
Consiliul Economic şi Social este o instituţie unică la nivel naţional, fiind cel mai înalt 
forum al dialogului tripartit din România. Plenul său este constituit dintr-un număr de  
45 de membri, cum urmeză: 15 membri numiţi de confederaţiile patronale, 15 membri numiţi 
de confederaţiile sindicale şi 15 membri reprezentând societatea civilă. La şedinţele sale, 
fiecare parte îşi poate prezenta şi susţine argumentele, punctele de vedere şi interesele 
în raport cu proiectele de acte normative transmise spre avizare. În urma dezbaterilor din 
cadrul comisiilor de specialitate permanente se elaborează proiecte de avize şi, ulterior, în 
cadrul Plenului, sunt adoptate avize şi hotărâri. Chiar dacă sunt doar consultative, avizele 
CES trebuie în mod obligatoriu să însoţească proiectele de acte normative promovate de 
Guvern şi de Parlament până la adoptarea lor! În plus, printre altele, Consiliul elaborează 
analize şi studii privind realităţile economice şi sociale şi semnalează apariţia unor feno-
mene economice şi sociale care impun elaborarea unor noi acte normative.

UCECOM este parte a Consiliului Economic şi Social şi reprezintă societatea civilă din 
România. Punctele de vedere ale cooperaţiei meşteşugăreşti, implicit şi toate aspectele 
care vizează activitatea sectorului, sunt susţinute, apărate şi promovate în plenul CES 
de preşedintele Sevastiţa Grigorescu.
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George Enescu, drama unui geniu pãrãsit

Cizmar în România, o meserie pe cale de extincþie

Constituit ca organ consultativ al Parlamentului şi al Guvernului, Con-
siliul Economic şi Social are drept scop realizarea unui dialog social la 
nivel naţional între patronate, sindicate şi, nu în ultimul rând, societatea 
civilă, devenind în timp o adevărată portavoce a drepturilor acesteia. 
Printre altele, CES joacă şi un rol important în stabilirea strategiilor şi 
politicilor economice şi sociale, în aplanarea stărilor conflictuale la nivel 
de ramură sau la nivel naţional apărute între partenerii sociali, precum şi 
în realizarea, promovarea şi dezvoltarea dialogului şi solidarităţii sociale.

Cu o economie susţinută în viaţă de aparate (vezi miliardele 
de euro împrumutate în 2020), România începe să piardă 
tot mai mult teren faţă de statele vecine. Deja decalajul e 
vizibil dacă ne raportăm la Occident, dar începe să se simtă 
şi de privim spre Budapesta sau Varşovia, ceea ce pe mulţi 
ar trebui să ne îngrijoreze. Profesorul Mircea Coşea, fost 
vicepremier şi unul dintre cei mai respectaţi economişti, 
aseamănă România de azi „cu o colibă de chirpici în care ne 
luptăm foarte, foarte serios ca să avem o antenă parabolică 
şi o baie cu jacuzzi”.

Continuând să meargă pe aceeaşi linie, economistul Mircea 
Coşea arată, în mod plastic, unde se greşeşte: „Nu ne gândim la 
fundaţia casei, nici la pereţi. Deci, nu punem bazele dezvoltării 
noastre pe termen lung, nici pe termen mediu”.

Economistul Mircea Coºea:  
„România, o colibã de chirpici cu parabolicã ºi jacuzzi”
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O universitate pentru tine și viața ta!

Cu noi, nimic nu mai pare greu, nimic nu mai pare imposibil!

ADMITERE 2020  
UNIVERSITATEA „ARTIFEX” BUCUREŞTI

Str. Economu Cezărescu nr. 47, sector 6 

Înființată de Uniunea Națională a Cooperației Meșteșugărești - UCECOM  
și Acreditată prin Legea nr. 133/2005

ANUL I GRATUIT PENTRU STUDIILE DE LICENȚĂ 
TOATE PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT SUNT ACREDITATE

CAZARE ÎN CĂMINUL PROPRIU PENTRU TOŢI STUDENŢII CARE DORESC
Relaţii suplimentare:
• Sediul Universităţii din strada Economu Cezărescu nr. 47, sector 6; Telefoane: 021.316.61.67, 021.316.61.68, 021.316.61.69;  

Mijloace de transport: metrou (staţiile Grozăveşti sau Politehnica); autobuze: 105, 136, 139, 236, 336, 601;  
troleibuze: 61, 62, 90, 91, 93; tramvaie: 1, 11, 35.

• Email: universitate@artifex.org.ro,  • website: www.artifex.org.ro  • Facebook: https://www.facebook.com/universitateaartifex/ 

CURSURI UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
• Management
• Marketing
• Finanţe şi bănci
• Contabilitate şi informatică de gestiune
• Economia comerţului, turismului şi serviciilor

CURSURI UNIVERSITARE DE MASTER
• Management organizaţional
• Marketing şi comunicare în afaceri
• Management financiar-bancar şi de asigurări
• Managementul sistemului informaţional financiar-contabil
• Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii
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 ÎN ACTUALITATE 

De prin lumea cooperatistã

ACI, mesaj-cheie transmis la UE
Chiar şi în plină pandemie, Forumul Politic 

pentru Dezvoltare (PFD) a continuat procesul de 
colectare a recomandărilor privind integrarea coo-
peraţiei în ciclul de programe al Uniunii Europene. 
După discuţia regională virtuală din iulie 2020, 
membrii PFD s-au reunit şi în 15 septembrie, în 
aceleaşi condiţii.

A rezultat un interesant şi binevenit schimb 
de opinii Koen Doens, director general pentru 
Cooperare şi Dezvoltare Internaţională în cadrul 
Consiliului Europei. Discuţiile purtate prin inter-
mediul videoconferinţei s-au axat încă o dată pe 
programele sociale, participanţii propunându-şi să 
continue dialogurile regionale privind obiectivele 
şi priorităţile UE. Totodată, s-au oferit şi câteva 
sugestii membrilor PFD cu privire la instrumentele 
şi procesele necesare în îndeplinirea obiectivelor 
stabilite.

În pofida restricţiilor impuse şi a impactului 
uriaş avut asupra economiei, Comisia Europeană 
şi-a luat angajamentul de a consolida Agenda 2030 
şi Acordul de la Paris (lupta cu poluarea mediului, 
digitalizarea, creştere sustenabilă a economiilor şi 
a locurilor de muncă, fenomenul migraţiei).

