
Într-o scrisoare adresată liderilor țărilor din G20, guvernelor naționale și  
instituțiilor financiare globale, toți aceștia cer măsuri concrete pentru a se asigura 
că o generație întreagă de copii și adolescenți nu își pierd șansa la educație din 
pricina Covid-19. Conform unui raport UNESCO, 30 de milioane de elevi din toată 
lumea ar putea să nu se mai întoarcă niciodată la școală din cauza pandemiei!

Sunt ridicate semne de întrebare și cu privire la cei mai săraci dintre copii, 
care din cauza carantinei și a învățământului la distanță (online) ajung să piar-
dă șansa la educație. Nu în ultimul rând este reamintit și faptul că, în mediile 
defavorizate, școala reprezintă cel mai bun obstacol în calea căsătoriilor forțate 
la care sunt supuse milioane de fete; cifrele raportate de Națiunile Unite arată 
că, la nivel mondial, 12 milioane de copile sunt obligate să se mărite în fiecare 
an înainte să ajungă la majorat, ceea ce înseamnă, în medie, o fată la fiecare 
trei secunde.

Cum arată o societate în care copiii nu merg la școală? Imaginea este teri-
fiantă și prezintă tineri supuși riscului de a fi exploatați prin munci periculoase; 
din 2000 încoace, numărul lucrătorilor minori la nivel mondial a scăzut de la 246 
de milioane la 152 de milioane. Pandemia Covid-19 ar putea declanșa o nouă 
creștere, în contextul în care milioane de familii se luptă să supravieţuiască 
actualei crize economice.

Scrisoarea marilor personalități din politică, artă, sport și cultură se încheie 
astfel: „Cu peste un miliard de copii care nu mai merg la școală din cauza 
carantinei, există un pericol real ca această criză de sănătate publică să creeze 
o generație Covid ce pierde șansa de a primi educație și ale cărei oportunități 
vor fi permanent afectate”. (L.T.)
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În contextul în care milioane de copii își pierd șansa la educație 
din cauza pandemiei, tot mai multe voci ridică problema apariției unei  
tragice „generații Covid”. Numeroase personalități lansează un apel comun 
de urgență către guvernele lumii să ia toate măsurile necesare pentru 
salvarea viitorului tinerilor și vorbim aici de oameni de marcă din istoria 
recentă a omenirii, ca foștii premieri britanici John Major și Tony Blair sau 
ex-secretarul general al ONU, Ban Ki-moon.

Deşi pare a fi vorba de istorie antică, 
nu a trecut atât de mult timp de când 
economiile din întreaga lume au început 
să se închidă ca răspuns la pandemia 
Covid-19. La începutul crizei, majoritatea 
oamenilor a anticipat o redresare rapidă, 
în formă de „V”, presupunând că econo-
mia are nevoie doar de o scurtă pauză. 
A fost o idee atrăgătoare, dar acum este 
august şi o astfel de recuperare pare tot 
mai degrabă o fantezie; FMI estimează 
că, până la sfârşitul anului 2021, eco-
nomia globală va fi de abia puţin mai 
mare decât era la sfârşitul anului 2019 
şi că economiile SUA şi cele europene 
vor fi în continuare cu aproximativ 4% 
mai mici.

Transformarea structurală
Perspectivele economice actuale pot  

fi vizualizate pe două niveluri. Macroeco-
nomia ne spune că cheltuielile vor scă-
dea, iar din cauza bilanţurilor slăbite ale 
gospodăriilor şi firmelor, va fi o erupţie 
de falimente care va distruge capitalul 
organizaţional şi informaţional şi se va 
manifesta un puternic comportament 
de precauţie indus de incertitudinea cu 
privire la cursul pandemiei şi răspun-
surile politice. 

Noi studii în domeniu au relevat faptul că sistemul imunitar stochează infor-
maţii despre SARS-CoV-2. În felul acesta, organismul va putea lupta din nou 
cu temutul virus în cazul reapariţiei infecţiei.

Pe măsură ce cercetările avansează, oamenii de ştiinţă care au monitorizat 
răspunsurile imune la virus încep acum să vadă semne încurajatoare de imunitate 
puternică chiar şi la cei care au dezvoltat doar simptome uşoare de Covid-19. 
Anticorpii pentru combaterea bolilor, precum şi celulele imune numite B şi T, 
care sunt capabile să recunoască virusul, persistă mai multe luni în organism 
după ce infecţiile au dispărut.

„Lucrurile funcţionează aşa cum ar trebui”, este de părere Deepta Bhattacharya, 
imunolog la Universitatea din Arizona şi autor al unuia dintre noile studii cu 
privire la imunitatea împotriva Covid-19. Chiar dacă experţii în medicină nu pot 
prognoza cât vor dura aceste răspunsuri imune, mulţi virusologi consideră că 
datele culese reprezintă un indiciu clar despre cât de bine îşi fac treaba cele 
mai bune celule ale corpului; prin modul în care luptă cu SARS-CoV-2, celulele 
B şi T vor avea o şansă de a elimina mai repede coronavirusul, dacă infecţia 
va reapărea în organism.

Noul coronavirus nu are capacitatea de a bloca sistemul imunitar
Profesorul Pepper atrage, însă, atenţia că protecţia faţă de reinfectare nu 

poate fi complet confirmată până când nu există dovezi certe că majoritatea 
oamenilor reinfectaţi sunt capabili să devină imuni. Descoperirile recente vor ajuta 
la stoparea îngrijorărilor cu privire la capacitatea virusului de a bloca sistemul 
imunitar. Se pare că noul coronavirus n-ar avea, totuşi, capacitatea de a face 
acest lucru, cred experţii în virusologie.

