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Tricotajele SCM Sporul Iaºi, la mare cãutare
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Unitatea „Cooperative” a OIM a împlinit 100 de ani

ªansã pentru specialiºtii ºcolarizaþi la Colegiul UCECOM

Motive populare þesute în tablã de oþel

În vremuri ca cele de azi, un management inovator poate salva 
de la faliment o societate. Cine are curaj, riscă şi pătrunde pe noi 
pieţe, îşi deschide orizonturile căutând alte şi alte afaceri, dar are şi 
colaborări de succes. Ei bine, aici intră conducerea SCM Sporul Iaşi, 
care pe timp de criză economică, socială şi mai ales de sănătate  
publică a văzut pericolul, înţelegând perfect sensul zicalei „Unde-s 
doi, puterea creşte”.

Aşa cum spune şi titlul, liceele UCECOM „Spiru Haret” 
sunt pentru cei care vor să înveţe serios o meserie. 
Dacă e ceva ce-i lipseşte în prezent României aceea 
este forţa de muncă bine pregătită, calificată, într-un 
număr consistent. În patria care a dat genii în arhitectură 
şi construcţii nu se mai ridică nimic. Şi de s-ar vrea, 
n-ai avea cu cine... Iată de ce oferta liceelor UCECOM 
„Spiru Haret” vine în întâmpinarea unei nevoi stringente 
a societăţii de azi.

Noul an şcolar a început de la jumătatea lui septembrie 
şi, chiar dacă poticnit, tot aduce speranţa naşterii unei 
noi generaţii de tineri pricepuţi, capabili să pună umărul 
la dezvoltarea României. 

Liceele UCECOM „Spiru Haret”. Pentru cei 
care vor sã înveþe serios o meserie
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Astfel, SCM Sporul Iaşi a intrat într-un parteneriat mai mult decât productiv 
cu Iosilk, firmă puternică din domeniul confecţiilor. „Suntem mândri de colabora-
rea dintre Iosilk şi fabrica de tricotaje ieşeană SCM Sporul”, au anunţat, mândri, 
reprezentanţii societăţii Iosilk, care dau asigurări că lucrurile nu se vor opri aici: 
„Se pot face lucruri măreţe şi pe plan local. Căutăm investitori”. Să înţelegem 
că parteneriatul SCM Sporul – Iosilk e doar primul pas dintr-un plan mai amplu 
avut în vedere de managerii celor două companii?

Până atunci, Iosilk a şi ieşit pe piaţă cu prima linie „combinată”. „Iubim pro- 
dusele tricotate! Lejere şi confortabile, într-un mixt perfect cu pantalonii din denim  
Azza”. Într-adevăr, produsele expuse spre vânzare reprezintă o combinaţie per-
fectă între tricotul care caracterizează SCM Sporul Iaşi şi linia modernă adusă 
de gama Iosilk. (L.T.)

O universitate pentru tine și viața ta!
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Astfel, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării din Bucureşti 
îşi propune să sprijine organizaţiile de cercetare şi în-
treprinderile, în special IMM-urile, pentru pregătirea şi 
implementarea de proiecte în cadrul Orizont 2020 şi a 
altor programe internaţionale. Totodată, se are în ve-
dere contribuţia la „Crearea de sinergii cu acţiunile de 
C-D-I ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii  
Europene şi alte programe C-D-I internaţionale.

Institutul estimează drept rezultate că vor fi mi-
nimum 60 de anunţuri publicate în mediul online, 
30 de afişe realizate şi plasate, 60 de acţiuni de 
documentare şi informare, 60 de rapoarte cu posibi-
lele finanţări oferite de competiţiile Orizont 2020. De 
asemenea, se are în vedere realizarea unei baze de 
date cu toate entităţile colaboratoare ale instituţiei, 
atât din ţară, cât şi din străinătate, actualizată cel 

puţin trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, plus 
o platformă interactivă de colaborare cu posibilii 
parteneri, la nivel naţional, european şi internaţional.

Valoarea totală a investiţiei în proiectul „Centru 
Suport pentru proiecte C-D-I internaţionale în dome-
niul Mecatronică şi Cyber-MixMecatronică” se ridică 
la aproape trei milioane de lei şi este asigurată, 
în principal, de Fondul European de Dezvoltare 
Regională.

Proiectul se derulează până pe 30 iunie 2023 şi 
la el pot lua parte absolut toţi pasionaţii de meca-
tronică. În mod cert elevii care studiază combinaţia 
sistematică dintre mecanică, electronică şi informatică 
în cadrul unităţilor de învăţământ ale cooperaţiei 
meşteşugăreşti vor găsi extrem de atractivă oportu-
nitatea de a se înscrie în acest mega-proiect.