Din partea Alianţei Internaţionale Cooperatiste 
au vorbit la reuniunea Forumului Politic pentru 
Dezvoltare Marc Noël, director de Dezvoltare inter-
naţională, şi Georgia Papoutsi, coordonator politic 
al ACI. Unul dintre mesajele-cheie transmise de 
Alianţa Cooperatistă Internaţională a fost un apel 
adresat Uniunii Europene să continue consolidarea 
colaborării cu partenerii din organizaţiile societăţii 
civile şi autorităţile locale în implementarea politicilor 
de dezvoltare.

Avertismentul OMS legat de pandemia Covid-19
Directorul pentru Europa al OMS, Hans Kluge, 

avertizează asupra pericolului delăsării în lupta cu 
noul coronavirus. Declanşarea pandemiei la începu-
tul primăverii a scos la iveală punctele forte şi pe 
cele slabe ale UE, din care pot fi învăţate deja lecţii 
pentru iarna care se apropie, a precizat Kluge. „Mulţi 
tineri cred că această pandemie are un risc scăzut, 
dar un preţ ridicat”, a spus el. Soluţiile vor trebui 
identificate alături de generaţia mai tânără, pentru 
a permite socializarea în siguranţă. „Interacţiunea 

socială este importantă pentru a evita singurătatea, 
dar reprezintă şi un motiv important de îngrijorare 
pentru cei tineri”, a conchis şeful OMS Europa.

Concurs de inovare pentru studenţi
O nouă ediţie a concursului de inovare Ericsson 

Innovation Awards, ce oferă studenţilor din întreaga 
lume şansa de a-şi dezvolta ideile inovatoare, va pune 
în joc premii totale de 45.000 de euro. Tema ediţiei 
2020 este „Revendică-ţi viitorul” şi pune accentul pe 
abordarea provocărilor climatice actuale şi viitoare.

Ericsson Innovation Awards este deschis stu-
denţilor înscrişi în prezent la studii universitare, care 
sunt încurajaţi să formeze echipe de la doi până la 
patru membri. Echipele trebuie să se înregistreze şi 
să-şi prezinte ideile până pe data de 30 septembrie 
2020. În acest an, 14 echipe vor ajunge în semifi-
nale, unde vor avea ocazia să aibă drept mentori 
experţii Ericsson înainte de a concura pentru unul 
dintre cele trei locuri în finală. România a ajuns 
până în finală la ediţia precedentă.

A fost o vreme când te loveai de ei aproape la fiecare 
colţ de stradă, iar lumea îi cunoştea după nume, căci nu se 
întâmpla să le treci pragul zilnic. Prezentul ne dezveleşte, însă, 
deziluzia provocată de o societate hămesită, care consumă şi 
devorează destine. Cizmarii sunt azi exponenţii unei meserii 
în extincţie, dovadă că trebuie să faci muncă de investigaţie 
ca să mai găseşti un „confecţioner de încălţăminte” priceput, 
capabil să schimbe nişte flecuri.

La Bucureşti, doar câţiva mai robotesc în piaţă, iar printre 
ei este şi un tânăr de 43 de ani, poate ultimul ucenic ieşit 
din breaslă. De aproape trei decenii s-a dedicat acestei 
meserii, pe care o slujeşte cu credinţă într-o prăvălioară de  
„3 pe 3” de pe strada Lizeanu, din Capitală. Se prezintă Florin 
şi spune cu detaşare că dintotdeauna şi-a dorit să înveţe o 
meserie, trăsătură de familie, după cum recunoaşte. Iniţial 
a vrut să se facă ospătar-bucătar, dar concurenţa era prea 
mare şi n-a luat examenul. A urmat, totuşi, cursurile liceale 
la seral şi a ieşit „cizmar”, iar apoi a avut grijă să obţină şi 
diploma de Bacalaureat.

Meserie a învăţat de la „cel mai mare meşter, profesorul 
Enache. Era «şeful Creaţiei». El făcea toate modelele care se 
făceau pe atunci. În termenii de azi, i-ar zice «shoes designer»”. 
De la el a deprins tainele meseriei şi secretele tuturor uneltelor 
cu care lucrează, de la falţ (un fel de patent cu care trage la 
calapod), vaghere (un cuţit bine ascuţit), giubăr (unealtă folosită 
la călcatul flecurilor) şi până la foarfece ori diferite ciocane.

Dacă înainte întâlneai câte o cizmărie la fiecare colţ de 
stradă, azi abia strângi o duzină din toată Capitala. Mulţi  

meseriaşi s-au prăpădit, alţii au renunţat, iar din urmă n-au mai 
apărut tineri interesaţi să „pingelească”. Care sunt motivele, 
aproape că nici nu are rost să mai căutăm răspunsuri, ele 
oricând pot fi combătute şi s-ar naşte interminabile dialoguri 
contradictorii. Cert e că, în prezent, marfa din străinătate a 
inundat piaţa, iar România, incapabilă să concureze cu produ-
sele ieftine importate, a pus cruce şi acestui sector. Rezultatul: 
prin bazarele din pieţe, o pereche de încălţări poate costa 
chiar mai puţin decât o reparaţie la cizmar!
Reparaţii – da, pe comandă – ba

Cândva o necesitate, încălţările făcute la comandă au 
devenit, azi, o raritate. „Dacă vine cineva la mine să-i fac, la 
comandă, pantofi cu «talpă de talpă», costă de la 500 de lei 
în sus. În magazine îi găseşti tot cu banii ăştia. Nu mai fac 
că nu merită!”, se tânguie cizmarul din Lizeanu. Are şi de ce, 
fiindcă românii nu înţeleg ce presupune să lucrezi pe comandă: 
„Trebuie, mai întâi, să iei măsura picioarelor respective, să 
«încarci» calapodul conform măsurătorii luate, să stabileşti 
modelul după cum are piciorul clientul şi, apoi, ca să faci 
treaba ca la carte, trebuie făcut un tipar special. Asta implică 
costuri suplimentare. Nu mai vorbesc despre alte cerinţe ale 
clientului, cum ar fi tipul de piele, culoarea şi căptuşeala, care 
poate fi tot din piele sau sintetică. Totul se reflectă în preţ”.

Îşi ţine mâna formată lucrând pentru familie, dar şi meş-
terind la „ciobotele” unor persoane publice care mai caută 
cizmarii de altădată, cum e cazul lui Cornel Dinu şi Gelu 
Voican-Voiculescu, care regulat îi trec pragul atelierului.