Cercetătorii vor căuta şi alte indicii clare, mai cu seamă că infecţiile cu noul 
coronavirus vor reapărea în sezonul de iarnă, lucru anticipat deja de lumea 
medicală. (M.O.)

Celulele B ºi T, arme împotriva 
Covid-19

Joseph Stiglitz, despre 
prioritãþile economiei 
Covid-19
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De prin lumea cooperatistã

Pandemia Covid-19 ºi pericolul „antropauzei”

La mulţi ani, ACI! O istorie de 125 de ani
Cea mai veche înregistrare a unei iniţiative 

cooperatiste vine din Fenwick (Scoţia), unde în 14 
martie 1761, într-o cabană abia mobilată, ţesătorii 
locali au rupt gura unui sac de fulgi de ovăz şi au 
început să vândă conţinutul la preţ de discount, 
formând Societatea Ţesătorilor Fenwick. În 1844, 
un grup de 28 de artizani care lucrează în fabricile 
de bumbac din oraşul Rochdale (nordul Angliei) a 
înfiinţat prima afacere cooperatistă modernă, So-
cietatea Pionierilor Echitabili Rochdale, cunoscută 
şi sub numele de Pionierii Rochdale. De atunci, 
cooperaţia a înflorit, extinzându-se pe tot globul şi 
cuprinzând toate sectoarele economiei.

Alianţa Cooperatistă Internaţională a fost fondată 
la Londra, pe 19 august 1895, cu ocazia primului 
congres cooperatist mondial. La eveniment au 
participat delegaţi ai cooperativelor din Argentina, 
Australia, Belgia, Anglia, Danemarca, Franţa, Ger-
mania (omisă iniţial de pe listele participanţilor), 
Olanda, India, Italia, Elveţia, Serbia şi SUA. Au 
mai fost prezenţi, cu statut de „vizitator” reprezen-
tanţi din Rusia şi (Austro) – Ungaria. O telegramă 
de ultimă oră semnată de Dimitrie C. Butculescu 
anunţa absenţa acestuia, dar totodată şi faptul că 
„Societăţile cooperative din România aderă la Ali-
anţă!”. Repreze ntanţii au stabilit obiectivele Alianţei 

Cooperatiste Internaţionale de a furniza informaţii, 
de a defini şi de a apăra Principiile Cooperatiste 
şi de a dezvolta comerţul internaţional. A fost una 
dintre singurele organizaţii internaţionale care au 
supravieţuit atât Primului Război Mondial, cât şi 
celui de-al Doilea Război Mondial.

Depăşirea tuturor diferenţelor politice dintre 
membrii săi a fost dificilă, dar ACI a supravieţuit prin 
menţinerea angajamentului faţă de pace, democraţie 
şi rămânând neutru din punct de vedere politic. Este 
clar că noi forme de cooperative vor continua să 
apară pe măsură ce nevoile socio-economice evo-
luează şi aspiraţiile comune se manifestă într-o voinţă 
colectivă de a construi o lume mai bună. Astăzi, 
ACI reprezintă 313 organizaţii membre din 110 ţări!

Apa de pe Uranus şi Neptun, diferită de cea de pe Pământ
Apa din structura planetelor gigantice îngheţate 

Uranus şi Neptun este foarte diferită faţă de apa 
de pe Pământ, arată un studiu publicat în revista 
Nature. Cercetătorii au apelat la simulări compute-
rizate pentru a analiza interiorul planetelor Uranus 
şi Neptun, precum şi caracteristicile apei de acolo. 
Echipa a examinat trei stări diferite ale apei care 
poate exista în interiorul acestor planete: gheaţă, 
lichid şi superionică (există la temperaturi şi presiuni 
foarte ridicate).

„În condiţii fizice mult mai exotice, nu ne mai 
putem gândi la gheaţă aşa cum suntem obişnuiţi”, 
susţin profesorii Federico Grasselli şi Stefano Baroni. 

„Chiar şi apa este de fapt diferită, mai densă, cu 
câteva molecule disociate în ioni negativi şi pozitivi 
şi astfel fiind purtătoare de sarcină electrică. Apa 
superionică se află undeva între stările de agregare 
lichidă şi solidă”.

Când va avea loc sfârşitul Universului
Stelele vor continua să explodeze în supernove 

la mult timp după ce Universul va fi „rece şi mort”, 
susţine un fizician care şi-a propus să afle când şi 
în ce circumstanţe va muri întregul cosmos. Matt 
Caplan, profesor la Illinois State University, susţine 
într-un studiu că sfârşitul Universului, „cunoscut drept 
«Marele Îngheţ»”, va avea loc într-un viitor foarte 
îndepărtat, „pe când cosmosul va fi populat în cea 
mai mare parte de găuri negre şi stele răcite care  
şi-au ars complet combustibilul nuclear”. În cerceta-
rea sa, Caplan s-a concentrat asupra stelelor masive 
care explodează în stadii de supernovă atunci când 
în nucleul lor se acumulează suficient de mult fier, 
fapt care determină colapsul stelar.

„Am devenit fizician dintr-un singur motiv. Am 
vrut să mă gândesc la marile întrebări – de ce 
există Universul şi cum se va sfârşi el”, a explicat 
renumitul fizician.