NICHOLAS CEZAR

 ÎN ACTUALITATE 

Alianţa Cooperatistă Internaţională a anunţat 
că cel de-al 33-lea Congres mondial al coopera-
tivelor va avea loc la Seul, în Coreea de Sud, 
între 1 şi 3 decembrie 2021 şi va fi găzduit de 
Hotelul Grand Walkerhill.

Reuniunea va fi precedată de alte evenimente 
care vor fi organizate între 28 şi 30 noiembrie. 
Tema Congresului este „Aprofundarea identităţii 
noastre cooperatiste” şi a fost aleasă pentru 
a ajuta mişcarea cooperatistă să joace un rol 
mai important în faţa provocărilor internaţionale 
şi pentru a explora soluţiile care contribuie la 
ameliorarea condiţiilor de viaţă la scară locală 
şi mondială.

Iniţial, Congresul trebuia să se ţină în no-
iembrie 2020, dar a fost reprogramat din cauza 
pandemiei Covid-19. Anul acesta vom sărbători 
a 125-a aniversare a ACI, care a fost creată în 
1895 pentru a apăra interesele cooperativelor 

în lumea întreagă şi cea de-a 25-a aniversare 
de la Adoptarea Declaraţiei privind identita-
tea cooperatistă a ACI, care a avut loc pe  
21 septembrie 1995.

Ultima grijă a europenilor este să afle originea 
lui Cristofor Columb. Descoperitorul Americii a fost 
italian sau spaniol? Cumva, portughez? Zice-se 
că şi polonezii îl revendică... Ca să înlăture orice 
dubiu, rămăşiţele pământeşti ale lui Columb sunt 
studiate de cercetători din Spania, Portugalia şi 
Italia. Analiza a început, de fapt, acum aproape 
20 de ani, iar în lunile următoare va fi finalizată, 
susţine profesorul José Antonio Lorente, expert 
în aplicarea tehnicilor de secvenţiere a ADN-ului 
în domeniul medicinii legale.

Deocamdată, oasele lui Cristofor Columb 
sunt depozitate într-o sală blindată a Universităţii 
din Granada. La anul, când se vor comemora  
515 ani de la moartea marelui navigator, Columb 
va fi depus în mormântul său din Sevilla, iar 
rezultatul cercetărilor va fi făcut public în cadrul 
unui documentar care va sigila pe veci povestea 
originii descoperitorului Americii.

Instituţia de învăţământ a cooperaţiei meşteşu-
găreşti intuieşte de ce are nevoie societatea, astfel 
că organizează cursuri de calificare profesională în 
diferite meserii. Sunt oferte atât pentru pasionaţii de 
gastronomie (bucătar, ospătar, barman), cât şi pentru  
tinerele interesate să descopere secretele înfrumuse- 
ţării (frizerie, coafură, manichiură, pedichiură). Şi indus- 
tria auto are de câştigat fiindcă destui adolescenţi 
(dar nu numai) aleg să urmeze cursurile de meca-
nici, dornici să se perfecţioneze într-un domeniu atât  
de dinamic.

La o aşa ofertă, nici sistemul de plată nu putea 
diferi, astfel că unele şcoli acceptă plata eşalonat, în 

rate. Condiţiile de predare sunt excelente, mai ales 
că toate şcolile au beneficiat de investiţii serioase 
şi modernizare; s-au înfiinţat tot felul de laboratoare 
(de alimentaţie, de mecanică şi mecatronică, de in-
formatică etc.), ateliere tehnologice, inclusiv cabinete 
de tehnica serviciilor în domeniul alimentaţiei. Ba 
chiar unele licee pun la dispoziţia elevilor cabinete 
de integrare europeană!

Pe lângă calitatea predării, asigurată de corpuri 
profesorale bine pregătite şi de înaltă ţinută mora-
lă, elevii au şi garanţia că, la finalul cursurilor, vor 
putea obţine o diplomă şi certificate de calificare 
recunoscute în Uniunea Europeană. (L.T.)
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Liceele UCECOM „Spiru Haret”. Pentru cei care vor sã înveþe serios o meserie

ªansã pentru specialiºtii ºcolarizaþi la Colegiul UCECOM „Spiru Haret”
O şansă imensă pentru spe- 

cialiştii şcolarizaţi la Colegiul 
UCECOM „Spiru Haret”, clasa de 
Mecatronică. Institutul Naţional 
de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Mecatronică şi Tehnica Măsurării 
din Bucureşti anunţă că deru- 
lează un proiect care îşi propune 
crearea unui Centru Suport pentru 
proiecte C-D-I internaţionale în 
Mecatronică şi Cyber-MixMeca-
tronică. Scopul este acela de a 
creşte capacitatea de participare 
la competiţiile europene a tuturor 
entităţilor ce solicită sprijinul.