NICHOLAS CEZAR
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George Enescu, drama unui geniu pãrãsit
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(Urmare din pagina 1)

Omul care a cântat şi încântat, deo-
potrivă, febleţea Reginei Maria, violonistul, 
pianistul, dirijorul, creatorul „Rapsodiei” 
ajunsese după cel de-Al Doilea Război 
Mondial un pribeag prin ale străinătăţuri, 
forţat să-şi părăsească patria şi căminul. 
Bolşevicii, cuceritorii României, l-au omorât 
primii, apoi prietenii care se deziseseră 
de el cu o uşurinţă jenantă. Pentru noii 
stăpâni, George Enescu era doar un 
chiabur cu moşii, care „înainte” se trăsese 
de şireturi cu monarhiştii şi, deci, trebuia 
„reeducat”. A refuzat să primească bine-
cuvântarea roşie, aruncându-le în față 
anchetatorilor doar atât: „Am iubit ţara asta 
imens şi asta e tot ceea ce primesc?”. Câtă 
naivitate... Enescu mai credea că trebuie 
să primească ceva. Greşit, urma să i se 
ia, nu să i se dea! Totul!

Cumva, şi-a croit drum dincolo de 
lagărul lui Stalin şi a ajuns la Paris, însă 
calvarul nu luase sfârşit. Anii îl apăsau, iar 
marea lui dragoste, Maruka Cantacuzino 
(mama marelui „Bîzu” Cantacuzino, un 
uriaş al aviaţiei), tot plecată din peisaj era, 
lăsându-l zile întregi pradă singurătăţii şi 
deznădejdei; pentru Maruka, Dinu Lipatti 
prezenta un interes mai mare decât soţul, 

George Enescu. Tocmai din acest motiv, 
fiindcă îşi dorea să fie aproape de Lipatti, a 
şi refuzat să se mute în Vallée-aux-Loups, 
în fostul castel al lui Chateaubriand, pe 
care Marcel Mihailovici şi Yehudi Menuhin 
reuşiseră să-l obţină de la autorităţi pentru 
George Enescu.

În ultima săptămână de viaţă, Enescu 
primeşte ultima vizită. În apartamentul 40 de 
la „Atala”, hotelul românului Florescu, bine-
cunoscut diasporei interbelice, urcă treptele 
Elisabeta de Bavaria, regină a Belgiei. A 
venit să-l salute pe geniul din Carpaţi, dar 
în faţa ei apare un trup muribund, chip 
livid, mâini lipsite de vlagã. 

George Enescu părăseşte această 
lume pe 4 mai 1955. La recepţia hote-
lului, un cetăţean se recomandă „Corneliu  
Bediţeanu”. Venise să ceară trupul artistului, 
„domnul George Enescu a fost patrimoniu 
al statului român”. Dorinţa trecută în testa-
ment nu lăsa, totuşi, nicio îndoială: Enescu 
a cerut să nu se mai întoarcă niciodatã 
în patria natală, mort sau viu! Franţa îi 
respectă voinţa şi-l aşează în cimitirul pa-
rizian „Pere Lachaise”, la o notă muzicală 
distanţă de mormântul lui Georges Bizet.

NICHOLAS CEZAR

Oameni ºi locuri – întâlniri istorice
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Iar pentru a-şi susţine afirmaţiile, profe-
sorul ne îndeamnă să privim spre Polonia, 
„să vedeţi acolo model de gândire”: „Ştiaţi 
că Polonia este cel mai mare exportator de 
ceai în China?! Cel mai mare exportator 
de ceai în China! Da, vând ceai chinezilor 
pentru că îl prelucrează superior! Polonia 
a devenit al doilea producător şi exportator 
global de mere. Polonia a devenit cel mai 
mare exportator de produse prelucrate din 
somon. Cumpără somoni din Norvegia şi 
îi prelucrează la ei, în Polonia, acolo unde 
au investit în fabrici foarte moderne. Poate 
o să râdeţi, dar vă mai spun că polonezii 
sunt şi cei mai mari producători de melci. 
Vorbim despre o piaţă foarte scumpă. 
Pentru cine mănâncă, noi nu mâncăm, dar 
francezii şi alţii, da, sunt elemente de înaltă 
artă culinară”.

Ce înseamnă toate lucrurile astea? „Ne 
arată că polonezii au folosit nişte crenele 
de piaţă. Au ştiut cum să intre pe crenelele 
acelea. Ce, noi n-avem livezi de mere? De 
ce importăm mere din Polonia şi nu le facem 
noi? Importăm şi suc din Polonia. Roşiile 
noastre, din programul acela «Tomata» 
(n.r. – iniţiat de Petre Daea, fost ministru 
al Agriculturii), au fost cumpărate masiv de 
polonezi. Noi nu le prelucrăm, noi cumpărăm 
pasta de roşii din China”, arată Mircea Coşea.

Aşa cum multe domenii au fost fie 
lăsate de izbelişte (vezi haosul din edu-
caţie şi sănătate), fie sprijinite puţin spre 
deloc (cazul cooperaţiei meşteşugăreşti), 
România ignoră inclusiv agricultura, până 
nu demult mândria economiei naţionale. „O 
ţară ca România, care are un asemenea 
potenţial agricol, să ajungă în situaţia în 
care vin oamenii la Ministerul Agriculturii ca 
să ceară apă?! Care e prioritatea noastră 
astăzi? Nu sunt autostrăzile, sunt irigaţiile! 
Pentru că, fără irigaţii, pierdem agricultura, 
pierzând agricultura, suntem nimeni, că 
altceva n-avem! Sunt lucruri pe care, dacă 
le spui, te înroşeşti, ca economist! Eu văd 
nişte lucruri atât de grave, le spun, dar 
nu mă ascultă nimeni sau nu vor să mă 
asculte sau am luat-o eu razna”, insistă 
Mircea Coşea. (N.C.)

Economistul Mircea Coºea: 
„România, o colibã de chirpici cu parabolicã ºi jacuzzi”

(Urmare din pagina 1)

Recent, Consiliul a dat publicităţii raportul de activitate pe anul 
2019, ultimul desfăşurat în condiţii normale de lucru, în care s-au 
ţinut 56 de şedinţe ale Plenului, având un număr de 930 de puncte 
înscrise pe ordinea de zi. Din 565 de proiecte de acte normative 
primite spre dezbatere în 2019, CES a avizat pozitiv 523,37 care au 
fost retrimise iniţiatorilor în vederea finalizării procedurii de avizare 
interministerială, iar un proiect de act normativ a primit aviz negativ.