Oamenii de ştiinţă au început să studieze „marea 
pauză” luată de Terra în timpul pandemiei Covid-19. 
Astfel, o echipă de cercetători a lansat un experiment 
pentru a urmări viaţa sălbatică înainte, în timpul şi după 
perioada de izolare provocată de noul coronavirus şi 
impusă la nivel global de autorităţile din aproape toate 
statele lumii.

Cercetătorii vor să studieze ceea ce ei numesc 
„antropauza”, definită prin încetinirea până aproape de 
dispariţie a activităţii umane la nivel mondial. Acest fe-
nomen are în mod cert un impact profund asupra altor 
specii de pe Pământ, arată oamenii de ştiinţă. Tocmai 
descoperind mai multe despre impactul provocat me-
diului, cercetătorii speră să găsească şi modalităţi prin 

care putem „împărţi cu alte specii planeta noastră, din 
ce în ce mai aglomerată”.

Studiul a fost deja prezentat în jurnalul „Nature 
Ecology and Evolution”.

Profesorul Christian Rutz, de la Universitatea 
St. Andrews, a explicat că mici obiecte de urmărire 
(bio-logger), montate pe animale pentru a le înregistra 
deplasările şi comportamentul, au colectat informaţii de 
la subiecte din toată lumea pe întreaga durată a pan-
demiei: „Există o oportunitate importantă de cercetare, 
adusă de o circumstanţă tragică, însă o şansă pe care 
nu ne putem permite s-o ratăm. În timpul perioadei de 
izolare, acest fenomen a fost replicat la nivel mondial, 
în diferite zone unde anumite specii au avut montat 
dispozitiv de urmărire în perioada pandemiei”.

Pe perioada pandemiei şi implicit a izolării la do-
miciliu, prezenţa animalelor sălbatice care profitau de 
absenţa oamenilor a fost semnalizată peste tot, ele 
plimbându-se libere prin mediul urban. Însă, în alte 
regiuni ale globului, lipsa oamenilor a dăunat speciilor 
sălbatice, ducând la creşterea braconajului. „Nimeni nu 
spune că oamenii ar trebui să stea în izolare definitiv, 
dar dacă vedem un impact major în urma schimbării 
obiceiului nostru de a folosi drumurile!? Am putea folosi 
acele informaţii pentru a face mici schimbări cu mari 
beneficii pentru mediul înconjurător”, a conchis profesorul 
Christian Rutz. (M.OLARU)

26 iunie 1945, sfârşitul celui  
de-Al Doilea Război Mondial. Într-un 
moment în care ţările erau în ruină 
şi omenirea năzuia la pace, repre-
zentanţi din 51 de state s-au reunit 
la San Francisco pentru a semna 
Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite. 
Documentul cuprindea principiile 
fundamentale pe care urmau să se 
bazeze relaţiile internaţionale din 
acel punct înainte, de la egalitatea 
suverană a statelor la interzicerea 
folosirii forţei între popoare.

După 75 de ani şi o lungă serie  
de alte conflicte, şi calamităţi care 
au afectat evoluţia umanităţii, Orga-
nizaţia Naţiunilor Unite urmăreşte în 
continuare construirea unei „lumi mai 
bune”, o lume la care aspirau părinţii 
fondatori. ONU se implică în operaţi-
uni de menţinere a păcii şi securităţii 
pe plan internaţional, promovează 
dezvoltarea şi furnizarea de asistenţă 
umanitară, garantează şi protejează 
drepturile omului, susţine democraţia 
şi este activă în eforturile de comba-
tere a schimbărilor climatice.

În acest demers, Organizaţia 
şi-a propus un set de 17 obiective, 
aşa-zisele Obiective de Dezvoltare 
Durabilă (SDG în engleză), aflate 
în centrul Agendei 2030 pentru 
dezvoltare durabilă, o agendă de 
acţiune ambiţioasă în vederea era-
dicării sărăciei extreme, a combaterii 
inegalităţilor şi a injustiţiei. Aceste 

obiective sunt prezentate de ONU 
drept o chemare la acţiune adresată 
tuturor statelor pentru promovarea 
prosperităţii în paralel cu protejarea 
planetei şi cu recunoaşterea faptului 
că strategiile de eradicare a sărăciei 
trebuie însoţite de strategii de creş-
tere economică şi de reglementare 
a unei vaste game de nevoi sociale, 
ca educaţia, sănătatea, protecţia so-
cială, oportunităţile de muncă etc. În 
paralel, sunt evidenţiate şi unele din 
principalele provocări care rămân în 
calea acestor obiective.

Tipare de consum şi producţie 
durabile

Progresul social şi economic 
înregistrat în ultimul secol a fost în-
soţit de o degradare a mediului care 
pune în pericol sistemele de care 
depind viitoarea dezvoltare şi însăşi 
supravieţuirea omenirii. Or, consumul 
şi producţia, aceste forţe care susţin 
economia globală, se bazează pe 
exploatarea mediului şi a resurselor 
într-un mod care continuă să aibă 
un impact negativ asupra planetei.

Se estimează că în fiecare an o 
treime din producţia de hrană a lumii, 
echivalentul a 1,3 miliarde de tone, 
valorând circa 1000 de miliarde de 
dolari, sfârşeşte în coşurile de gunoi 
ale consumatorilor şi retailerilor sau 
se strică din cauza condiţiilor ina-
decvate de transport şi de recoltare. 