Se deschide Centrul Suport pentru proiecte internaţionale în Mecatronică şi Cyber-MixMecatronică

De prin lumea cooperatistã

ªtiri de azi pentru mâine

Al 33-lea Congres ACI, la Seul, între 1 - 3 decembrie 2021

Gâlceavă diplomatică pe seama originii lui Cristofor Columb

Femeile respectă mai mult măsurile de protecţie sanitară
Un recent studiu de specialitate arată că femeile  

sunt mai responsabile decât bărbaţii în ceea ce 
priveşte respectarea măsurilor de protecţie sa-
nitară. Purtarea măştii, păstrarea distanţei fizice, 
spălatul pe mâini şi folosirea dezinfectanţilor 
(când nu avem la îndemână apa şi săpunul) 
reprezintă principalele metode de prevenire a 
infectării cu noul coronavirus. Iar femeile sunt mai 
atente la aceste reguli, arată Asociaţia de Ştiinţe  
ale Comportamentului, din SUA.

De exemplu, din cercetările efectuate reiese 
că, în zonele analizate unde au existat mai mulţi 
bărbaţi, păstrarea distanţei sociale... aproape că 
nici nu a existat.



Unitatea „Cooperative” a OIM a aniversat împlinirea a 100 de ani chiar în 2020, pe 23 martie. Secţiu-
nea de Cooperaţie, aşa cum se numea la înfiinţare, făcea parte din propunerea directorului Albert Thomas 
pentru organizarea Biroului OIM. El şi-a prezentat propunerea în timpul celei de-a doua sesiuni a Corpului 
de Conducere de la Paris, în ianuarie 1920. În propunerea sa, el a spus:

„Ultima secţiune pe care o avem de fapt în minte ar fi Secţiunea de Cooperaţie. Tratatul de pace  
impune ca Biroul Internaţional al Muncii să se preocupe nu numai de condiţiile de muncă, ci şi de condiţiile 
lucrătorilor. Această formă de cooperare este cea mai bine văzută în cercurile populare. Secţiunea privind 
cooperaţia nu s-ar limita doar la chestiunile alimentare; ar putea studia, de asemenea, condiţiile de locuinţă 
(...) Mai mult, cooperaţia constituie deja o importantă mişcare internaţională cu care Biroul trebuie să se 
preocupe în mod necesar în propriile sale interese”.

Propunerea a fost adoptată unanim în timpul celei de-a treia sesiuni a Corpului de Conducere pe  
23 martie 1920. Georges Fauquet a fost numit, în iunie 1920, primul şef al Secţiunii de Cooperaţie a OIM.

În cinstea acestei aniversări, OIM a programat şi organizat mai multe evenimente, începând cu 3 iulie 
2020 – webinar OIM COOP 100 cu tema „Cooperative pentru Acţiune Climatică”, Ziua Internaţională a Coope- 
rativelor, o expoziţie de fotografii despre cooperative şi economia socială şi solidară mai extinsă pentru 
muncă decentă şi dezvoltare sustenabilă şi un simpozion programat pentru 16-17 noiembrie 2020, la sediul 
OIM de la Geneva. 

Pentru simpozionul din luna noiembrie, OIM îşi propune să reunească cercetători şi practicieni care 
lucrează cu guverne, organizaţii de angajatori şi lucrători, precum şi cooperative şi actori din economia 
socială şi solidară mai largă. Au fost solicitate propuneri de tematici spre a fi prezentate în cadrul simpo-
zionului. Până la expirarea termenului limită pentru depunerea temelor (15 august) au fost primite în total 
32 de propuneri de teme, din partea unor cercetători din centre de cercetare, universităţi şi practicanţi din 
cooperative şi organizaţii ale economiei sociale şi solidare din întreaga lume. Subiectele primite au variat 
de la cadrele legale şi politice şi Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), la munca decentă în economia 
rurală şi abordarea centrată pe om a viitorului muncii.

30 septembrie 2020 a fost data până la care OIM urma să comunice tuturor participanţilor deciziile pri-
vind lucrările selectate pentru prezentarea în simpozion. Formatul şi datele simpozionului, programat pentru 
16 şi 17 noiembrie, vor fi confirmate în curând în conformitate cu măsurile impuse de pandemia Covid-19.

 ÎN ACTUALITATE 

ªtefan Zeletin, o cãrãmidã la fundaþia cooperaþiei româneºti

33

Ştefan Zeletin este printre cele mai 
cunoscute nume ale liberalismului teoretic 
românesc interbelic, o personalitate care 
în întreaga ei activitate a căutat să arate 
că singura cale pentru modernizarea 
României o reprezintă capitalismul. Ideo- 
logia căreia i-a rămas fidel a fost aceea 
conform căreia capitalismul autentic nu 
se poate construi decât de o burghezie 
naţională în strânsă legătură cu burghezia 
europeană. În acest sens, Zeletin a sus-
ţinut întotdeauna că ţara are nevoie de 

un partid liberal puternic la conducere şi 
de o doctrină care să inspire guvernarea 
luminată, bazată pe dezvoltarea cât mai 
rapidă a industriei autohtone.

