
De multe ori auzim în rândul tinerilor spunându-se 
„nu voi mai apuca eu să primesc pensie”, dar cum spe-
ranța de viață crește (o realitate demonstrată sociologic, 
pe baza cifrelor raportate de INS), cel mai probabil acest 
pesimism nu se va adeveri. Însă, România viitorului oferă 
o perspectivă care ne pune pe gânduri. 2040 va fi anul în 
care numărul vârstnicilor de peste 65 de ani îl va depăși 
pe cel al tinerilor sub 24 de ani. Iar de aici pornește un 
adevărat efect de domino – populația țării îmbătrânește, 
numărul celor care achită contribuții scade, iar presiunea 
pe sistemul de pensii de stat va fi din ce în ce mai mare. 
Câți bani ar putea primi la bătrânețe tinerii de astăzi, 
iată întrebarea care-i preocupă pe mulți, de la cei direct 
interesați la sociologi, analiști economici/finanțiști și, nu în 
ultimul rând, politicieni.

Grupul CFA România a coordonat un studiu foarte 
interesant, iar rezultatele sale sugerează că populația  
României îmbătrânește accelerat, tinerii continuă să ia 
calea străinătății, iar dintre cei rămași aici mulți fie lucrea-
ză la negru, fără contribuții sociale, fie, și mai grav de 
atât, nu au niciun loc de muncă! În momentul de față, în  
România este un salariu mediu pe economie de 4.000 de 
lei și o pensie medie de 1.700 de lei. Studiul CFA arată 
că românii văd o pensie decentă undeva la 3.000 de lei, 
adică 75% din salariul mediu. Din păcate, și cumulate, 
pensiile de la Pilonul 1 și Pilonul 2 nu depășesc 2600 de 
lei, ceea ce înseamnă destul de puțin în comparație cu 
așteptările tinerilor.

Avem, așadar, o veste bună – trăim mai mult, speranța 
de viață a crescut –, dar și una proastă – declinul populației  
este evident, suntem cu 4 milioane mai puțini față de 1990! 
Iar specialiștii atrag atenția că putem vedea acest declin 
continuând și să ajungem în 2050 la o populație de numai 
15 milioane de locuitori.

România, între deciziile UE ºi efectele rãzboiului din Ucraina
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În deschiderea ședinței a vorbit, cu aplombul care îl caracterizează, binecunoscutul 
economist Constantin Anghelache, profesor doctor în cadrul Universității „Artifex” şi mem-
bru a numeroase organisme profesionale, între care Comitetul de avizare metodologică 
din cadrul INS. Prof. univ. dr. C-tin Anghelache are cărți publicate care se regăsesc pe 
rafturile a 62 de biblioteci universitare din lumea întreagă, cea mai recentă fiind „România 
2022 – Starea economică sub impactul crizelor”. Așadar, președinții de uniuni judeţene/
asociaţii au avut posibilitatea de a audia o prezentare interesantă şi elocventă făcută de o 
somitate în domeniul economiei – „Repere privind evoluţia României în contextul actualelor 
crize” – şi au putut schimba impresii și căuta soluții la provocările economice actuale.

„În prezent, economia mondială se confruntă cu un număr de crize care s-au aliniat 
și îmi este imposibil să spun care este mai dăunătoare”, și-a început discursul prof. dr. 
Constantin Anghelache. Referitor la criza din România, domnia sa a reamintit că „a debu-
tat în 1990, când ne-am făcut singuri o traiectorie de dezvoltare economică imposibilă. 
Economia României a fost vândută pe 2 lei și nicidecum privatizată în adevăratul sens 

al cuvântului (...) S-a greșit atunci când am dat afară 2-300.000 de mineri. Ei trebuiau 
luați de acolo și duși la drumuri și poduri, iar azi am fi avut cea mai puternică infrastruc-
tură rutieră din Europa!”. A treia mare greșeală comisă de țara noastră și remarcată de 
vorbitor „a fost distrugerea agriculturii; am distrus irigația, fertilizarea, marile ferme...”. 
Toate acestea reprezintă greșeli „care azi se repetă zi de zi și nasc creșterea costurilor 
de producție, a cheltuielilor cu forța de muncă, greșeli care aduc inflație și un trai de pe 
o zi pe alta. Inflația vine când nu produci și nu poți atrage investiții”.
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Ministerul Educaþiei, despre învãþãmântul dual

Pãlãrier, un meºteºug în slujba oamenilor rafinaþi

Ioan Nemþoi, un Brâncuºi al sticlei

Ședința Comisiei de specialitate a președinților uniunilor județene/asociațiilor

De Ziua Mondială a Diabetului, marcată la 14 noiembrie, medicii, 
profesorii, dar și pacienţii din toată lumea au tras un semnal de alarmă 
cu privire la importanța accesului la educaţie, medicamente, tehnologii 
inovatoare, sprijin şi îngrijire a celor care suferă de această boală. În 
România, peste 1,2 milioane de persoane se află sub atentă monitorizare 
în cadrul Programului național de diabet. Dintre aceștia, 4.000 sunt copii, 
arată statisticile.

„Atunci când observăm că bem mai multă apă, că urinăm mai des 
şi că slăbim nejustificat, toate acestea sunt motive serioase pentru a ne 
prezenta la medic. Datele actuale arată o creştere a numărului de per-
soane cu diabet zaharat”, explică prof. dr. Gabriela Radulian, preşedintele 
Societăţii Române de Diabet. „Pentru a preveni diabetul zaharat tip 2, 
care reprezintă 90-95% din totalul cazurilor de diabet zaharat, este foarte 
important să adoptăm din timp un stil de viaţă sănătos fiindcă această 
boală, în majoritatea covârşitoare a cazurilor, apare ca o consecinţă a 
unui stil de viaţă nesănătos”, ne învață și prof. dr. Bogdan Timar, decanul 
Facultăţii de Medicină din Timişoara.