Dacă până în 2050 populaţia lumii ar 
ajunge la 9,6 miliarde de oameni, ar 
fi nevoie de echivalentul a circa trei 
planete pentru a asigura resursele 
naturale necesare să susţină actualul 
nostru stil de viaţă!

În aceste condiţii, ONU are în 
vedere, până în 2030, realizarea ges-
tionării durabile şi utilizării eficiente 
a resurselor naturale; înjumătăţirea 
pe cap de locuitor, la nivel mondial,  
a risipei de alimente, alături de redu-
cerea pierderilor de alimente de-a 
lungul lanţurilor de producţie şi de 
aprovizionare; reducerea semnifi-
cativă a generării de deşeuri prin 
prevenire, reducere, reciclare şi reu- 
tilizare; implementarea unui mana-
gement ecologic al substanţelor 
chimice şi deşeurilor şi reducerea 
semnificativă a emisiilor acestora în 
aer, apă şi sol. În acelaşi timp, ONU  
susţine încurajarea companiilor, în 
special a companiilor mari şi trans-
naţionale, să adopte practici durabile 
şi transparente.

ONU aminteşte totodată de ne-
cesitatea implementării Cadrului de 
10 ani de programe pentru modelele 
de consum şi producţie durabile, ce 
presupune ca toate ţările să ia măsuri 
în acest sens, în frunte cu cele dez-
voltate şi ţinând cont de capacităţile 
ţărilor în curs de dezvoltare.

NICHOLAS CEZAR
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Şi, totuşi, dincolo de veştile teribile venite dinspre lumea medicală, apar 
şi câteva titluri bune. Cum este şi anunţul Comisiei Naţionale de Strategie şi 
Prognoză, care estimează o revenire a economiei româneşti în anul 2021, când 
Produsul Intern Brut va creşte cu 4,9%. Aşadar, recuperarea post-Covid va avea 
loc şi poate chiar mai curând decât credeam...

Tot pentru 2021 este estimată şi o revenire a consumului, care va creşte 
cu 5,1%. Investiţiile, în scădere cu 3,5% în 2020, s-ar putea majora cu 7,4% 
anul viitor.

Cifrele CNSP sunt cuprinse în Proiecţia principalilor indicatori macroeconomici 
2020-2021, variantă publicată recent.

În ceea ce priveşte balanţa comercială, CNSP prognozează un declin de 
10,5% al exporturilor în acest an şi de 7,2% al importurilor, cu un deficit co-
mercial în creştere la 18,3 miliarde euro. Pentru anul următor este estimat un 
avans al exporturilor de 10,4% şi al importurilor de 12,3%, în timp ce deficitul 
balanţei comerciale ar urma să crească la 21,789 miliarde de euro.

Scade numărul salariaţilor
Vestea proastă este că numărul mediu de salariaţi va scădea cu 1,6% în 

acest an, până la 5,07 milioane de persoane. Pentru 2021, prognoza arată o 
creştere cu 1,8%, până la 5,16 milioane de lucrători salariaţi. Dacă rata şoma-
jului la sfârşitul acestui an va urca spre 4%, pentru anul viitor este prognozată 
o rată în scădere la 3,6%.

În 2021, câştigul salarial mediu net lunar va urca până la valoarea de 
3.373 lei, mai cred specialiştii CNSP. 

MARIUS OLARU
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În acelaşi timp, microeconomia ne spune că viru-
sul acţionează ca o taxă pe activităţile care implică 
un contact uman strâns. Ca atare, aceasta va conti-
nua să conducă la schimbări majore în modelele de 
consum şi de producţie, ceea ce, la rândul său, va 
aduce o transformare structurală mai amplă.

Ştim, atât din teoria economică, cât şi din istorie, 
că pieţele singure nu sunt potrivite pentru a gestiona 
o astfel de tranziţie, mai ales având în vedere cât de 
bruscă a fost. Nu există nici o modalitate uşoară de 
a converti angajaţii din companii aeriene în tehnicieni 
Zoom. Şi chiar dacă am putea, sectoarele care se ex-
tind acum sunt mult mai puţin intensive decât cele pe 
care le înlocuiesc, în ceea ce priveşte forţa de muncă 
şi mai mult intensive în ceea ce priveşte abilităţile.

Creşterea inegalităţii
Mai mult decât atât, în cazul pandemiei, va exista 

un al treilea efect – creşterea inegalităţii. Deoarece 
maşinile nu pot fi infectate cu virusul, acestea vor 
arăta relativ mai atractive pentru angajatori, în 
special în sectoarele contractante care utilizează 
forţă de muncă relativ mai necalificată. Şi, pentru 
că oamenii cu venituri mici trebuie să cheltuiască 
mai mult pe bunuri de bază decât cei din vârf, orice 
creştere a inegalităţii bazată pe automatizare va 
genera contracţie.

Pe lângă aceste probleme, şi alte motive supli-
mentare pentru pesimism. Să nu uităm că, deşi po-
litica monetară poate ajuta unele firme să se ocupe 
de constrângerile temporare de lichiditate – aşa cum 
s-a întâmplat în timpul crizei din 2007-2010 –, ea nu 
poate rezolva problemele de solvabilitate şi nici nu 
poate stimula economia atunci când ratele dobânzilor 
sunt deja aproape de zero.