Provenind dintr-o familie numeroasă 
de ţărani răzeşi înstăriţi, neamul Motăş, 
Ştefan şi-a ales drept pseudonim pârâul 
Zeletin care traversează satul natal. În 
1914, Ştefan Zeletin şi-a luat doctoratul 
cu magna cum laude la Universitatea 
din Berlin; cu doi ani înainte terminase 
cu 10 Facultatea de Filosofie şi Filologie 
clasică din Iaşi, unde s-a întors în 1915, 
ca profesor de filosofie.

În lucrarea „Burghezia română, origi-
nea şi rolul ei istoric”, scoasă în 1925, 
Zeletin a întreprins o investigaţie cuprin-
zătoare asupra cauzelor care au determi-
nat dezvoltarea României moderne. El a 
legat acest proces de introducerea capi-
talismului de tip occidental în Principatele 
Române, iar despre Revoluţia de la 1848 
şi Constituţia din 1866 spunea că sunt 
repere care i-au asigurat supravieţuirea. 
În acest sens, insistând asupra evoluţiei  
României spre civilizaţia industrială, 
Ştefan Zeletin milita pentru dezvoltarea 
cooperaţiei în ţara noastră, văzută ca pion 
esenţial al viitoarei existenţe europene 
româneşti.

Iată ce afirma un filosof: „Viitorul nos-
tru este legat de această chestiune vitală 
pentru noi: ne trebuie o mare industrie!”. 
De asemenea, teoreticianul Ştefan Zeletin 
considera atunci că România întruneşte 
condiţiile necesare industrializării: are 
resurse de materii prime, specialişti, ca-
pital, forţă de muncă şi o piaţă internă 
în plină dezvoltare, mai ales prin apariţia 
primelor cooperative meşteşugăreşti la 
nivel naţional.

Într-o perioadă în care teoria idea-
list-eclectică a factorilor predomina în 
literatura sociologică românească, Zeletin 
a susţinut un punct de vedere determinist 
în sociologie, care venea în opoziţie cu 
concepţiile conservatoare – şi anume 
acela că organismele suprastructurale  
burgheze sunt produsul necesar al trans- 
formărilor social-economice. Astfel, filoso-
ful cu rădăcini în ţărănimea răzeşească a 
Moldovei afirma peste tot rolul permanent 
progresist al burgheziei, astfel justificând 
procesul de spoliere a maselor ţărăneşti 
ca izvor necesar al acumulării capitaliste.  
„Problemele care se ridică în faza ac-
tuală de dezvoltare a României sunt de 
natură revoluţionară, dar burgheză, nu 
revoluţionar-proletară”. 

 L.TEODORESCU
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Veşti nu tocmai bune pentru guvernele statelor membre ale 
Uniunii Europene. Preşedintele C.E, Ursula von der Leyen, a 
anunţat, în discursul privind starea naţiunii, că va propune sta-
bilirea unui acord cadru privind salariul minim, la care europenii 
să aibă acces fie prin acorduri colective, fie prin salarii minime 
obligatorii legiferate!

„Adevărul este că, pentru prea mulţi oameni, nu mai este 
rentabil să mergi la serviciu. Salarii de dumping care distrug 
demnitatea muncii, penalizează întreprinzătorii care plătesc sa-
larii decente şi denaturează concurenţa corectă pe piaţa unică. 
Practica asta trebuie să se oprească! Este şi motivul pentru 
care voi înainta o propunere legislativă care să vină în sprijinul 
statelor membre, aşa încât să se pună pe picioare un cadru 
pentru salariile minime. Toată lumea trebuie să aibă acces la 
salariul minim, fie prin acorduri colective, fie prin salarii minime 
obligatorii înscrise în lege”, a tunat von der Leyen în discursul 
adresat naţiunilor europene.
Avantajele unui contract colectiv de muncă

Preşedintele Comisiei Europene arată că în unele state 
membre s-a introdus astfel de contract „şi s-a văzut cât de bine 
creează echitate acest lucru şi garantează un loc de muncă 
decent pentru cetăţeni şi pentru companiile care îi apreciază. 
Salariile minime funcţionează şi este timpul ca munca să fie 
răsplătită”.

