinste, agățate pe pereți, printre diplomele dobândite 
în România și în alte țări europene, afișe și fotografii cu 
tatăl său, vestitul sculptor Pavel Terțiu, ale cărui lucrări fac 
mândria Galeriilor de Artă din Focșani și a unor muzee 
celebre din Budapesta, Moscova, Viena, Londra și chiar 
Paris. Da, un adevărat exemplu de îndelungată „dinastie” 
dăruită total acestui meșteșug. Nea Șerban, om primitor 

și cald sufletește, ne arată cu o bucurie modestă o mască 
mare din lemn, cu coarne de berbec, care tronează pe 
perete lângă steagul cu Țara Vrancei. Spune că măștile din 
lemn sunt mai greu de făcut, meșterește abia una pe zi, în 
timp ce măștile din piele, de capră sau de oaie, sunt mai 
ușor de realizat, face chiar două pe zi. Lemnul utilizat este 
de esență moale, din arin, tei, salcie sau plop. Folosește 
și boabe de fasole pentru dinți, păr din animale, coarne 
de berbec, iar uneltele sunt vechi, din familie, la fel ca și 
tiparele după care taie sau metodele de a spăla și usca 
pieile folosite. Fiecare mască este unicat, nu seamănă una 
cu alta, unele sunt vesele, altele necăjite. Tot dânsul spune 
că meșteșugul său nu este pentru orice om, iar pentru 
el înseamnă legătura cu strămoșii de la care a moștenit 
darul de a face măști de sărbători, de petrecere dar și de 
moarte, cum sunt măștile care acoperă chipurile uncheșilor 
din Nereju, când joacă Chipărușul în serile de priveghi, 
un obicei precreștin, unic în lume, păstrat cu sfințenie și 
dăruit mai departe urmașilor. 

În marea lui dragoste pentru oamenii locului, și nu 
numai, în iarna aceasta dorește să realizeze o colecție de 
măști ce se vrea a fi sufletul credinței că după nenorocirea 
care ne-a chinuit aproape doi ani, vine și bucuria, liniștea 
sufletească dată de speranța că noi oamenii, împreună, 
putem depăși vicisitudinile vieții, făurind un nou destin 
acestui popor, atât de des năpăstuit. Poate că Sfântul 
Nicolae, Nașterea Fiului și începutul noului an să fie 
deschiderea către un viitor mai binevoitor cu noi. 

LIA PINTILIE
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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.

 LA MULÞI ANI! 

De vrei să scrii ceva despre minunile țării noastre, 
n-ai ce face, trebuie să te întorci și să te reîntorci în acest 
ținut de poveste al Munților Vrancei. Pe aceste meleaguri,  
de care toată lumea a auzit, dar nu toți le cunosc, se 
poate descoperi unul dintre cele mai frumoase locuri din 
România. Aici, Râul Zăbala a creat în gresiile masive 
adevărate sculpturi cu forme impresionante, cunoscute 
sub numele de Căldările Zăbalei sau locul de îmbăiere al 
haiducilor. Al doilea nume, ce ține mai mult de poveste, 
își are originea în spusele bătrânilor, care ne povestesc și 
astăzi că acei lotri urmăriți de potere se adunau pentru a 
se putea odihni câteva clipe și a se îmbăia. Un sâmbure 
de adevăr există deoarece se ajunge foarte greu la aceste  
„Căldări”. Nici în zilele noastre această Arie protejată nu 
se lasă ușor cucerită de turiști. De fapt, salvatorii din 
zonă, cu multă experiență spun că este un traseu extrem 

de greu, aproape imposibil de parcurs. Cei care reușesc 
sunt răsplătiți de o frumusețe care compensează tot efortul 
depus, o adevărată minune a naturii, cu o floră și o faună 
strict protejate și care îți pot umple sufletul de dragoste, 
liniște și credință. 

Căldările Zăbalei se află pe teritoriul comunei vrâncene 
Năruja, cuprinzând peste 350 de hectare aflate sub o 
strictă legislație de întreținere și supraveghere. Este posibil, 
chiar și în zilele noastre, deoarece zona este puțin călcată 
de turiști, și de ce nu, de braconieri, datorită greutăților 
întâmpinate de-a lungul traseului. Când ajungi, totuși, ceea 
ce vezi este foarte greu de descris în cuvinte. Această 
imagine sălbatică este desprinsă din altă lume. Totul se 
datorează gresiilor și râului. Zăbala este apa curgătoare 
care se potolește puțin din zbuciumul său, de parcă ar fi 
prinsă într-o capcană a acestor „căldări”. O luptă grea duce 
Râul Zăbala în aceste locuri, pentru a-și putea continua 
drumul, iar muntele parcă n-ar vrea să-l elibereze. După 
marile „sculpturi” realizate în urma acestei încleștări, atunci 
când se pare că apa nu mai are nicio scăpare, râul câștigă 
lupta cu muntele și pornește vijelios și plin de diamante 
sclipitoare spre alte tărâmuri. Este adevărat că natura este 
cel mai bun „sculptor”. Ea a dat naștere, a creat, forme atât 
de minunate, interesante și perfect finisate. Zona este cu 
totul specială, pentru cunoscătorii români și străini, datorită 
acestei hidrogeomorfologii ascunse în pădurile pline de o 
floră și o faună specifice numai acestor ținuturi. 

De altfel, Rezervația Naturală Căldările Zăbalei a fost 
declarată sit Natura 2000 și desemnată zonă cu rol eco-
logic în cadrul rețelei de protecție a carnivorelor mari din 
Vrancea. Avem aceste zone impresionante și sălbatice. 
Important este să ni le conservăm!

LICA POTENKIN

ORIZONTAL: 1) Simbol statal – Se consumă după o 
spargere 2) Ia totul 3) Urmată pas cu pas în excursie – Stri-
găte de bucurie 4) Ușier în tură! – File în top – Oneste… 
în fond! 5) Semn de exclamare – Papagal din America de 
Sud 6) Într-o lună! – A produce 7) Spuma societății – Pâine 
din Ardeal 8) Rumegă totul la rece – A da din mâini și din 
picioare 9) Ia viața în serios – Bun în opoziție 10) Afecțiune 
puternică și durabilă.

VERTICAL: 1) Una care se ocupă de cele cu fumuri în 
cap 2) Sunt morți după coridă – Se duce la plimbare cu cățelul 
3) E înscris la geografie – Un zid aproape terminat 4) Bate 
la porți străine – Bază hipică 5) În pagină! – Un mic dar – 
Nu-i vezi fundul 6) Te strânge de gât – Femeia pusă la zid  
7) Trage aer în piept (pl.) – 236 coperți! 8) Mișcare de leagăn 
– O boare de aer 9) Bogăția pastelurilor – Adunarea de luni  
10) Casa tenisului – Pătrunzător de felul lui.
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