Priorităţi pe termen scurt
Priorităţile pe termen scurt au fost clare de la 

începutul crizei. Cel mai evident, trebuie abordată 
urgenţa sănătăţii (asigurarea aprovizionării adecvate 
a spitalelor cu echipament individual de protecţie şi 
alte necesităţi), deoarece nu poate exista o redresare 
economică până când virusul nu va fi izolat! În ace-
laşi timp, politicile menite să-i protejeze pe cei mai 
nevoiaşi, să ofere lichidităţi pentru a preveni falimente 
inutile şi să menţină legăturile dintre lucrători şi fir-
mele lor sunt esenţiale pentru a asigura o repornire 
rapidă atunci când va veni timpul.

Dar, chiar şi cu aceste elemente esenţiale evidente 
la ordinea de zi, există alegeri greu de făcut. Cred că 
nu ar trebui să salvăm firmele, cum ar fi comercianţii 
cu amănuntul din vechea gardă, aflaţi deja în declin 
la debutul pandemiei Covid-19; dacă am face acest 
lucru, am crea doar nişte „zombi”, limitând în cele 

din urmă dinamismul şi creşterea. De asemenea, nu 
ar trebui să cauţionăm firmele care erau deja prea 
îndatorate pentru a putea rezista la orice şoc.

Deoarece Covid-19 pare probabil să rămână cu 
noi pe termen lung, avem timp să ne asigurăm că 
toate cheltuielile noastre reflectă, de fapt, priorităţile 
noastre!

Acum, când cheltuielile guvernamentale sunt 
dezlănţuite la o scară masivă, publicul are dreptul 
de a cere ca acele companii care primesc ajutor să 
contribuie la justiţia socială şi rasială, îmbunătăţirea 
sănătăţii şi trecerea la o economie mai ecologică, 
bazată pe cunoaştere. Aceste valori ar trebui să 
se reflecte nu numai în modul în care alocăm banii 
publici, ci şi în condiţiile pe care le impunem bene-
ficiarilor acestora.

Aşa cum am subliniat într-un studiu recent, chel-
tuielile publice bine direcţionate, în special investiţiile 
în tranziţia verde, pot fi, în timp, intensive în ceea 
ce priveşte forţa de muncă (ajutând la rezolvarea 
problemei creşterii şomajului) şi foarte stimulative, 
realizând mult mai mult profit din banii investiţi decât, 
să zicem, prin reduceri de taxe. 

Nu există nicio raţiune economică pentru care 
statele lumii nu pot adopta programe mari care 
să le apropie de societăţile pe care pretind că le 
reprezintă.

Joseph Stiglitz, despre prioritãþile economiei Covid-19

Laureat al Premiului 
Nobel pentru Economie, 

Joseph Stiglitz anticipează o 
repornire dificilă a „motoarelor” 

lumii, în contextul în care pandemia 
Covid-19 continuă să blocheze 

activitatea multor industrii. Urgența 
sănătății, iar apoi cheltuielile publice 
bine direcționate sunt prioritățile pe 

termen scurt ale societății, mai 
crede renumitul doctor în 

economie.
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Veturia Suciu þine vie tradiþia satului

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã
Dacă tot am scris de meşteşugarii din Nereju, m-am gândit că nu 

ar fi rău dacă am cunoaşte şi minunăţiile naturale ale Munților Vrancei. 
Pe Valea râului Milcov, într-o zonă geografică cu localităţi cu nume de 
legendă (Mera, Reghiu, Tulnici), dar depopulată, anual zeci de mii de 
turişti români şi străini se îndreaptă spre comuna Andreiaşu de Jos. De 
ce? Pentru că lângă pădurea de brazi, ea însăşi o raritate prin virgini-
tatea ei, există un fenomen natural foarte rar întâlnit pe Mapamond. 
Este vorba de Focurile vii. Legenda ne spune că ele apar pe locurile 
unde au fost îngropate, din diferite motive, comori din cele mai vechi 
timpuri. Tot au fost căutate dar… este vorba şi despre ştiinţă. Structura 
geologică a zonei Caşin-Bisoca, deosebit de faliată şi alcătuită din roci 
sedimentare (gresii, argile, cinerite) de vârstă miocenă, corelată cu lipsa 
sau neantrenarea unor ape subterane de adâncime, favorizează ieşirea 
la suprafaţă a unor emanaţii de gaze uscate acumulate în adâncurile 
necunoscute ale scoarţei pământului. Ele se aprind singure, de regulă de 
la razele soarelui şi se sting atunci când plouă. Nu sunt fixe aceste locuri 
de ieşire a gazelor, ele schimbându-se pe măsură ce apar noi orificii, 
dar intensitatea, durata şi înălţimea focurilor formează un spectacol de 
o neasemuită unicitate şi frumuseţe. De aceea puţinii locuitori din zonă, 
cunoscuţi pentru ospitalitatea lor îţi pot transmite legende, poveşti sau 

tradiţii legate de „Focul Viu”. De pildă, locul are o puternică simbolistică 
religioasă, fiind considerat a fi un protector al animalelor. Localnicii mai 
spun că în momentul în care flăcările depăşesc înălţimea de doi metri 
prevestesc declanşarea unui cutremur. De văzut, de cunoscut şi de 
transmis mai departe. Asta nu că „Focul Viu” este un unicat. 