Ţinta Bruxelles-ului o reprezintă IMM-urile, pe care Comisia 
Europeană le consideră „motorul economiei noastre”. „Şi vor 
fi motorul redresării economiei noastre”, dă asigurări von der 
Leyen: „Când am preluat această funcţie, am jurat că voi crea 
un instrument pentru protejarea lucrătorilor şi afacerilor faţă 
de şocurile externe, fiindcă eu ştiam, din experienţa mea ca  
ministru al muncii în Germania, că aceste scheme vor funcţiona, 
pentru că le garantează oamenilor locul de muncă, păstrează 
competenţele în companii şi IMM-uri şi în acelaşi timp le permite 
acestora să continue”.

De asemenea, Ursula von der Leyen a lăudat decizia Comi- 
siei Europene de a crea planul SURE, care a permis statelor 
comunitare să evite şomajul în masă. Asta s-a întâmplat „mai 
ales datorită faptului că 40 de milioane de persoane au aplicat 
pentru schemele de şomaj tehnic. Unitatea noastră a dus la 
faptul ca 16 ţări să primească 90 de miliarde de euro de la 
SURE pentru a susţine companii şi lucrători”. (N.C.)

Unitatea „Cooperative” a OIM a împlinit 100 de ani

Vorbim mereu despre oameni 
şi locuri, personalităţi marcante 
din trecutul ţării, care şi-au pus 
amprenta asupra evenimentelor 
trăite. Însă nu reuşim să-i scoatem 
în evidenţă chiar pe toţi, aşa că în 
numărul de faţă ne-am propus să 
facem o reparaţie prezentându-l 
pe filosoful, economistul şi socio-
logul Ştefan Zeletin, pseudonimul 
lui Ştefan Motăş, din Burdusaci, 
Bacău. Prin munca depusă şi efor- 
turile conjugate ale mai multor 
apropiaţi, Zeletin a pus o cărămidă 
la fundaţia cooperaţiei româneşti.

Oameni ºi locuri – întâlniri istorice

UE vrea acord cadru pe salariul minim

Georges Fauquet (1873-1953), primul şef al Unităţii COOP a OIM, din 1920 până în 1932
(Albert Thomas – al treilea din stânga, primul rând), Georges Fauquet (al treilea din stânga, al doilea rând)
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Motive populare þesute în tablã de oþel

ORIZONTAL: 1) Renunţări – Ne folosim de el 2) Puse pe învârteli  
– Necesitate 3) A prinde cu sfori – Ne zguduie din rărunchi 4) A remite  
– Nu-i vezi fundul 5) Agăţare (pl.) 6) Merge la repetiţii – Cămaşă cu flori  
7) Botoşani la turism – O perioadă din an 8) Scârţâit de broască – Complice  
9) Primul produs obţinut în cursul măcinării grâului – A enerva 10) Mai 
mult decât fascinată – Nivel.

VERTICAL: 1) Falsă – Şef american 2) Profesarea unei meserii 3) A  
îngheţa de tot – Adună legile la un loc 4) A venera – 12 tunele! 5) Puse în urnă! 
– A scoate toată apa 6) Puiul caprei – A se întovărăşi pentu un scop comun  
7) Farmecă doamnele 8) Sunt în teci – Nu-l poţi trage de mâneci  
9) A lăsa fără reacţie – A face copii 10) Nu a prevăzut nimeni aşa ceva.
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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.

17 octombrie
● NICOLAE GEORGE PĂŞCĂLĂU, preşedinte al SCM 

UNIREA Mizil ● DRAGOŞ POŞTOACĂ, preşedinte al PS 
MUSCELUL Câmpulung Muscel ● CRISTIAN MARIAN BARBU, 
preşedinte al Universităţii ARTIFEX.

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

IGA, contabil şef al Societăţii Cooperative HOREA Brad ● SIDONIA POPESCU, contabil 
şef al SCM UNIREA Pucioasa.

22 octombrie
● ALEXANDRU LUCIAN MANOLE, rector al Universităţii ARTIFEX.

23 octombrie
● GABRIELA VICENŢIU, preşedinte al SCM INSTALATORUL 

Bucureşti.
24 octombrie
● ELENA DUDA, preşedinte al SCM MEŞTEŞUGARUL Mediaş 

● EMANOIL IULIAN BRODOCEANU, preşedinte al SCM UNIREA Tg. Neamţ. 
25 octombrie
  ● SILVIA FLORINA CIUPERCĂ, contabil şef al SCM MEŞTEŞUGARUL Buftea.
26 octombrie
● ADRIAN BLAJ, preşedinte al SCM ATCOM Baia Mare ● VASILE STAN, preşedinte 

al SCM ATCOM Alba ● CAMELIA ILIE, preşedinte al SCM DRUMUL NOU Cluj-Napoca 
● CONSTANTIN SÎRBU, administrator al SCM STUDIO ARHIS Constanţa ● EMILIA 
JURCA, şef contabil al SCM MEŞTEŞUGARUL Abrud.