Activitate la fel de intensă a fost şi la Comisiile de specialitate, 
acolo unde, de asemenea, UCECOM are reprezentanţi. 2316 pro-
iecte de avize primite de la Comisiile de specialitate permanente 
au fost dezbătute în şedinţele Plenului! Spre exemplu, în Comisia 
pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente au 
fost analizate 423 proiecte de acte normative (în cadrul celor  
43 de şedinţe), pentru care au fost elaborate 123 proiecte de avize 
şi puncte de vedere ale părţilor înaintate Plenului (97 favorabile,  
2 favorabile cu observaţii, 3 favorabile cu propuneri de modificare, 
1 favorabil cu propuneri de modificare şi observaţii, 19 nefavorabile 
şi 1 punct de vedere) şi 300 note de şedinţă.

Un rol covârşitor la asigurarea echilibrului funcţional atât de 
necesar pentru buna funcţionare a Consiliului Economic şi Social 
l-a avut preşedintele Iacob Baciu (nota bene: care a fost prezent 
în sală şi la ultimul Congres al cooperatorilor meşteşugari) care, 
prin personalitatea sa, precum şi prin experienţa, înţelepciunea 
şi abilitatea de care dispune, a ştiut să modereze poziţiile nu de 
puţine ori contondente ale părţilor aflate în dialog, astfel încât să 
se poată ajunge la consens.

Anul 2019 a marcat încheierea a două mandate prezidenţiale 
ale CES România în fruntea Asociaţiei Internaţionale a Consili-
ilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare (A.I.C.E.S.I.S.),  
respectiv la conducerea Uniunii Consiliilor Economice şi Sociale şi 
Instituţiilor Similare ale Statelor şi Guvernelor Membre ale Fran-
cofoniei (U.C.E.S.I.F.). Consiliul Economic şi Social din România 
s-a manifestat în mod activ pe plan internaţional, reprezentanţii săi 
participând la evenimentele organizaţiilor regionale şi internaţionale 
de profil. Pentru a enumera doar câteva, menţionăm următoarele 
evenimente din anul 2019:
● Consiliul de Administraţie al A.I.C.E.S.I.S. şi Atelier de lucru 

(Willemstad, Curaçao, 7-8 martie);

●  Adunarea Generală Extraordinară a U.C.E.S.I.F. şi Ziua Franco-
foniei (Paris, 19-20 martie);

● Reuniunea anuală a preşedinţilor şi secretarilor generali ai 
C.E.S.-urilor europene şi ai C.E.S.E. (Roma, 13-14 iunie);

● Adunarea Generală Electivă a U.C.E.S.I.F. (Conakry, Guineea, 
4 decembrie).

Pe de altă parte, nu putem trece nici peste importantele vizite 
pe care ţara noastră le-a primit, Consiliul Economic şi Social 
fiind, printre altele, gazdă pentru delegaţiile de prietenie din China, 
reprezentând Provincia Guangdong (4-6 iunie), precum şi Provincia 
Yunnan (5 noiembrie).

Însă, poate cel mai aşteptat eveniment al anului l-a constituit 
Adunarea Generală şi Consiliul de Administraţie A.I.C.E.S.I.S, 
împreună cu Conferinţa Internaţională O.I.M.-A.I.C.E.S.I.S.-CES 
România, evenimente organizate de CES România la Bucureşti, 
între 9 şi 11 octombrie. În discursul său, preşedintele Consiliului 
Economic şi Social, Iacob Baciu, a vorbit despre privilegiul şi 
onoarea de a conduce Asociaţia Internaţională a Consiliilor Eco-
nomice şi Sociale şi a Instituţiilor Similare (AICESIS) în intervalul 
septembrie 2017 – octombrie 2019. „Am propus ca temă a man-
datului Revoluţia Digitală. Industria 4.0, aşa cum a fost denumită 
de cancelarul Angela Merkel în anul 2011, reprezintă cea de a 
patra etapă a Revoluţiei Industriale şi a adus schimbări majore în 
economie, relaţiile de muncă, piaţa muncii, învăţământ, influenţând 
semnificativ viaţa socială. Următoarea revoluţie industrială se află 
la orizont necunoscută şi greu de anticipat. Omenirea a parcurs un 
lung drum căutându-şi soluţiile la problemele cu care se confrunta, 
istoria a consemnat toate realizările, ezitările, greşelile, conflictele 
şi progresele realizate. Doar dacă învăţăm din toate acestea vom 
putea evita să repetăm greşelile făcute”, a conchis Iacob Baciu.

Se poate spune, aşadar, că 2019 s-a dovedit a fi fost un an 
cu activitate rodnică, atât în plenul şi comisiile de specialitate ale 
CES, cât şi pe planul relaţiilor internaţionale, constituind un prilej 
de afirmare a rolului pe care Consiliul Economic şi Social continuă 
să îl joace în realizarea dialogului social şi civic. 

LAURENŢIU TEODORESCU

Consiliul Economic ºi Social, vocea societãþii civile la urechea Parlamentului

Când vine vorba de muzică, românii spun George Enescu şi alţii. 
Genialul compozitor a avut parte, însă, de un apus de viaţă cum nici 
duşmanii săi nu îndrăzneau a-i prevesti. S-a stins singur, pe 4 mai 1955, 
ȋn camera unui hotel din Paris, avându-l la căpătâi doar pe Mutzerli, 
căţeluşul făcut cadou soţiei. Pe marele Enescu l-au găsit dimineaţa, fără 
suflare, îngrijitoarele venite să facă ordine.
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Pãlãguþa Hodor: „În rãzboi pot sã fac orice”

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã
Trebuie să facem în aşa fel încât să cunoaştem cât mai multe 

minunăţii ale plaiurilor româneşti, unele dintre ele fiind rare sau 
de-a dreptul unicat în Europa şi pe Mapamond.