Întreaga zonă este o minunăţie rar întâlnită în Europa. În apropierea 
„Focului Viu” de la Andreiaşu de Jos se află trei lacuri: Mocearu, Mele-
dic şi Limpede, renumite pentru apele lor străvezii care se transformă 
în adevărate curcubee luminoase atunci când apar flăcările. Asta încă 
nu s-a explicat ştiinţific. Dar ele sunt cunoscute şi prin poziţia lor care 
se află între culmile montane ce străjuiesc adevărate plaiuri acoperite 
cu păduri şi păşuni, străbătute de poteci de vânătoare sau ciobăneşti. 
Peste culmi veghează vârfurile, care sunt în general golaşe, constituind 
adevărate turnuri naturale de unde poţi avea o privelişte de nedescris 
asupra întregii regiuni muntoase vrâncene. 

Ce ne oferă spre bucuria sufletului ţara noastră. Numai de noi 
depinde de a cunoaște locuri de vis, de legendă, de poveşti. Multe mai 
avem de cunoscut şi asta înseamnă că suntem încă tineri. (L.P.)

ORIZONTAL: 1) Vorbe de ocară 2) Rude – Final 
de complot! 3) Ţăranca pe portativ – Ființă rațională – 
Mamifere pinipede 4) Fac pregătire la lot 5) A intra în 
şomaj – Cea cu naşul 6) Prinde bine la casa omului 
– Venea la comandă (înv.) 7) Existenţa de zi cu zi – A 
anula o hotărâre 8) Se dă cu arma la superior – Şcoala 
marilor maeştri 9) Ne fac să amânăm alegerile  – Lăsat 
pe spate! 10) Cei care au luat-o razna.

VERTICAL: 1) Strâns legat de mama lui – Înscrise 
într-un cerc! 2) Prăpastie – Numele trandafirului 3) 15 
jetoane! – Acompaniament pentru o… sonată 4) Râde 
lumea de el – O mulţime de oameni 5) Frumoasele de 
la brutărie – Înoată pe spate 6) Arici… în iarbă! – Bună 
de altoit – În frig! 7) Bun de pus pe rană – Se întinde 
pe blană 8) Om de cuvânt 9) Aflate în plină carieră – Te 
închini în faţa lui 10) A scoate uşor capul – Cei care 
s-au dat cu puterea.
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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.

Zodia:  LEU
17 august
● EUGEN CIOBANU, preşedinte al SCM GR1 CONSTRUCTORUL Iaşi 

● CARMEN ONCESCU, şef contabil al SCM PROGRESUL Braşov  
● FLO RENTINA JIANU JUGĂNARU, preşedinte al SCM PRESTAREA Craiova ● MIRELA-ELENA 
ŞTIRBU, contabil şef al Fundaţiei „Spiru Haret”.

18 august
● IOAN IACOBESCU, preşedinte al UJCM Braşov.
19 august
● MARCELA TITICĂ, şef contabil al SCM VOINŢA Zărneşti.
20 august
● MARIAN ŞERBAN POSTOLACHE, preşedinte al Societăţii Cooperative ATCOM Călăraşi 

● VICTORIA BLÂNDU, preşedinte al SCM STRĂDUINŢA Tecuci ● MARIN IOAN JOSAN, 
preşedinte al Societăţii Cooperative HOREA Brad ● PAUL VÎRTOPEANU, preşedinte al SCM 
UNIREA Alexandria.

21 august
● ELENA FRUSESCU, preşedinte al SCM AVÂNTUL Mangalia ● MARCEL STANCU, 

administrator al Societăţii Cooperative FAN STAR Slatina ● ELENA MANAŞ, contabil şef al 
SCM ARTA SIBIULUI din Cisnădie.

23 august
● FLORIN SÎRCU, preşedinte al SCM CONSTRUCTORUL Piatra Neamţ  

●  MARIAN TOMA, preşedinte al SCM SÂRGUINŢA Târgovişte ● CONSTANŢA 
PANĂ, preşedinte al SCM DUNĂREA Giurgiu ● IONELA DANIELA PETRIC, 
şef contabil al SCM IGIENA Alba Iulia ● POMPILIU CRUCERU, contabil şef 

al Societăţii Cooperative METAL LEMN CHIMIE Caracal ● ELENA-ALINA ARMĂŞESCU-FUSA, 
director al Liceului Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Constanţa.

24 august
● IULIANA ORBAN, preşedinte al UJCM Sibiu ● ADRIANA ION, contabil şef al SCM 

ÎMBRĂCĂMINTEA Bucureşti ● MARIA OPRIŞ, contabil şef al SCM VIITORUL Zalău.
25 august
● VASILE TURBAT, preşedinte al SCM UNIREA Bistriţa.
26 august
● IOAN BODESCU, preşedinte al SCM PRODCOM Alba Iulia ● MARIA COSTACHE, contabil 

şef al SCM DELTA Tulcea ● ELENA LIA GHERGHEL, contabil şef al Societăţii Cooperative 
MUREŞUL DAVA din Deva ● GABRIELA BOGĂTEAN, contabil şef al SCM TRICONPREST 
Braşov ● IONELA VĂCUȚĂ, contabil şef al SCM MULTI SERVICE Craiova ● VALENTIN 
STANCA, contabil şef al UJCM Olt.

27 august
● EUGENIA GABRIELA IANCOVICI, şef contabil al SCM STĂRUINŢA Craiova.
28 august
● ALEXANDRU NICOLAE PUZDERCĂ, preşedinte al UJCM Prahova ● CONSTANŢA 

VASILE, contabil şef al SCM SERVIPREST Urziceni.
29 august
● PASZTOR CSABA JOSZEF, preşedinte al SCM ARTEX Cluj-Napoca ● IOAN RĂDULESCU, 

preşedinte al Societăţii Cooperative LUGOJANA PREST Lugoj ● LUMINIŢA MUNTEANU, contabil 
şef al SCM IGIENA Constanţa ● DENISA GEORGESCU, preşedinte al SCM ARTCONF Piteşti 
● IRINA PARDOSAN, contabil şef al SCM PRESTAREA Focşani.