S.O.S. Diabetul, campanie de conºtientizare derulatã de 
Colegiul UCECOM „Spiru Haret”

Anul 2040, o perspectivã care ne pune pe gânduri

Prima întâlnire din noul mandat a președinților de uniuni judeţene/aso-
ciaţii a reprezentat cel mai bun prilej pentru punerea în temă cu noutățile 
care „ard” în prezent – crizele economico-sociale generate de conflictul 
din Ucraina și politica energetică (re)gândită la nivel înalt, în funcție de 
interesele geostrategice ale marilor puteri. Joi 17 noiembrie a.c, președinții 
de uniuni judeţene/asociaţii și ceilalți invitați aflaţi la sediul UCECOM s-au 
așezat la masa dialogului și au discutat (și) pe marginea acestor teme 
generale, dar care privesc inclusiv societățile cooperative meșteșugărești 
din România. Au fost diferite informări, toate având darul să stimuleze 
dialogul, dezbaterea și găsirea unor soluţii aplicabile breslei creatorilor de 
plusvaloare, respectiv cea a cooperaţiei meşteşugăreşti.



Organizația Internațională a Muncii a publicat 
un ghid de informare privind noi linii directoare în 
statisticile cooperativelor.

Adoptate în octombrie 2018, orientările OIM 
reprezintă primul standard statistic internațional 
al cooperativelor. Acestea acoperă concepte și 
definiții în jurul cooperativelor, tipuri de coopera-
tive, unități statistice, numărul de persoane care 
lucrează în cooperative și modalități de colectare, 
intabulare și analiză a datelor statistice despre 
sectorul cooperatist.

Noile linii directoare ale ghidului se adresează 
personalului din oficiile naționale de statistică, 
agențiilor guvernamentale responsabile pentru 
cooperative și federațiilor cooperatiste, precum și 
tuturor membrilor mișcării cooperatiste și cercetă-
torilor. Sfaturile OIM explică necesitatea unor sta-
tistici fiabile și comparabile privind cooperativele.

De la adoptarea lor, ACI a inclus principalele 
elemente de acolo în informațiile sale de reînnoire 
a calității de membru OIM și în unele lucrări de 
cercetare, în special în ceea ce privește adoptarea 
clasificării cooperatiste propuse de aceste orientări.

În altă ordine de idei, Biroul Regional Asia- 
Pacific al ACI (ACI-AP) a organizat, în colaborare 
cu Organizația Internațională a Muncii (OIM), un 
eveniment pentru a marca aniversarea a 20 de 
ani de la adoptarea recomandării de promovare a 
cooperativelor (R193/2002). Participanții au discu-
tat despre aplicarea mai largă a R193, elaborarea 
orientărilor OIM și aspecte specifice referitoare la 
sectorul cooperatist.

Descoperirea unei monede englezești vechi 
de 600 de ani în Canada (regiunea Newfoundland) 
de către un istoric amator pune în discuție mo-
mentul contactului european cu teritoriul de azi 
al Americii de Nord. Cercetătorii spun că această 
monedă precede cu cel puțin 70 de ani sosirea 
exploratorului John Cabot în regiune. În urma 
verificărilor făcute de Muzeul de Monedă al Băncii 
Canadei, s-a stabilit că moneda a fost bătută la 
Londra între anii 1422 și 1427.

Poveștile despre sosirea vikingilor sunt cu-
prinse în saga islandeze, care vorbesc despre 
vizite făcute de Leif Erikson în urmă cu peste 
1.000 de ani. Alte relatări includ povești britanice 
despre o corabie care, la sfârșitul secolului al 
XV-lea, a fost purtată de vânt spre un tărâm 
ciudat, plin de pești. Totodată, și unele hărți 
istorice portugheze descriu Terra do Bacalhau 
(Țara codului).

În 1583, Newfoundland a devenit prima 
posesiune a Angliei în America de Nord. 

Organizația Națiunilor Unite anunță că po-
pulația planetei a depășit cifra de 8 miliarde de 
locuitori. Omenirea a atins această bornă istorică 
la 11 ani distanță după ce a depășit pragul de  
7 miliarde. Primul miliard de oameni a fost atins în 
jurul anului 1804, mai arată ONU. Ar mai dura încă 
15 ani până când vom fi 9 miliarde pe Pământ, 
iar 10 miliarde, în jur de 2080, arată calculele.

În momentul de față, jumătate din populația 
lumii trăiește în doar 7 țări: China, India, SUA, 
Indonezia, Pakistan, Nigeria și Brazilia. În curând, 
populația Indiei o va depăși pe cea a Chinei, mai 
cred specialiștii.

Altfel, așteptăm cu nerăbdare clarificarea 
situației referitoare la cine este bebelușul care a 
urcat borna populației Terrei la 8 miliarde. Două 
țări își revendică această onoare – Republica Do-
minicană (conform unei proiecții făcute de ONU) 
și Filipine. Până vom afla care dintre dominicanul 
Damian și filipineza Vinice este bebelușul numărul  
8 miliarde, noi urăm ambilor nou-născuți sănătate 
și o viață lipsită de griji!