27 octombrie
● BUGNAR SCHOFFEND IOAN, preşedinte al SCM VIITORUL SOCOM Făgăraş.
28 octombrie
● VASILICA BOTEZ, contabil şef al SCM PRODCOM VIITORUL Brăila.
29 octombrie
● FERENCZ JULIA, contabil şef al ATCOM Tg. Mureş ● GAVRIL RUSU, preşedinte 

al SCM DEIA Câmpulung Moldovenesc.
30 octombrie
● CRISTINA DANIELA PANŢIRAŞU, contabil şef al SCM MOLDAVIA 2005 Botoşani.
31 octombrie
● NICU CARACOTI, administrator al NIVCAR EXPRES Societate Cooperativă 

Constanţa.
1 noiembrie
● IOANA TRIF, preşedinte al SCM PROGRESUL Reghin.
2 noiembrie
● CONSTANŢA GEORGESCU, preşedinte al SCM LOTRUL Brezoi ● DUMITRU 

LEONTE, preşedinte al SCM FOTOGRAFIA Constanţa ● IOAN MIRCEA BĂLŢAT,  
preşedinte al Societăţii Cooperative UNIVERS din Simeria ●  MOLNAR ATTILA, preşedinte 
al SCM ŢIBLEŞUL Târgu Lăpuş ● ILIE ŢUNEA, administrator al SCM BĂILE CERNEI 
Herculane ● IULIAN NEDELONI, administrator al SCM BISTRA NED, Oţelul Roşu.

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

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

4 noiembrie
● MARIAN PETEC, administrator al SCM TEHNIC GAS Constanţa ● MARIOARA 

STAN, contabil şef al SCM COMIXT Hârşova.
5 noiembrie
● DANIELA SIMION, preşedinte al SCM TEHNICA STICLEI Bucureşti  

● VICTORIA VANCEA, administrator unic al SCM VIITORUL Şomcuta Mare ● GHEORGHE  
CONSTANTIN, administrator al SCM MUNCA din Cetate, jud. Dolj.

6 noiembrie
● VICTOR URSAN, preşedinte al SCM PRESTAREA Piteşti ● VICTORIA MIHALI, 

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

Patrimoniului din UCECOM ● RODICA BURAC, preşedinte al SCM GR1 MIORIŢA Iaşi 
● MANUELA VERONICA GĂIANU, preşedinte al SCM OLTEŢUL Bălceşti ● ŞTEFANIA- 
MARIA DEMŞEA, contabil şef al Liceului Tehnologic UCECOM  „Spiru Haret” Arad.

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

al Societăţii Cooperative PRESTAREA Hunedoara ● MIHAELA RALUCA DUMITRU 
GANCIU, director executiv al SCM INVALIZI MUNCA Bucureşti.

10 noiembrie
● GHEORGHE MILITARU, preşedinte al Societăţii Cooperative PRECIZIA SERVICE 

Slatina ● GEORGETA TEODORESCU, şef contabil al SCM PRESTAREA Piteşti.
11 noiembrie
● TATIANA DIUŢA BOŞCA, preşedinte al  Societăţ i i  Cooperat ive ÎMBRĂCĂ-

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

13 noiembrie
● CONSTANTIN GHEORGHE, preşedinte al SCM COMCONSTRUCT Bucureşti.
16 noiembrie
● TANKO BELA, preşedinte al SCM ELECTROMECANICA Tg. Mureş ● VASILE 

GHIRITI, preşedinte al Societăţii Cooperative PRESTAREA Negreşti-Oaş ● ECATERINA 
TUDOR, contabil şef al SCM AMATEX Câmpina.

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

SILVIA PĂTRAŞCU, şef contabil al SCM MODIMEX Suceava.
18 noiembrie
● MIHAELA SIMA, preşedinte al SCM ÎMBRĂCĂMINTEA Craiova.
19 noiembrie
● CONSTANTIN BRUMĂ, conducător tehnic al SCM ARTA LEMNULUI Bucureşti  

● ŞTEFAN LENART, contabil şef al SCM ÎNFRĂŢIREA Pecica.

De  nevoie, nu cu voie...

Este tot mai evident că menţinerea şi poate revigorarea meşte-
şugului românesc devine un scop pentru cât mai mulţi adolescenţi şi 
tineri. Acest fenomen nu este ceva ieşit din comun în condiţiile actuale 
economice şi sociale. Societatea, nu numai a noastră, românească, 
ci şi cea aşa-zis mondială a depăşit apogeul economic propus de 
Societatea de Consum. Marile uniformizări a produselor apărute ca 
urmare a măririi producţiei cu orice preţ, neţinând cont de calitate, 
personalizare, diferenţele dintre diverse grupări umane, au adus 
corporaţiile şi uriaşele întreprinderi să intre în declin economic. Este 
o urmare firească la ceea ce s-a întâmplat. Branduri imense precum 
Nokia, Samsung, Philips sunt împrăştiate în toată lumea, scoţând pe 
piaţă produse sub denumirea lor dar... fabricate în toate ţările, de la 
est până la vest şi de la însoritul sud spre mai recele nord. Până la 
urmă oamenii din orice zonă a lumii se consideră diferiţi şi vor să-şi 
păstreze propria personalitate, personalitate structurată pe istoria pro-
prie, cultura proprie, obiceiurile tradiţionale şi meşteşugurile specifice. 