30 august
● CONSTANŢA IONESCU, preşedinte al SCM COLIN DAILY Bucureşti ● NICOLAE ZAMFIR 

CIOCOTOIU, preşedinte al SCM DERMA-LUX Craiova ● ADINA SIGHIARTĂU, contabil şef 
al SCM PROGRESUL Reghin.

31 august
● MARIANA BIGA, preşedinte al Societăţii Cooperative TEXTILE-TRICOTAJE Satu Mare  

● LUCREŢIA STAICU, preşedinte al SCM MUNCA COLECTIVĂ Câmpulung Muscel  
● GHEOR GHE ALECU, preşedinte al SCM PROGRESUL Târgovişte ● CAMELIA IOVU, 
vicepreşedinte al SCM DRUM NOU Târgu Jiu.

1 septembrie
● CORNELIU CONSTANTIN PETRESCU, preşedinte al UJCM Cluj ● RITTA MUNTEAN, 

preşedinte al SCM IGIENA Alba Iulia ● DANA VASIU, contabil şef al SCM ŞURIANU Cugir  
● CORNELIA HUDA, contabil şef al Societăţii Cooperative COOP. STRAJA Lupeni ● EUGENIA 
MONDOC, şef contabil al SCM ÎNFRĂŢIREA Blaj.

2 septembrie
● FLORICA MICLIUC, şef contabil al SCM COMATI Dorohoi ● DANIŢA MIHAILOV, contabil 

şef al Societăţii Cooperative UNIREA Timişoara. 
4 septembrie
● BEKE GABOR IMRE, preşedinte al Asociaţiei Teritoriale a Societăţilor Cooperative 

Meşteşugăreşti Harghita.
5 septembrie
● IOAN RUSU, preşedinte al Societăţii Cooperative CONSTRUCTORUL Satu Mare.
6 septembrie
● FLOARE GAL, contabil şef al UJCM Maramureş ● ADRIAN CHIRIAC, secretar al UJCM 

Galaţi ● NILGHIUN MENAGI, contabil şef al SC HEFAISTOS–CM SA, sucursala Eforie Nord.
7 septembrie
● VALERIU VÂLCAN, preşedinte al SCM SAMIX Salonta ● VICTOR OLAR, administrator unic 

al SCM SĂCELEANA Săcele ● TANURE MENGAZI, contabil şef al SCM AVÂNTUL Mangalia.
8 septembrie
● RODICA REDNIC, şef contabil al Societăţii Cooperative CARTONAJUL Satu Mare  

● NICULINA JIANU, contabil şef al SCM SINCO Piteşti.
9 septembrie
● MIOARA FLORENTINA DINU, contabil şef al SCM RĂSĂRITUL Alexandria ● ALINA 

CRISTINA ŞERBAN, contabil şef al SCM EVA-LUX Galaţi.
10 septembrie
● ION EPURE, preşedinte al AJSCOM Teleorman ● BOGLARKA TĂUT, preşedinte al  SCM 

RECORD din MARGHITA - Bihor ● MIHAELA DARIE, contabil şef al SCM UNIREA Galaţi  
● DANIELA BĂLĂŞOIU, contabil şef al SCM INDEPENDENŢA Calafat.

11 septembrie
● ANTONIO MARIUS CHIRIAC, contabil şef al SCM ÎNFRĂŢIREA Galaţi.
12 septembrie
● MARIA FARCA, preşedinte al Societăţii Cooperative BĂNĂŢEANUL Sânnicolau Mare  

● NICULINA ILIE, vicepreşedinte al SCM COLIN DAILY Bucureşti.
13 septembrie
● DANIELA ELENA ILINCA, preşedinte al SCM GIUVAERUL Bucureşti.
14 septembrie
● MIOARA TRĂISTARU, preşedinte al SCM PRODCOM VIITORUL Brăila ● LAURA MIRELA 

GAGU, preşedinte al SCM 1 DECEMBRIE Brăila ● CLAUDIA STAN, contabil şef al Liceului 
Tehnologic UCECOM  „Spiru Haret” Ploieşti.

17 septembrie
● IOAN LAZA, preşedinte al UJCM Bihor ● ANTON MIHAI FURNICĂ, vicepreşedinte al 

UJCM Braşov ● VASILE NICOLESCU, preşedinte al SCM TROMET Ploieşti.

Meºteºug ºi carierã
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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.

Zodia:  FEC IOARÃ

Definirea poporului român este Meşteşugul, iar izvorul 
lui este Satul. Iată ce am descoperit stând de vorbă cu 
meşterii populari: Veturia Suciu şi Pălăguţa Hodor. Pentru 
cele două „Regine” ale meşteşugului, tradiţia este o în-
deletnicire care vine din dragoste şi e în acelaşi timp un 
mod de trăire familiară, purtată din generaţie în generaţie. 
Ce au creat cele „Două Doamne” au dus faima frumuseţii 
portului popular românesc în toată Europa, prin târgurile 
la care au luat şi iau parte, alături de Asociaţia Meşterilor 
Populari Clujeni. 