Între timp, generația anilor ’70 a pornit un val de pensionări (multe 
anticipate), ceea ce creează o presiune pe bugetul statului, reducându-i 
capacitatea de a asigura pensii decente și, in extenso, servicii publice 
de calitate. Începând cu 2030, statului îi va fi foarte greu să mai asigure 
servicii publice decente. De ce, am văzut – populația îmbătrânește, tinerii 
care muncesc sunt tot mai puțini, speranța de viață crește, dar oamenii 
se pensionează mai devreme și lumea așteaptă ca statul să rezolve toate 
aceste decorelări macro.

Ce ar fi de făcut, aici se caută răspunsuri, iar soluțiile nu-s multe. În 
primul rând, experții spun că ar trebui crescute contribuțiile sociale (pe 
holurile Parlamentului se vorbește de nivelul de 28,3% impozitare). Despre 
încă 6 milioane de locuri de muncă (salariu minim plus contribuții plătite 
egal, gură de oxigen pentru bugetul asigurărilor sociale), aproape că nici nu 
trebuie să pomenim, așa că ne mai rămâne opțiunea numărul 3: să avem 
noi grijă de noi înșine, investind chiar și numai 150 de lei pe lună într-o 
pensie privată facultativă (Pilonul 3).

LAURENȚIU TEODORESCU

(Urmare din pagina 1)

Anul 2040, o perspectivã care ne 
pune pe gânduri
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De prin lumea cooperatistã

ªtiri de azi pentru mâine

OIM și statisticile cooperatiste

Suntem 8 miliarde de oameni pe Pământ

Descoperire fantastică în Canada

S.O.S. Diabetul, campanie de conºtientizare derulatã 
de Colegiul UCECOM „Spiru Haret”

Ministerul Educaþiei aprobã Metodologia privind 
constituirea consorþiilor pentru învãþãmânt dual

Din păcate, România se situează printre ţările cu cea mai mare 
prevalenţă a diabetului în Europa – 11,6% dintre adulţi.

Profesia de asistent medical se așează temeinic la granița 
dintre tehnic și uman, iar a practica această meserie înseamnă 
să semnezi neoficial un contract de continuu sacrificiu și să-ți 
asumi că riscurile și stresul îți vor scădea calitatea vieții pe care 
o așteptai. Temelia profesiei de asistent medical se construiește 
trainic, cu abilități, cunoștințe și atitudine potrivită, cu emoție și 
sentimente profunde.

Așa cum o face de ceva timp, Colegiul UCECOM „Spiru Haret” 
a abordat Ziua Mondială a Diabetului ca pe o provocare și un prilej 
de implicare pentru viitorii asistenți medicali ai școlii postliceale.

În context, 50 de elevi, îndrumați de profesorii lor, medici și 
asistenți medicali, au măsurat glicemia, tensiunea arterială, pulsul 
și saturația de oxigen din sânge unui număr de 500 persoane care 
în 14 noiembrie a.c. s-au aflat în incinta Complexului Comercial 
„Orhideea”, din Sectorul 6.

Sub ochii atenți ai profesorilor supraveghetori, care corectau 
fiecare mișcare și dădeau îndrumările potrivite, oferindu-și ajutorul cât mai discret posibil, elevii au explicat și livrat încredere oame-

nilor, în același timp arătându-le empatie în timp ce zâmbeau în 
uniformele lor alb-verzi cu însemnele școlii. Pe parcursul întregii 
zile, copiii au muncit cu sârg și cu responsabilitate, susținuți de 
aprecierile primilor lor pacienți. Au fost evaluate/testate gratuit 
în jur de 500 de persoane de către 50 elevi coordonați de cinci 
profesori de specialitate. „Suntem mândri să putem, încă de pe 
acum, să fim de folos comunității. Mulțumim celor care fac posibilă 
implicarea noastră în demersul de îngrijire a pacienților!”, a spus, 
cu emoție, una dintre elevele Școlii postliceale sanitare din cadrul 
Colegiului UCECOM „Spiru Haret”.

Viitorii asistenți medicali mânuiesc cu grijă aparate și mate-
riale, notează, transmit informații către persoanele care se oferă 
voluntar pentru a li se măsura glicemia, tensiunea arterială, pulsul, 
oxigenarea sângelui. Putem spune că Școala Postliceală Sanitară 
din cadrul cooperației meșteșugărești a arătat ce înseamnă echi-
pă și a adăugat plusvaloare profesiei prin continuarea proiectului 
„S.O.S. Diabetul!”. (L.T.)

Ministerul Educaţiei a aprobat, prin ordin, Metodologia privind 
constituirea consorţiilor pentru învăţământ dual. Consorţiul este o 
formă de asociere fără scop patrimonial, cu rolul de a contribui la 
dezvoltarea învăţământului dual, cu rute complete, pentru calificări 
cerute pe piaţa muncii şi are denumire proprie stabilită de părţi, 

printr-un contract de parteneriat. Un consorţiu este constituit obli-
gatoriu din următoarele tipuri de entităţi: instituţii de învăţământ 
superior de stat/particulare acreditate, unităţi de învăţământ preuni-
versitar de stat/particulare acreditate, unităţi administrativ-teritoriale 
(UAT) și operatori economici.

Rolul unui consorţiu constă în creşterea calităţii oferite beneficia-
rilor în procesul de formare în raport cu nevoile pieţei muncii, atât 
prin creşterea numărului de domenii şi calificări şi de competenţe 
ale pieţei muncii, cât şi prin asigurarea unui parcurs educaţional 
dual complet pentru elevi.