În acest număr voi încerca să prezint „Minunea Apusenilor”. 
Aşa este numită Peştera Cetatea Rădesei, unică datorită unei galerii 
ce prezintă aspecte ce îţi stârnesc uimirea şi curiozitatea. Este 
situată în Munţii Bihorului, înainte de zona de formare a Cheilor 
Someşului Cald. Cetatea Rădesei este o peşteră de forma unui 
tunel lung de 212 m şi înălţimea de 15 metri. Speologii spun că 
este formată cu mult timp în urmă, ca urmare a surpării unei peşteri 
de dimensiuni uriaşe. Curiozitatea turistică şi ştiinţifică constă în 
faptul că hornurile ciudate din tavan şi bucăţile de rocă prăbuşite 
argumentează posibila formare în viitor a unor chei spectaculoase 
străbătute de pârâul cristalin. Intrarea în amonte în Cetatea 
Rădesei se înfăţişează sub forma unui grandios portal. Măsurând 
15 m înălţime şi 7 metri lăţime, portalul decupează în stâncă un 
oval aproape perfect. Peştera cuprinde spaţii subterane neverosimil 

de mari în comparaţie cu forţa pârâului care a escavat-o. După 
intrarea prin Portalul ovoidal se ajunge în Sala Mare luminată 
natural prin patru hornuri. Aceste hornuri oferă Pârâului Rădeasa 
sclipiri diamantine. După Sala Mare urmează alte trei săli de mari 
dimensiuni luminate şi ele de hornurile ce creează cinci ferestre 
care permit să pătrundă în peşteră raze de lumină şi să împrăştie 
întunericul peşterii. În aval tunelul se continuă cu un canion foarte 
îngust şi lung de 50 metri. Întreaga podea a peşterii este acoperită 
de blocuri mari de stânci, printre care se strecoară apele cu un 
vuiet ce aduce ca o simfonie a subteranului aproape necunoscut. 
Curgerea apelor formează repezişuri şi cascade greu de trecut. 
După o zonă îngustă şi lipsită de lumină se ajunge sub o altă 
fereastră care perforează tavanul de calcar. După aceea trebuie 
parcurs un canion strâmt, lipsit de lumină, cu marmite turbionare 
tipice de eroziune, ajungându-se le ieşire. 

După ce străbaţi Peştera şi Canionul Rădesei, ieşi în Poiana 
Rădesei, o poiană închisă de stânci, cu vegetaţie stranie şi pante 
abrupte, cu molizi de mari dimensiuni. Aici Pârâul Rădeasa se 
uneşte cu Pârâul Feredeului şi dau „naştere” Someşului Cald. O 
preumblare greu de realizat şi imposibilă în timpul ploilor de vară 
când debitul apelor interzice trecerea canioanelor înguste. Greu de 
ajuns la peşteră, greu de parcurs, dar odată realizat acest lucru, 
te bucuri de locuri unice şi aproape neştiute. (L.P.)

ORIZONTAL: 1) Arată ca o închisoare – Adunare 
de mare importanţă 2) Turnurile comemorate – Arătat  
3) A se înscrie la ziar – Se pune pe adunat 4) Găsiţi 
cu mare greutate – Ghem cu ace 5) Pe baza lui se 
face clasificarea 6) Micul spărgător – Umblă după 
cămile – În afiş! 7) Protestul broaştei – Turmentat  
8) Aplecat – Cade sub coasă 9) Handicap – Miez de cartof!  
10) Au boală pe porumbei – Drum până la bancă.

VERTICAL: 1) Calice din cale afară (pl.) 2) Ame-
najat în port 3) Lichide intercelulare – Defecte la călcat 
4) Arma scriitorului – Articole în echipă 5) Ofertă… la 
banane! – Perioadă istorică – Nota 7 6) Început feeric! 
– Precum cazanul de ţuică 7) Pe drum (fem.) 8) Între-
cere pe patru roţi – Trecute în catren! 9) Îl trec apele 
– Produse de filatură 10) Asta întrece orice măsură. 
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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
18 septembrie
● PREDA GEBĂILĂ, preşedinte al SCM ÎMBRĂCĂMINTEA Bucureşti   

● DAN BUŞU, preşedinte al SCM AMATEX din Câmpina  
● CĂTĂLIN NISTORESCU, administrator al SCM 1 IUNIE Năvodari  ● DORIN CIULA, contabil 
şef al Societăţii Cooperative URANIA 2005 Satu Mare ● ADONIA MACOVEI, contabil şef al SCM 
PROGRESUL Târgovişte ● GEORGETA CAMELIA BOZÎNTAN, contabil şef al ATCOM SCM Baia 
Mare ● ZENOVIA ANGHELACHE, contabil şef al Liceului Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Iaşi.

19 septembrie
● RADU SILVIU JIANU, preşedinte al UJCM Iaşi ● ADRIANA BOTOŞ, vicepreşedinte al 

ATCOM Oradea ● DANA-LUCIA INCZE, preşedinte al SCM VIITORUL Zalău ● LUMINIŢA JULIETA 
IOANIŢIU, preşedinte al SCM PRESIN Sinaia ● RODICA LUMINIŢA TUDORACHE, contabil şef 
al SCM ARTA Târgovişte ● LILIANA DIMITRIU, contabil şef al SCM ARTA MODEI Focşani.

20 septembrie
● DRAGOMIR PANTOŞ, preşedinte al Societăţii Cooperative TIMIŞ Timişoara ● IOAN BOZGA, 

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

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

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

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

GHEŢU, preşedinte al SCM MUNCĂ ŞI ARTĂ Bucureşti ● MAGDALENA 
BARBU, preşedinte al SCM ARTIS Piteşti ● EMILIA MĂRGINEAN, preşedinte 

al SCM UNIREA Sebeş ● DUMITRU GHERGHINA, administrator al SCM TEHNIUM Constanţa 
● VICTORIA ROMAN, contabil şef al UJ-SCOM Timiş.

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

Cooperative UNIREA Tulcea ● VASILE IVAN, preşedinte al SCM MOBILA Galaţi ● LIVIA HELGA 
GEDE, vicepreşedinte al SCM COMODEX Tg. Mureş ● ŞTEFANIA ANGHEL, contabil şef al 
SCM AUTOMECANICA Bucureşti.

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

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

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

al SCM GR1 SERVICE Iaşi ● DANIELA SCUTITU, contabil şef al UCECOM ● AURELIA ŞERBAN, 
contabil şef al SCM DUNĂREANA Cernavodă.