„Mondializare, dar nu prin uniformizare, ci pe recunoaşterea 
caracteristicilor fiecărui popor”. Acesta este motto-ul propus de ONU 
în Adunarea Reprezentanţilor Regionali din 1918 şi adoptat în plină 
pandemie de UE. Da, sună aproape disperat de frumos însă... se 
pune problema relansării economice. Meşteşugul poate şi trebuie să 
devină unul din motoarele acestei relansări. Pentru aceasta el trebuie 
să găsească forme noi de exprimare, de marketing, de reinventare. 
Simplu, trebuie să se modernizeze pentru a deveni compatibil cu vre-
murile acestea. La noi au început să se întrezărească preocupări în 
această direcţie. Mulţi adolescenţi continuă, şi bine fac, să-şi îndrepte 
atenţia spre liceele UCECOM sau spre şcolile profesionale de gen. Ei 
vor deveni meşteşugari. Asta este bine. Tot bine este faptul că diferiţi 
tineri cu altă pregătire profesională încearcă şi chiar reuşesc să devină 
meşteşugari. Despre unul dintre ei voi scrie acum.

Lucian Haritonov este un tânăr antreprenor care a dat naştere 
unui nou trend în arta artizanală – tablă de oţel cusută cu fir de lână. 
Ideea i-a venit întâmplător. După ani de zile în care a comercializat 
tone de produse din metal, a simţit nevoia să-şi lase amprenta asupra 
unor lucruri inedite. Astfel, într-o seară oarecare, o tablă perforată şi 
amintirea etaminei bunicii au produs declicul în imaginaţia lui Lucian. 
Acela a fost momentul în care a descoperit o nouă tehnică de design 
– cea a cusutului pe tablă din oţel perforată.

La început a realizat doar câteva modele de mobilier ţesute cu 
motive populare. Apoi ideile au curs pur şi simplu. Ulterior, împreună 
cu echipa sa, a început să răsfoiască diverse cărţi cu modele tradi-
ţionale româneşti, să caute detalii despre originea şi simbolistica lor, 
cine le purta şi cu ce ocazii. Astfel, fiecare mobilier personalizat ieşit 
din mâinile meşterului popular are în spate o poveste bine conturată. 
„Copilăria şi vacanţele mele au fost petrecute la ţară. Acolo am fost 
înconjurat de astfel de lucruri cusute pe etamină şi pânză. De aici 

s-a născut şi dragostea mea pentru motive tradiţionale. Conceptul 
care stă la baza liniei «Tradiţional» este legat de simbolurile populare 
regăsite în costumul tradiţional românesc din diferite zone ale ţării. 
Sunt produse care ies din tipare şi care au menirea de a pune în 
valoare fiecare spaţiu”, mărturiseşte Lucian. Dintre multitudinea acestor 
simboluri, el se axează, îndeosebi, pe Steaua în opt colţuri, hora de 
fete şi coarnele berbecului. De ce? Steaua în opt colţuri simbolizează 
motorul timpului şi energia regeneratoare. Este şi siguranţa orientării 
derivată după singura stea care nu-şi schimbă niciodată poziţia pe 
cer: Steaua Nordului. Hora de fete este un model încărcat de feminitate şi 
de bucuria de a trăi. De asemenea, Coarnele berbecului vorbesc despre 
„masculul alfa”: energie masculină, virilitate, reprezentând puterea şi forţa.

Aceşti meşteşugari, de o nouă factură nu fac decât să ducă tradiţia 
meşteşugului spre cerinţele noii societăţi. Băncile, scaunele, mesele, 
micile elemente de decor sunt migălite manual din oţel combinat cu lemn, 
lână şi vopsea. Fiecare obiect trece prin etapele de proiectare, debitare 
şi asamblare a reperelor, vopsitorie şi cusut cu lână, totul efectuându-se 
manual. Deşi surpinzătoare prin noutate produsele lor metalice, lemnoase 
şi „lânoase” prind din ce în ce mai mult, fie că e vorba de mobilier,  
accesorii sau obiecte ornamentale. Este ciudat să vezi lemn împodobit 
cu dantelării de oţel legat cu fire de lână, să vezi ceasuri ornate cu 
motive străvechi realizate din oţel, dar te atrag atât prin vechimea 
simbolurilor cât şi prin modernitate. Aceasta este calea meşteşu gului: 
Adaptarea la vremurile actuale, adaptare ce se poate face prin  
scormonirea noului.
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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.