Metodologia prevede că pot fi formate noi structuri parteneriale  
cu denumire proprie, fără personalitate juridică, în baza unui 
contract de parteneriat, cu respectarea criteriilor prevăzute de 
metodologie şi se poate obţine statutul de centru de expertiză 
pentru implementarea reformelor naţionale din domeniul educaţiei 
şi formării profesionale prin învăţământul dual.

„Învăţământul dual este centrat pe nevoile pieţei muncii, atât 
prin creşterea numărului de domenii de formare, de calificări şi 
de absolvenţi, cât şi prin asigurarea unui parcurs educaţional dual 
complet pentru elevii/studenţii înscrişi în învăţământul dual”, arată 
Ministerul Educaţiei.

De asemenea, prin consorţii se pot dezvolta campusuri profe-
sionale integrate, în care se desfăşoară învăţământul preuniversitar 
dual şi învăţământul universitar dual şi care reprezintă parte a 
infrastructurii şcolare și respectiv universitare, pentru procesul de 
învăţământ. (N.C.)

(Urmare din pagina 1)



În București există un loc care ascunde nenumărate povești pline de 
emoții și culoare. Pasajul Englez, căci despre el este vorba, îl găzduiește 
și pe Nicolae Zdârcă, mare meșter pălărier, de fapt veteranul breslei, căci 
nea Nicu tocmai ce a depășit venerabila vârstă de 93 de ani. Are locul lui 
în această zonă încărcată de istorie, care leagă Calea Victoriei de Strada 
Academiei. „Atelierul meu este ferit de ochii oamenilor grăbiți și de gălăgia 
bulevardului”, se destăinuie nea Nicu.

În atelierul său, pălării de tot felul prind viață și liniștea coboară peste 
mâinile magice care de zeci de ani trudesc acest meșteșug. Un radio prăfuit 
așezat pe raft și porumbeii îi țin companie bătrânului care așteaptă clienții 
să-i treacă pragul.
Nea Nicu pălărierul, prietenul actorilor

Nea Nicu și-a schimbat doar vârsta, care și-a pus amprenta pe chipul lui, 
dar a rămas la fel de puternic și plin de energie ca-n anii trecuți. De peste 
șapte decenii, el așează cu migală pe capetele doamnelor și domnilor pălării 
la modă, făcute cu mult suflet în micul atelier din Pasajul Englez.

Copiii îi mai spun să se odihnească, dar bătrânul pălărier nu poate sta 
fără ca mâinile sale să realizeze ce iubește cel mai mult, pălăriile. Încă mai 
adoră să tragă materialele pe calapod, să le dea forma unică, apoi să le 
lase la uscat înainte să prindă „viață”. „Este cel mai frumos moment când 
văd că din mâinile mele iese un lucru pe care îl dau cuiva și zâmbește sau 
râde”, mărturisește el.

În fiecare zi, așezat pe un scăunel, lucrează la câte o pălărie nouă și 
își deapănă amintirile ce s-au adunat de-a lungul vieții. S-a născut în Gorj, 
într-o familie nevoiașă, cu 11 copii, dar tocmai lipsurile aveau să-i schimbe 
soarta. Ajuns la București, „cam prin anii ’40”, că nici el nu mai ține minte 
cu exactitate, și-a făcut ucenicia pe lângă meșterii care roiau în Capitală, 
iar acum poate spune cu mândrie că a creat pălării și căciuli pentru toți, 
chiar și pentru marii actori ai României. Nicio cerere specială, niciun detaliu 
cerut de vreun client pretențios nu au fost imposibile pentru meșterul Nicolae 
Zdârcă. Mâinile lui au lucrat și recuzita filmelor lui Sergiu Nicolaescu! Când 
își amintește de acele vremuri, zâmbește și se uită cu mândrie la mâinile 
bătătorite de hărnicie.

Bătrânul pălărier își vinde creațiile oricui simte nevoia să facă o călătorie 
în Bucureștii de altădată. Prețurile sunt pe toate buzunarele, dar nu banii 
contează în achiziția unei pălării, ci tocmai povestea pe care o spune. (M.O.)
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Pãlãrier, un meºteºug în slujba oamenilor rafinaþi

Oameni ºi locuri – întâlniri istorice

„Dezvoltarea turismului și a agriculturii trebuia 
să fie boom-ul din economia românească. În aceste 
două direcții, țara noastră are un mare potențial!”, 
a conchis prof. dr. Constantin Anghelache.

Chestionat pe marginea banilor promiși României  
prin PNRR, reputatul economist a oferit un răspuns 
care pune punctul pe „i” în această chestiune: „Din 
PNRR, doar jumătate din bani sunt fără dobândă. 
Cealaltă jumătate trebuie rambursată și cu dobândă 
mare! Rămâne să vedem pe unde vom scoate 
cămașa...”.

Alte puncte interesante de pe ordinea de zi 
le-au constituit prezentările legate de activităţile 
curente şi, potenţial, de perspectivă ale societătilor 
cooperative meşteşugăreşti. În contextul primei 
teme, cea vizând „Opțiuni de reducere a costu-
rilor cu utilitățile la nivel de SCM”, se observă că 
dinamica afacerilor este tot mai puternic influențată 
de evoluția inflației, creșterea blocajului financiar și 
scăderea vânzărilor, iar previziunile sunt sumbre: se 
anticipează că numărul societăţilor care vor pune 
lacătul pe ușă în perioada următoare va atinge 
maximul ultimilor 3 ani! Iată de ce azi foarte mulți 
caută răspuns la întrebarea „Ce este eficiența 
energetică?” şi încearcă să adopte cele mai bune 
practici de a reduce costurile cu energia în afaceri, 
prin modalităţi precum: Efectuarea unui audit ener-
getic; Sisteme de iluminat inteligente; Renunțarea 
la becurile clasice; Înlocuirea vechilor aparate de 
aer condiționat cu unele moderne; Izolarea termică 
a spaţiilor; Trecerea la surse de energie alternative 

și regenerabile; Trecerea la sisteme de ventilație 
cu recuperare de căldură; O contorizare separată; 
Program de lucru flexibil; Schimbarea furnizorului de 
energie; Utilizarea luminii naturale şi multe altele.