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

ALBICHEI, contabil şef al SCM ARTCOM Focşani.
27 septembrie
● CRISTIAN-GABRIEL MATEESCU, vicepreşedinte al UCECOM ● MIHAI BABICIU, preşedinte 

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

28 septembrie
● EMILIA AVRIGEANU, cenzor al Uniunii Naţionale a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM 

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

al SCM CONSTRUCTORUL Sibiu ●  LUCIANA RUSU, contabil şef al SCM MODA Cluj-Napoca.
2 octombrie
● MICŞUNICA MIHĂILĂ, preşedinte al SCM MARAMA MUSCELEANĂ Câmpulung Muscel 

● ANGELA MANCIU, preşedinte al SCM BÂRZAVA NOUĂ Reşiţa ● ELENA LEAHU, preşedinte 
al SCM MEŞTEŞUGARUL Abrud ● DRAGOŞ SURUGIU, preşedinte al SCM ROMARTIZANA 
Bucureşti ● MARIANA DAVID, contabil şef al UJCM Hunedoara ● ŞTEFANIA CĂROI, contabil 
şef al Societăţii Cooperative DESERVIREA Caracal.

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

TIMBUŞ, contabil şef al SCM UNIREA Alba Iulia.
4 octombrie
● FLORENTINA GALAN, preşedinte al SCM GR1 SPORUL Iaşi.
5 octombrie
● LENUŢA ZAMFIRACHE, preşedinte al SCM IGIENA Botoşani ● LAURA BORDEA, contabil şef 

al SCM VIITORUL Năvodari ● DANIELA MELINTE, contabil şef al SCM SEMENICUL Caransebeş.
8 octombrie
● ELENA LAZĂR, contabil şef al SCM MUNCA Roman ● STELIANA TIŢA, contabil şef al 

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

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

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

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

UJSCM Brăila.
14 octombrie
● RODICA GHIURCAN, preşedinte al Societăţii Cooperative COLORTEX Timişoara ● ALEXANDRU 

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

CAPEZEANU, contabil şef al Societăţii Cooperative CERTA GRUP Rm. Vâlcea. 

Meºteºug ºi carierã

Adunãri ºi clasificãri

Membră a Asociaţiei Meşterilor Populari Clujeni, 
Pălăguţa Hodor este printre puţinii români care menţin 
vii meşteşugurile populare. La cei peste 70 de ani, 
colindă ţara pentru a le arăta tuturor cum se ţese la 
război. Merge şi la festivalurile din străinătate ca să 
vadă şi ceilalţi frumuseţea portului popular românesc. 
Îşi mai face timp şi să-i înveţe pe tinerii clujeni să 
ducă mai departe arta ţesutului, a torsului şi cusutului. 
De peste un deceniu ucenicii săi participă cu succes 
la olimpiadele de profil. 

Născută în satul Slătioara, judeţul Maramureş, 
Pălăguţa Hodor a devenit o istorie a meşteşugului 
popular românesc. Faţă de alţi meşteri care doar 
îşi prezintă produsele, „maramureşeanca” le arată 
vizitatorilor şi iubitorilor de artă populară cum se 
fac celebrele costume româneşti. La fiecare eveni-
ment unde este invitată, aduce un război de ţesut 
de dimensiuni reduse şi o furcă cu un caier care 
stă sprijinită de război. Ea nu prezintă, Ea demon-
strează cum se meştereşte. Asta nu o face doar în 
Maramureş şi Cluj. Meştera şi-a arătat meşteşugul 
în mai multe oraşe din Italia, Varşovia, Praga, Valea 
Timocului, Germania şi chiar prin Caucaz. A 
demonstrat că are ce arăta. Toate aceste îndeletniciri 
au fost dobândite cu abnegaţie şi dragoste pentru 
meşteşug. Îşi aminteşte că încă de copil i-a plăcut 
să trebăluiască pe lângă război: „Mama tăt mereu 
a lucrat şi o ţesut, o tors, o cusut şi de la ea am 
învăţat. Eu de micuţă am tot vrut să îmi deie caeru᾽ 
să torc, dar mi-o zis că sunt mică şi că am vreme 
când oi creşte mai mare. Apăi, na, m-am învăţat 
tot lucrând cu mama. Mi-a plăcut lucrul de mână 
că tot mereu am văzut lucruri din astea prin casă. 
La 6 ani am tors, apoi de la 7 ani am ţesut. Parcă 
atunci s-o terminat ucenicia”. 

Amintirile copilăriei sale într-ale meşteşugului au 
făcut-o să-şi îndrepte atenţia spre copiii şi adolescenţii 
noştri. Pălăguţa Hodor spune că tinerii sunt interesaţi 
de meşteşugul popular şi de tradiţie: „Tinerilor le 
place tare mult portul popular, se îmbracă la ocazii şi 
de sărbători. Toată lumea de la noi îşi face cămeşi şi 
zadii. Şi la clujenii orăşeni a prins portul străbunilor. 
Îl admiră şi îl cumpără din ce în ce mai mult”. 

Din mâinile maramureşencei ies straie populare, 
cergi, trăistuţe, ţoluri. „În război pot să fac orice. Şi 
pânza de pe cămeşi. Asta de pe mine îi făcută în 
război. Urzim bumbac, dar mai demult era cânepă 
multă şi făceam haine din cânepă. De sărbători o 
mai amestecam cu bumbac, da᾽ amu cumpărăm 
bumbac, şi apoi urzim şi batem bumbac din acela. 
Şi se face pânza şi apoi coasem pe ea”, povesteşte 
creatoarea populară din Slătioara. 

De un deceniu îi învaţă pe adolescenţii din Cluj 
arta ţesutului, cusutului şi torsului. „Tineretul învaţă 
meşteşugul de la mine. Trebuia să am olimpiadă de 
meşteşuguri, dar timpurile astea au schimbat rostul. 
În vara asta nu se ţine nici Olimpiada judeţeană de 
la Cluj, nici cea naţională de la Sibiu, nici tabăra de 
vară de la Muzeul Ţăranului Român din Bucureşti. De, 
om aştepta alte timpuri”, povesteşte Pălăguţa Hodor.

Regretul dânsei este că această pandemie şi criză 
economică nu îi permit să-şi arate şi să transmită mai 
departe ceea ce a învăţat cu sârg toată viaţa. După 
ce meşteşugul românesc a fost şuntat trei decenii 
de anumite decizii politice, iată că parcă şi timpurile 
sunt împotriva noastră. De noi depinde să ducem mai 
departe această îndeletnicire, încercând să nu lăsăm 
să piară spiritul meşteşugăresc din această ţară.