Meºteºug ºi carierã

Membrii cooperatori ai SCM Publiter Bucureşti cu tristeţe în suflet 
regretă plecarea la cele veşnice a doamnei Preşedinte Ing. SOFIA 
DRĂGAN. O vom păstra în amintirea şi sufletul nostru!

Dumnezeu s-o odihnească în pace!

După toate referințele actuale, Corabia, orășel din sudul extrem 
al județului Olt intră în categoria celor ce nu prea știm despre țara 
noastră. O urbe cu vreo 22.000 de locuitori, puțin port, puțină econo-
mie agrară și niște schimburi comerciale. Dar acest loc este plin de 
istorie. Istorie, aproape legendă, despre imperii, oameni ai pământului, 
invaziile slavilor și avarilor dar și despre construcții arhitecturale unice 
în lume. Prezentând cu oarece obiectivitate încerc să scriu despre 
vestigiile de la Corabia, unde se văd încă zidurile de apărare ale 
Cetății Sucidava. O așezare de o uimitoare arhitectură practică, o 
capodoperă inginerească, cuprinzând o Cameră termală, o Bazilică 
paleocreștină, o Fântână secretă ce încă poartă enigme nedeslușite 
de arheologi și teoreticieni ai Istoriei Antice. Tot aici a fost construit, 
în secolul IV, de către împăratul Constantin cel Mare, un pod peste 
Dunăre, pod considerat la vremea respectivă cel mai lung pod din 
Antichitate. Voi face puține referiri la acest pod deoarece este un 
adevărat capitol al acelor timpuri. El a fost al doilea pod construit 
peste Dunăre, după cel de la Severin al lui Apolodor din Damasc. 
Podul avea o lungime de 2437 m și o lățime de 5,70 m. Puteau circula 
pe el două care de război alăturate fără nicio problemă. Uimitor este 
faptul că Cetatea concepută de către romani și bizantini a purtat, 
și poartă numnele de Sucidava. Etimologia acestui nume vine de la 
tribul dacic „Suci” și „Dava”, ce înseamnă cetate. Pe scurt, numele 
perfect dacic este Cetatea Sucilor. Cetate, însăși, sau ce a mai rămas 
din ea este o enigmă. Făcută din cărămidă foarte bine frământată 
și arsă puțin s-a transformat în piatră. Dar liantul ce a unit aceste 
cărămizi prezintă proprietăți fantastice. Specialiștii nu au reușit nici 
până astăzi să descopere formula acestui liant, care a reușit să facă 
anumite părți ale cetății să reziste mii de ani. 

Minunile Sucidavei nu se opresc aici. Cea mai importantă, după 
istorici ar fi Fântâna Secretă, unică în Europa. Ea a fost creată cu 
scopul de a permite aprovizionarea cu apă în timpul asediilor fără a 
fi necesar ca locuitorii să iasă din cetate. Este o relicvă istorică, un 
mod unic de arhitectură prin felul ei de construcție, prin acoperișul 
în formă de piramidă și prin coridorul de acces, ce ocolește partea 
de sud, sud-vest și partea de vest a fântânii și după aceea urcă 
în plan înclinat spre nord până în incinta cetății. Planul acesta sub 
formă de melc avea rolul de a ușura accesul spre fântână. Această 
sursă de apă ajuta populația să reziste atacurilor invadatorilor. În 
cetate, fântâni nu se puteau construi datorită terenului aluvionar. De 
aceea s-a găsit această soluție, de a capta un izvor din afară, pe 
sub zidurile cetății, pentru aprovizionarea cu apă limpede și curată 
în special în timpul asalturilor. 

„Fântâna minune” de la Sucidava s-a păstrat foarte bine datorită 
tehnicilor de construcție aproape necunoscute. Restaurată, a devenit 
un obiectiv istoric pus la dispoziția celor ce vor să cunoască cu 
adevărat istoria poporului nostru. (L.P.) 

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã

Conducerea UCECOM îşi exprimă profundul regret la vestea trecerii în 
eternitate a doamnei SOFIA DRĂGAN, preşedintele SCM Publiter Bucureşti, 
persoană cu vechi state de serviciu în slujba sectorului cooperaţiei de 

producţie şi servicii, unul din artizanii succeselor celor peste 20 de ediţii ale 
Târgului Naţional de Artă Populară şi Meşteşuguri Artistice al Cooperaţiei 
Meşteşugăreşti (TINART).
Dumnezeu s-o odihnească în pace! 
Condoleanţe familiei îndurerate şi colegilor!

LIA PINTILIE