Pe lângă aceasta, au mai fost aduse în atenţia 
participanţilor şi temele: „Munca nedeclarată în 
abordarea cooperativelor de lucrători şi sociale” 
şi „Avantajele domeniului cooperatist în domeniul 
îngrijirii” (punctate cu o serie de exemplificări edifi-
catoare, inclusiv un clip video).

Pe linia reglementărilor în vigoare, în mapele 
participanţilor la şedinţă s-au regăsit și alte teme 
de interes pentru SCM-uri, mai ales de ordin 
juridic: „Informare referitoare la prevederile Legii  
nr. 265/2022 privind Registrul Comerțului și pentru 
modificarea și completarea altor acte normative” sau 
„Regimul juridic al insolvenței în lumina prevede-
rilor Legii nr. 216/14.07.2022 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență și a altor 
acte normative”. De un interes aparte s-a bucurat 
şi tema „E-provocările digitale aduse entităţilor 
cooperatiste meşteşugăreşti de raportările fiscale” 
care, probabil, va fi dezvoltată şi într-o viitoare 
întâlnire cu profesioniştii din sector.

În concluzie, ședința Comisiei de specialitate a 
președinților uniunilor județene/asociațiilor a oferit, 
încă o dată, subiecte antrenante, sfaturi și idei de 
pus în practică, totul într-un dialog antrenant și 
benefic sectorului cooperației meșteșugărești.

LAURENȚIU TEODORESCU

Misiunea inginerului brașovean a fost de 
a implementa cele opt motoare auxiliare ale 
navetei Orion, noul „Apollo” din zilele noastre.

„Ca să faci Rocket Science, în primul 
rând ai nevoie de foarte multă răbdare, 
dedicare și muncă. Să poți înțelege foarte 
detaliat anumite probleme, dar să poți vedea 
și totul în ansamblu. De exemplu, să înțelegi 
cum sistemul la care lucrezi se integrează 
într-un sistem mai mare. Dar, mai mult decât 
atât, să înțelegi cum oamenii colaborează 
împreună pentru a atinge un scop situat 
dincolo de visele noastre cele mai mărețe”, 
afirmă Dragoș Alexandru Păun, mândru că 
poate vorbi despre munca sa.
Tehnologia din spatele navetei spațiale Orion

Noua navetă spațială Orion este for-
mată dintr-un modul de comandă (partea 
de sus) și un modul european de serviciu 
(ESM), care va asigura inclusiv propulsia 
navei (partea centrală), de care a fost fixat  
„adaptorul” special pentru cuplarea de 
racheta principală SLS, folosită la decolare. 
Astfel, explică inginerul român, „modulul 
de serviciu este responsabil de propulsia 
sistemului în orbita lunară și propulsia 
sistemului în drum spre Pământ, cât și de 
generarea de energie electrică, fiind dotat 
cu 4 aripi solare. De asemenea, modulul 
aprovizionează astronauții cu elemente 
critice, precum sistemul de menținere a 
vieții, fiind dotat cu rezervoarele de oxigen, 
azot și apă potabilă, precum și capacitatea 
de a condiționa termic sistemul, deci de a 
menține o temperatură corectă în habitatul 
capsulei de comandă”.

Dragoș Alexandru Păun este încrezător 
în acest proiect inovator și crede cu tărie că 

rezultatele muncii sale vor fi încununate cu 
succes: „Scopul este de a avea o arhitectură 
sustenabilă pentru un viitor în care vom 
putea ajunge la Lună și apoi să construim 
împreună drumul spre planeta Marte”.

Românul a fost cooptat în acest pro-
gram spațial acum 7 ani, în 2015, la scurt 

timp după terminarea studiilor în domeniul 
aerospațial. Chiar dacă era extrem de tânăr, 
a fost un om de bază al echipei care a 
contribuit mult la succesul proiectului Orion. 
„M-am ocupat de foarte multe echipamente 
din interiorul navei și de modul în care ele 
sunt integrate cu nava și felul în care ele 

funcționează împreună: dacă funcționează 
corect, dacă sunt suficient de redundante etc.  
M-am ocupat în principal de motoare și 
rezervoare, care sunt foarte, foarte impor-
tante. Cele 8 motoare auxiliare erau în 
responsabilitatea mea”, spune el.
Cum arată o zi normală de lucru

De câțiva ani, pentru Păun nu există 
rutină și nici timp pentru distracție. O zi 
normală de lucru înseamnă „întâlniri cu 
specialiști din toate domeniile, din Statele 
Unite și întreaga Europă, o zi de lucru 
înseamnă să sprijini la nevoie colegii ce 
se ocupă de construcția propriu-zisă a 
navei sau procesul de integrare, așa cum 
îl numim, ce se realizează într-un mediu 
controlat, așa-numita cameră curată, unde 
nivelul de particule, temperatura și umidi-
tatea sunt strict controlate. O zi normală de 
lucru înseamnă pentru mine să fii capabil 
să rezolvi orice problemă în timp util, să 
știi unde să găsești informațiile relevante 
și cum să le interpretezi”.