LIA PINTILIE
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20 iunie
 SOFRONIA STURZA, contabil

ºef al SCM DEIA din Câmpulung
Moldovenesc  NAZARICA STUPINEAN,

contabil ºef al SCM BICONFEX Bistriþa.
21 iunie

 NICU PREDA, preºedinte al SCM ATCOM
Brãila  CRISTIAN PAVEL, preºedinte al Societãþii
Cooperative DESERVIREA Caracal  VICTOR
BURU, preºedinte al SCM SEMENICUL Caransebeº

 GEORGE AUREL NÃCESCU, administrator al
SCM ARTA TAPIÞERIEI din Constanþa  VALERIA
HRIN, contabil ºef al SCM PRESTAREA Sighetu
Marmaþiei.

Zodia: RACZodia: RACZodia: RACZodia: RACZodia: RAC
22 iunie

 MARIA AVRAM, contabil ºef al
SCM MUNCA COLECTIVÃ din Vãlenii de Munte

 ROMICA ILUCA, contabil ºef al SCM ARTIZA-
NATUL Botoºani.

23 iunie
 IOANA NEDELCU, director economic al SCM

MOTOR SERVICE Bucureºti  ANNAMARIA RITA
SZALANTAI, contabil ºef al SCM MODA Zalãu.

24 iunie
 CRISTIAN MANOLESCU, preºedinte al SCM

AUTOMECANICA Bucureºti  ªTEFAN DRAGOª
LAZÃR, contabil ºef al Societãþii Cooperative ARTA
MEªTEªUGARILOR Slatina.

25 iunie
 CAMELIA ENEA, preºedinte al SCM GR1

MUNCA COLECTIVÃ din Paºcani  VIOREL
MOLDOVAN, preºedinte al SCM SINCO Sighiºoara

 ELENA POPESCU, ºef contabil al ATCOM
CONFECÞII Bucureºti  CORNEL PENESCU,
director al Direcþiei Relaþii Instituþionale, Metodologie,
Promovare ºi Asistenþã Programe din UCECOM.

26 iunie
 ION AVESALON, administrator al SCM AVE

LUX Constanþa.
27 iunie

 LUCICA ANDREI, contabil ºef al SCM
LIBERTATEA Gãeºti.

28 iunie
 DOINA BERTEA, preºedinte al Societãþii

Cooperative DINAMO Timiºoara.
29 iunie

 ADRIAN PETRUÞ RUªAN, preºedinte al
CONFEX Buzãu  GHEORGHE CIOFÂCÃ, preºe-
dinte al SCM AVIMODA Drãgãºani.

1 iulie
 STELIANA CHICÃ, preºedinte al SCM UTIL

MOD Ploieºti  SOFIA DRÃGAN, administrator unic
al SCM PUBLITER Bucureºti  MARIA RIZESCU,
contabil ºef al SCM ARTIS Piteºti.

2 iulie
 BERTA SUSANA PAP, contabil ºef al Socie-

tãþii Cooperative INTERRA Satu Mare.
3 iulie

 CLAUDIU VINTILÃ, preºedinte al SCM
CONSTRUCTORUL Sibiu  ANA SAVETA BELEIU,
preºedinte al SCM TEHNOPRECIZIA Alba Iulia.

Nu-i bai!

Obiecte decorative tip GalléMeºteºug ºi carierã

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã

Unde ne sunt meºterii sticlari de altãdatã? Nu este o
întrebare retoricã, este, pur ºi simplu, o întrebare pentru eco-
nomia noastrã. Ei au reprezentat o breaslã aparte în lumea
meºterilor, atât prin dificultatea meseriei cât ºi prin talentul
necesar celor ce se încumetau pe calea transformãrii nisipului
în inegalabila sticlã.

Pe lângã banalele recipiente destinate produselor lichide,
recipiente realizate industrial în acele fabrici destul de
periculoase, din punct de vedere al sãnãtãþii, existau ateliere
de sticlãrie ce produceau adevãrate opere de artã. Dar sã
vedem despre ce este vorba. Din deceniul ºapte al secolului
trecut, în România a început meºterirea sticlei de tip Gallé.
Un pic de istorie n-ar strica. Nãscut în anul 1846, la Nancy
(Franþa), meºterul sticlar Émile Gallé a folosit pentru prima
datã în prelucrarea sticlei tehnici precum decuparea, gravarea
cu acizi, poleirea ºi alte efecte speciale, create cu ajutorul
peliculelor metalice ºi al bulelor de aer. Piesele sale opace,
viu colorate, din sticlã stratificatã, sculptatã sau incizatã, cu
modele florale s-au bucurat de un mare succes la expoziþiile
organizate la Paris în anii 1878 ºi 1889. Asta este! Sticla a
redevenit în secolul al XIX-lea ca un suport pentru arta purã.
De ce spunem a revenit?, pentru cã ea a fost încã din
antichitate, ºi apoi în Evul mediu, produsul meºteºugãresc
folosit mai ales pentru vitralii. Realizarea vaselor Gallé, deºi
de o esteticã aparte, prezenta un anumit pericol, ca urmare
a utilizãrii oxidului de uraniu în etapele prelucrãrii. De aceea
Gallé-ul a fost interzis în Franþa. Aici intervin meºterii sticlari
români. Prin creativitatea ºi intuiþia lor au îndepãrtat posibilul
pericol, eliminând elementele radioactive din producþie,
culoarea fiind obþinutã doar prin coroziunea (gravura) straturilor
de sticlã cu ajutorul acidului fluorhidric. ªi aºa, meºteºugarii
noºtri sticlari au devenit recunoscuþi în întreaga lume. La
începutul anilor ’90, în Buzãu existau peste 100 de ateliere
în care erau realizate complet manual obiecte decorative tip
Gallé. Timp de 15 ani, municipiul Buzãu a fost principala
sursã de sticlãrie, meºteºugitã astfel, pentru întreg Globul.
La sfârºitul acelui deceniu, peste 4000 de buzoieni, meºteri
sticlari ridicau faima meºteºugului românesc pe firmamentul
Galaxiei Meºteºugãreºti. A durat cât a durat dar, din cauza
crizei economice din 2008, acele ateliere de vis au falimentat
în cea mai mare parte, iar piaþa tradiþionalã a fost invadatã
de variantele chinezeºti.