A descrie ceea ce au realizat cele două meşteriţe de-a 
lungul deceniilor ar însemna o adevărată cronică istorică 
a meşteşugului. Aşa că ne vom rezuma să vă prezentăm 
câteva aspecte din viaţa şi activitatea doamnei Veturia 
Suciu, nonagenara cu mâini de aur. Dânsa vine de acolo 
de unde, la o adică, provenim toţi; din lumea satului. Acolo 
îşi are rădăcinile, acolo respiră meşteşug şi cultură de zeci 
de ani. A fost binecuvântată de Cel de Sus când s-a născut 
în Cojocna, judeţul Cluj. Tot acolo, lângă bunii ei, lângă 
părinţi, apoi alături de soţ şi de copii a ţinut nestins focul 
vetrei din căminul ţăranului ardelean. Au mai fost meşteri 
ce au ţinut vie tradiţia satului. Numai că doamna Veturia, 
cea care meştereşete îngeri din pănuşi de porumb, s-a 
dovedit a fi venit pe lume ca să cuprindă, cu mâinile ei 
delicate, toată lumea satului. Dumnezeu a înzestrat-o cu o 
inteligenţă ieşită din comun. S-a folosit de aceasta pentru a 
aduna, din vremuri străvechi, toate caracteristicile spiritului 
ţărănesc din paginile istoriei, scrise limpede fără divagaţii 
şi interpretări. Adevărul şi numai adevărul despre satul ro-
mânesc şi meşteşugul lui a făcut din această „Regină” un 
martor de nepreţuit în reconstituirea lumii satului de către 
cercetătorii de la Muzeul Etnografic din Cluj. Este pentru 
ei o adevărată comoară a românismului. De aceea au 
ajutat-o să publice articole, cărţi, să ţină prelegeri despre 
ceea ce a fost şi va rămâne pentru următoarele timpuri 
fala şi temelia românilor: Satul şi Meşteşugul. Din mâinile 
Veturiei Suciu ies broderii, ţesături, catrinţe, îngeraşi din 
pănuşi, dar şi cărţi despre tradiţiile meşteşugăreşti ale sa-
tului ardelenesc. Povesteşte cu un glas atât de blând: „De 
mică, mama m-a învăţat să prind acul în mână şi dragul 
de arta populară, tradiţii şi folclor”. Prin muncă perseveren-
tă, dar mai ales dragoste, creatoarea din Cojocna a avut 
expoziţii cu obiectele ieşite din acul sau războiul său de 
ţesut la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, iar încet-încet 
a devenit cunoscută şi admirată în toată ţara. Nu de alta, 
dar participă la toate târgurile meşteşugăreşti la care este 
invitată plătind uneori drumul chiar din veniturile proprii. A 
primit multe diplome de aprecire, de merit, de excelenţă, 
dar cea mai de preţ pentru neasemuita meşteşugăriţă 
este Diploma Academiei Artelor Tradiţionale din România. 

„Simbolul” Veturia Suciu a fost invitată, ca una din 
ultimele păstrătoare ale tradiţiilor româneşti, să facă înre-

gistrări pentru diferite televiziuni, nu numai din ţară. Aceste 
prezenţe pe micul ecran au transformat-o într-un adevărat 
Ambasador al poporului român. A fost şi este invitată pentru 
expoziţii proprii şi prelegeri în mai toate ţările Europei. Însă 
nu doar ţesăturile şi broderiile cu motive populare o fac 
specială, ci şi filosofia ei: „Dacă e pentru poporul român, 
dacă e pentru tradiţia neamului, dacă este pentru meşte-
şug, atunci trebuie să ai o nemărginită putere de muncă 
şi dragoste”. Acestea sunt cuvintele ce i-au intrat în suflet 
şi i-au îndrumat paşii vieţii. Viaţă plină şi închinată, mai 
ales, celorlalţi. Pentru a nu se pierde ceva din rezultatele 
eforturilor sale, doamna Veturia Suciu este şi o autoare 
de succes, publicând două cărţi apreciate. În 2003, după 
moartea soţului, o pierdere pe care cu greu a suportat-o, 
a început să lucreze la cartea Mărturii etnografice de pe 
plaiuri someşene. În 2011 avea să lanseze un al doilea 
volum: Monografia originală şi detaliată a comunei Cojocna. 
Ea cuprinde istorie, tradiţie, obiceiuri, port şi mai ales le-
găturile sufleţeşti ale oamenilor acestui plai. „Din lacrimi, 
singurătate şi dragoste s-au născut aceste cărţi”, spune 
Distinsa Doamnă. Arată ce ar dori să înveţe cei tineri: 
„Noi suntem creatori populari. Ţinem cont de tradiţie, de 
ce au făcut străbunicii noştri, dar trebuie să mergem mai 
departe, să fim originali. Progresul, cu tot haosul lui, este 
peste tot, aşa că noi nu putem rămâne în spate”. Cărţile 
sale „respiră” nu numai cunoştinţe despre meşteşug ci 
adevărate sfaturi de viaţă şi muncă cinstită: „Meşteşugul 
nu este o îndeletnicire din care să te îmbogăţeşti, e un 
meşteşug pentru suflet. Vinzi cu preţuri de unicat, dar 
trebuie, bineînţeles, să plăteşti taxe. Sunt destul de mari 
şi impuse celor care fac aproape totul de unul singur. Aici 
ar trebui să regândim: De ce luăm atâţia bani, de la cei 
ce nu folosesc nimic din bugetul statului, dar deh… aiasta 
este de domeniul politicului”. 

LIA PINTILIE