Dragoș Alexandru Păun este un român 
cu care trebuie să ne mândrim. E de ajuns 
să-l asculți pentru a descoperi pasiunea cu 
care lucrează și nivelul de implicare la care 
a ajuns: „Lucrând pentru sistemul Orion și 
misiunea Artemis, gândită de NASA, este 
ceva normal să auzi 4-5 limbi diferite în birou 
și să lucrezi cu oameni ce știu minimum 
2-3 limbi, ce vin din țări foarte variate de 
pe tot mapamondul și care sunt experți de 
talie mondială în zona lor de competență. 
Este o experiență ce te face constant să 
cauți să știi mai mult, să înțelegi punctul 
de vedere al celorlalți și aș putea spune că 
m-a transformat fundamental în bine, mi-a 
oferit libertatea pe care o căutam”. (L.T.)

România, între deciziile UE ºi efectele rãzboiului din Ucraina

Dragoº Alexandru Pãun, românul care face senzaþie la NASA
A trecut, iată, o jumătate de secol de la prima aselenizare pe satelitul 

natural al Pământului, iar NASA anunță că are planuri mari și dorește să 
reia călătoriile spre Lună. Dragoș Alexandru Păun, un inginer român născut 
în Brașov, s-a stabilit în urmă cu câțiva ani în Germania, iar în prezent este 
angajat al companiei Ariane Group GmbH, un joint-venture între coloșii Airbus 
și Safran, cu activități concentrate atât pe construcția de lansatoare de rachete 
civile, cât și pe dezvoltarea sistemelor de transport spațial. Românul Păun a 
jucat un rol esențial în proiectul Artemis 1, noua provocare gândită de NASA.

(Urmare din pagina 1)



19 noiembrie
● CONSTANTIN BRUMĂ, președinte al SCM ARTA LEMNULUI 

Bucureşti ● ŞTEFAN LENART, contabil şef al SCM ÎNFRĂŢIREA 
Pecica.

23 noiembrie
● CONSTANTIN ROŞOIU, preşedinte al SCM UNIREA Pucioasa  

● ILEANA MOŢCANU, contabil şef al SCM ÎMBRĂCĂMINTEA Craiova 
● RODICA LUMINIŢA ROCA, contabil şef al SCM ÎMBRĂCĂMINTEA 
Constanţa.

24 noiembrie
● MILUDIA BUTNARU, secretar al UOCMMB ● MIRCEA CRIŞAN, preşedinte al 

Soc. Coop. MUREŞUL DAVA din Deva ● ŞTEFAN SOCOLIUC, preşedinte al SCM 
AUTOSERVICE Suceava.

25 noiembrie
● MIOARA OPREA, preşedinte al SCM PROGRESUL Bistriţa ● CRISTINA 

PERPELEA, contabil şef al SCM PIMEX Ploieşti.
26 noiembrie
● RADU COSTESCU BĂLĂCEANU, preşedinte al SCM ÎNAINTE Constanţa  

● CARMEN MARIANA BOZA, contabil şef al SCM CRINUL Galaţi.
27 noiembrie
● FLORENTINA MARICICA BENDEA, preşedinte al SCM TIMPURI NOI Sibiu  

● MIHAELA BROŞBEANU, preşedinte al SCM ARTA Târgovişte ● MARIANA NEAGU, 
preşedinte al SCM PROGRESUL Făurei.

28 noiembrie
● CĂTĂLINA MEREUŢĂ, preşedinte al SCM PIELBAC Bacău ● GHEORGHE 

MAGHER, preşedinte al SCM OLTUL Vâlcea ● MARCEL BULACU, administrator al 
SCM ÎNFRĂŢIREA Băileşti.

30 noiembrie
● ALIN-DUMITRU TUDOR, director adjunct pentru administrarea patrimoniului la 

Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Craiova.
1 decembrie
● GHEORGHE CHIRILOIU, preşedinte al SCM CRINUL Galaţi ● ELISABETA 

IGOROV, preşedinte al SCM DRUM NOU Bucureşti.
2 decembrie
● IOAN RÂZNIC, preşedinte al SCM MOLDOVA Siret ● MARGARETA PINTILESCU, 

şef contabil al SCM MUNCĂ ŞI ARTĂ Bucureşti ● ADINA STROESCU, şef contabil 
al SCM PRESIN Sinaia.

3 decembrie
● CRISTIAN VALENTIN MATIȘ, președinte al SCM UNIREA MESERIAȘILOR 

Chișineu Criș.
4 decembrie
● LUCIAN ANGHEL, preşedinte al UJCM Iaşi ● GIGI MĂNĂILĂ, vicepreședinte 

al ASCOM SCM Alexandria.
5 decembrie
● MARIA DINU, preşedinte al SCM RĂSĂRITUL Alexandria ● MIHAIL POPESCU, 

preşedinte al SCM SPRIANA Baia Sprie. 
6 decembrie
● TEODOR BOIA, preşedinte al SCM AUTOSERVICE Cluj-Napoca ● VIORICA 

DEFTU, şef contabil al SCM MEŞTEŞUGARUL Aleşd.
7 decembrie
● ANDREEA FELICIA NECULAESCU, şef contabil al Asociaţiei „UJCM Dâmboviţa” 