Sã ne amintim de „Creºterea ºi Descreºterea” acestui
meºteºug. Pe la mijlocul secolului trecut mai mulþi meºteri
sticlari din þarã s-au mutat, cu tot cu familii, în zona Buzãului.
Aceºtia au reuºit în scurt timp sã punã pe picioare o fabricã
de sticlã, numitã Perla, care avea sã devinã cunoscutã pe
întregul Mapamond. Faima a crescut dupã ce un meºter
„bãtrân”, Archi Zoltan a început sã meºteºugãreascã sticla
multistratificatã în trei sau patru culori. Tehnologia are la bazã

suprapunerea mai multor straturi de sticlã de diverse nuanþe.
Prin repetarea unui set de operaþiuni – desenarea cu un lac
protector al formelor dorite în introducerea vasului într-o baie
de acid fluorhidric – se obþine un vas de sticlã decorat în
relief cu motive florale sau peisaje. În aceste ateliere, devenite
legende, la o piesã de mãrime medie lucra 50 de ore o
echipã formatã dintr-un pictor, un acidator ºi un gravor, plus
o altã echipã de sticlari de cel puþin ºase meºteri. Atelierele
din Buzãu erau prezente la expoziþii de profil peste tot în
lume. Lãmpile ºi vazele tip Gallé meºterite la Buzãu ajungeau
chiar în casele vedetelor de la Hollywood. Dupã 2005, pieþele
externe au început sã se orienteze cãtre „chinezisme”, care
având mânã de lucru foarte ieftinã, îºi permiteau sã vândã
sticlãria decorativã la jumãtatea preþului practicat de meºte-
ºugarii noºtri. Produsele lor semãnau cu ale noastre dar
aveau o calitate slabã. În timp, clienþii au realizat cã produsele
luate de la chinezi s-au tensionat, adicã s-au crãpat, iar ale
noastre au rãmas intacte ºi la fel de frumoase. Dar acestea
sunt vorbe. Aproape toate atelierele meºteºugãreºti care
produceau vase de tip Gallé s-au închis ori s-au reprofilat.

În Buzãu mai funcþioneazã doar vreo cinci ateliere ce se
zbat cu abnegaþie pentru a împiedica dispariþia acestui meº-
teºug. O firavã speranþã existã, dar ea are nevoie de sprijinul
statului, mai ales prin reglarea convenabilã a preþului gazelor,
combustibil necesar la suflarea vaselor de sticlã. Meºteri
precum Dãnuþ Mãiþã, Maria Chiricioiu cred cã acest meºteºug
de o deosebitã fineþe va reuºi sã supravieþuiascã, mãcar
pentru prestigiul sticlarilor români, atât de apreciaþi altãdatã.

LIA PINTILIE

În momente neaºteptate care ne-au bulversat cu brutalitate
trãirea noastrã zilnicã, plinã de scandaluri politice, inginerii financiare
ºi dispreþuirea cetãþeanului, vrând nevrând, îºi impune prezenþa
fantastica Varã. Ea ne aratã cã încã suntem oamenii acestui pãmânt
fãrã seamãn. Noi, simplii cetãþeni distanþaþi acum pentru siguranþa
medicalã, nu socialã, ehee… asta socialã a început acum trei decenii,
fiind cu totul altã poveste ce parcã este inaccesibilã „analfabeþilor”,
ne îndreptãm gândurile spre splendoarea Mãrii Negre. Hai sã vedem,
sã cunoaºtem ºi sã recunoaºtem vestigiile ºi colþurile naturale ce
definesc adevãratul Litoral.

De Deltã am scris ºi nu mã voi da înapoi sã mai scriu, dar…
sã începem cu Razim, fantasticul lac din complexul lagunar Razim-
Sinoie, perlã a Litoralului. Peºte, Portiþa ºi Istoria. Asta definesc
acest lac cu trecere naturalã la mare. Ce nu prea ºtim este cã pe
fundul sãu s-au descoperit indicii cã aici s-ar afla monumentul funerar
al poetului roman exilat de Augustus, Publius Ovidius Naso. Ovidiu,
adicã autorul cunoscutelor „Metamorfoze”. Istorie, nu glume amare
debitate de ai noºtri aleºi. Nu amintim de Histria, Tomis, Callatis,
pentru cã suntem orbiþi de Mamaia, Costineºti ºi mai nou, Vama
Veche. Deh, decât carte, mai bine promiscuitate. În sudul extrem se
aflã Mangalia, nu perla de staþiuni sudice (Olimp, Neptun, Jupiter,
Venus, Saturn), ci oraºul întemeiat în secolul VI î.Hr. Este cel mai
vechi oraº din jurul Mãrii Negre, în antichitate numindu-se Callatis,
în evul mediu Pangalia ºi acum… aºa cum îl ºtiþi. A fost tot timpul
oraº-port indiferent de cei care au trecut pe aici: geþi, greci, romani,
turci ºi tãtari. Toþi ºi-au pus amprenta ºi au contribuit la destinele

acestui municipiu. Un exemplu elocvent îl constituie Moscheea
Esmahan Sultan, cea mai veche din Europa Creºtinã. A fost
construitã în 1575 de fiica Sultanului Selim al II-lea (1566-1574),
soþia lui Sokollu Mehmet Paºa, vizirul Sultanului. Da, dar sã vedeþi
ce e istoria. Ea, moscheea a fost meºteritã din piatra zidurilor cetãþii
Callatis, piatrã de construcþie cu douã mii de ani mai veche. Da, dar
pe aici au trecut ºi romanii, aºa cã fântâna ritualã a Moscheei a fost
ziditã din piatra Mausoleului roman al Consului Vinares Upullus
decedat în 212 d. Hr. Asta este evoluþia, piatrã peste piatrã din ceea
ce au ridicat predecesorii noºtri. (L.P.)

ORIZONTAL: 1) Neplãcere 2) Altã viaþã – Puse pe
foc 3) Þine la glumã – Soare egiptean – În afara terenului
4) În ºagã! – Amãrãciune 5) Tutun mãcinat – Coadã de
ºacal! 6) Refuz – Mistuit de foc – Botoºani pe maºinã
7) Pãstãi de fasole – În acest loc (pop.) 8) Animale din
haitã – Decorul hibernal 9) Invidie – Sunt dificil de cãrat
10) Solemn la bisericã.

VERTICAL: 1) Rãzor de legume – Cuiºor de cizmar
2) Vânturi foarte puternice – Oferta din ziar! 3) Trecãtoare
– Încurcãturã 4) Usturoi (reg.) – Medie la matematicã!
– Oameni fãþarnici 5) Duºmãnie – Se duce la tuns
6) Venerat la musulmani – Promis de Biblie 7) Redate în
direct! – Cãutaþi de fini – Joc de Gorj! 8) Numit ºi smalþ
– Serviciu pe vas 9) Farmec feminin – Pacoste 10) Poate
fi descoperit.