● MIHAELA DĂNCILĂ, contabil şef al SCM TRANSILVANA Sebeş.
8 decembrie
● GHEORGHE CONSTANTINESCU, preşedinte al SCM ORIENTAL CARPETS 

Craiova ● MARIAN MATEI, preşedinte al SCM AUTO GRUP SERVICE Horezu.
9 decembrie
● VASILE IACOB, preşedinte al SCM PRESTAREA Slobozia ● GABRIEL ILIE, vice-

preşedinte al UJCM Ialomiţa ● CONSTANTIN VITAN, preşedinte al SCM SINCO Piteşti.
10 decembrie
● ELENA NECULAESCU, preşedinte al Asociaţiei „UJCM Dâmboviţa” ● MARIA 

CAZAC, preşedinte al SCM MOBILĂ ŞI TAPIŢERIE Bucureşti ● LEONTINA PRECUP, 
contabil şef al SCM MEDIEŞANA Mediaş.

11 decembrie
● ALEXANDRA KEDVES, președinte al SCM PUBLITER Bucureşti ● LARISA 

RUSU, contabil şef al SOCOM UNIREA Soc. Coop. Petroşani ● MIHAELA LUȚĂ, 
contabil șef al SC HEFAISTOS-CM SA.

12 decembrie
● CARMEN FLAVIA BURLACU, președinte al Soc. Coop. DINAMO Timișoara  

● MIHAELA GINA PERŞINARU, contabil şef al SCM UNIREA Mizil.
13 decembrie
● ILEANA TRUFAŞU, preşedinte al Asociației ATCOM „MOLDAVIA” Botoşani 

● GEORGIANA MUNTEANU, contabil şef al SCM CONSTRUCTORUL Constanţa.
14 decembrie
● EMIL IONIŢĂ, preşedinte al Soc. Coop. PROGRESUL Babadag ● ZSOFIA 

VARGA, vicepreşedinte al Soc. Coop. ÎMBRĂCĂMINTEA Satu Mare.
15 decembrie
● DANIELA SÎRBU, contabil şef al AJCM Vaslui.
16 decembrie
● VIORICA PAVEL, preşedinte al SCM MUNCA Negreşti ● ŞTEFANA PRUNĂ, 

preşedinte al SCM ARTA CASNICĂ Tismana ● CLAUDIA MORARIU, președinte al 
SCM SEBIȘANA Sebiș. 

17 decembrie
● ELENA DANIELA ZGĂVÎRDICI, contabil şef al SCM MUNCA Tg. Ocna.
19 decembrie
● IONUŢ VASILE, director general al SCM MOTOR SERVICE Bucureşti.
20 decembrie
● ANDREEA ELENA LENCU, şef contabil al UJCM Alba ● TATIANA DOBRÎI, 

preşedinte al SCM COVART Comarnic ● SILVIA TURCU, secretar al UJCM Sibiu.
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Ioan Nemþoi, un Brâncuºi al sticleiMeºteºug ºi carierã
Un artist! Un artist de renume mondial, cunoscut, 

admirat și cumpărat în toate colțurile mapamondului recu-
noaște și este mândru că sufletul lui l-a făcut să fie, în 
primul rând, Meșteșugar. Dacă îl întrebi cum reușește să 
vrăjească în acest mod unic sticla, îți răspunde că el nu 
„vrăjește”. El meșteșugărește sticla. Artistul care a îmbrăcat 
firesc hainele celebrității arată, fără cuvinte, că acest 
veșmânt este încununat cu aura unui meșter botoșănean 
get-beget. „E felul în care mi-am dorit să-mi trăiesc viața, 
nu am lăsat niciodată celebritatea să mă îndepărteze de 
familie, prieteni și meșteșug”, spune artistul-sticlar.

Supranumit un Brâncuși al sticlei, înzestrat cu harul de 
a stăpâni focul, arta, inovația, Ioan Nemțoi s-a născut pe la 
jumătatea lui Gerar, 1964, la Trușești, județul Botoșani, și 
a dvenit artist între meșterii sticlei din Dorohoi. Acum este 
„fruntea” celor mai apreciați profesioniști în meșteșugul și 
arta sticlei din lumea întreagă. Realizările sale ne introduc 
într-o lume fascinantă, care îl pasionează în mod evident, 
lume pe care o cunoaște ca nimeni altul, dar, pe care, 
în același timp continuă să o descopere. Opera vizuală, 
meșteșugită de Ioan Nemțoi iese parcă din energiile 
originale ale lumii, din lava care a modelat timp de milioane 
de ani planeta. Succesul lui internațional, atât de mare, 
se datorează însușirilor meșteșugărești cu care a fost 
înzestrat de Atotputernicia Universului. Artistul reabilitează 
ideea de frumos prin materia aleasă, domesticită de mâinile 
sale inspirate, precum și prin viziunile sale despre trecut, 
prezent și viitor. Ceea ce fusese scos la iveală de dadaiști, 
cu peste o sută de ani în urmă, și anume legătura dintre 
conceptele meșteșug, artă și estetică se reinventează și 
explodează în forme nebănuite în fiecare dintre operele 
maestrului botoșănean. A lucrat, a expus, a creat și creează 
lucrări care au făcut posibilă redescoperirea frumosului 
la Jocurile Olimpice, la Vatican, UNICEF, ONU, precum 
și în galeriile de artă ale multor demnitari ai lumii. La 
Viena, a decorat un hotel care s-a transformat, datorită 
meșteșugului său, într-o adevărată galerie deschisă 
permanent, în centrul orașului, așa încât, vienezii vor, 
cu tot dinadinsul, să considere numele Nemțoi un brand 
austriac. Dar… artistul botoșănean se întoarce, de câte ori 
are ocazia, să lucreze în Dorohoiul la care nu a renunțat 
niciodată. Se consideră un meșter român al sticlei, pe care 

a învățat să o modeleze pe vechile plaiuri natale. Aerul 
pur de la Dorohoi îi permite, nu contemplarea stelară, ci 
vederea pământului de la înălțimea stelelor. Așa a realizat 
artistul că încă de la meșterii fenicieni într-ale sticlei, de 
la egipteni, greci și romani, apoi la sticlarii din Murano 
ori din Boemia, că istoria sticlei demonstrează repetarea 
tehnicilor, metodelor și formelor. Și dacă privești formele 
moderne și contemporane ale sticlei, observi că de la 
Caspar Lehmann, George Ravenscroft până la dinastiile de 
sticlari din Murano, cam toate au fost realizate în tradiția 
vechilor deprinderi antice și medievale. 

Arta meșterului Ioan Nemțoi este cunoscută în special 
pentru folosirea sticlei la scală monumentală și pentru 
combinațiile de culori vii și suprafețe de sticlă asemănătoare 
cu gheața. În afară de aceste minunate forme și culori, 
artistul este apreciat, de asemenea, pentru abordarea 
conceptuală a sticlei, pentru toate expozițiile sale, cum ar 
fi Water & Fire, My Extravaganza, reprezentând un efort 
al misiunii sale de interpretare personală a lumii.

Dar meșterul e meșter! De aceea cel mai ambițios 
și mare proiect al său este de a deschide o Academie 
Internațională de Sticlă în orașul Dorohoi, unde tinerii 
artiști-sticlari din toată lumea să poată veni și să lucreze 
sub îndrumarea sa. Să i se împlinească visul!  
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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) Ne privește direct în ochi 2) Fără 
vechime – Numai o bucățică 3) Culoarea argilei – In-
strument de percuție 4) Are valoare de schimb – Corp 
de construcție la mănăstire 5) Astfel – Reprize școlare 
– Floare albastră 6) Plini de vicii 7) A osteni – Instru-
ment radiestezic 8) Nu are nici un amestec – Micul 
vampir 9) Specializate în transmisiuni 10) Negru în 
esență – Ne răpesc toată ziua.

VERTICAL: 1) Cuvânt imitativ 2) Inițiază unele 
acțiuni explozive – În loc de nasture 3) În ea se pro-
iectează 4) Apariții vocale într-un duet! – O bombă din 
lumea tenisului – Extreme pe teren! 5) Calfe! – Râv-
nită 6) Ridică greutăți – Carte de valoare 7) Folosit în 
alegeri – Alcool pur 8) Fire de tors – Locul aurului în 
lume 9) A respecta tratatul – A trece peste obstacol 
10) Fac expuneri de produse. 
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LIA PINTILIE

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã
Avem o țară frumoasă cu munți, păduri, ape curgătoare, 

câmpii mănoase și mai mult, câteva lucruri unice în Europa.  
Cine nu își cunoaște propria țară, trăiește degeaba și nicio-
dată nu va ști ce a pierdut. Poate omul să ajungă până 
la capătul lumii, să viziteze țări și continente, dar dacă nu 
a văzut frumusețile locurilor din țara sa, cu siguranță nu 
va pricepe mult din ceea ce va vedea acolo unde nu se 
vorbește limba lui. 

Unul dintre locurile de poveste din minunata noastră 
țară, cunoscut de puțină lume, este Lacul Oașa. Aflat la 
granița dintre județele Alba și Sibiu, pe râul Sebeș, lacul de 
acumulare Oașa fură inimile oricui îl vede cu frumusețea 
sa. Amplasat în inima munților, la 1255 metri altitudine, 
lacul se află la o distanță de 75 km de orașul Sebeș și  
24 km de Obârșia Lotrului, în comuna Șugag. De jur 
împrejur, munții falnici îl păzesc cu grijă de la depărtare, 
încadrând ca într-un basm unul dintre cele mai frumoase 
peisaje din Munții Șureanu.

Lacul Oașa este locul cu cele mai frumoase apusuri 
de soare și o imagine aproape selenară cauzată de re-
tragerea apei din baraj. Această zonă montană cu aspect 
depresionar impresionează prin imaginea versanţilor aco-
periţi cu păduri întinse de molid ce se oglindesc în apele 
liniştite ale lacului. Ambele maluri care înconjoară lacul 
pot fi străbătute pe jos sau cu mașina. Vara peisajul este 
impresionant, iarna albul ce contrastează ireal cu verdele 
brazilor, iar toamna, peisajul este completat desăvârșit de 
cel mai vestit pictor al tuturor timpurilor, Natura.

Pentru amatorii de pescuit, Lacul Oașa este renumit 
pentru păstrăv, clean și crăiete sau boiștean. Iar în materie 
de drumeții montane sunt două trasee importante, unul 
către Vârfu lui Pătru din Munții Șureanu și al doilea în 
Munții Cindrel, către Parcul Natural Cindrel. Indiferent că 
vii ca turist, pescar sau ca simplu trecător este imposibil să 
nu remarci frumusețea cu care natura și omul au îmbinat 
deopotrivă utilul cu plăcutul.

România e plină de surprize plăcute atunci când vorbim 
de locuri de vizitat și e mare păcat să nu le împărtășim 
cu cei dragi atunci când le întâlnim.

Zodia:  SCORPION

Zodia:  SÃGETÃTOR


