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SCM Ceramica Horezu, de la tradiþional la modernism

Dragobetele, sãrbãtoarea iubirii ºi a portului popular

Interviu cu președintele UCECOM, după seminarul specialiștilor contabili din cooperația meșteșugărească

După o pauză impusă de pandemia de corona
virus, a avut loc o primă reuniune în format fizic 
cu specialiștii profesiei contabile din cooperația 
meșteșugărească. Totuși, aici trebuie făcută preciza
rea că nici măcar distanțarea socială nu a constituit 
un impediment pentru cei care au dorit să comunice 
cu prietenii și colegii lor din alte entități coope ratiste, 
fie și de la distanță, și să schimbe păreri pro  
fesionale, inclusiv în domeniul financiarcontabil și 
fiscal. Se cuvine să menționăm aici și postările de 
pe siteul UCECOM, cu fotografii și clipuri de la 
precedentele întâlniri profesionale organizate, care 
au reprezentat adevărate momente de remember, 
ce au mai îndulcit, întrucâtva, amarul izolării.

Ținând cont de toate aceste aspecte, dar și 
de multe altele, putem spune, fără să greșim, că 
profesia contabilă din cooperația meșteșugărească 
reprezintă, întrun sens mai larg, o adevărată familie. 
Tocmai de aceea, azi, când întâlnirile în format fizic 
nu mai sunt restricționate, recentul seminar de la 
Sovata a constituit un moment de bucurie îndelung 
așteptat și pe deplin reușit.

Gazeta „Viața CM” publică un interviu cu preșe
dintele UCECOM, Sevastița Grigorescu, despre 
impresiile cu care a rămas după seminarul la care 
au participat specialiștii profesiei contabile din coope
rația meșteșugărească.

Stimată doamnă Președinte, Sevastița Grigorescu, vă 
rugăm să oferiți detaliile pe care dumneavoastră le consi
derați relevante și de larg interes....

Aveți perfectă dreptate cel puțin dintr-un punct de vedere,  
profesia contabilă din cooperația meșteșugărească repre-
zintă o mare familie și acest fapt cred că poate fi sesizat și 

din fotografia de grup realizată la finalul lucrărilor reuniunii. 
Seminarul pe care l-am organizat s-a desfășurat în perioada 
6-7 februarie 2023 la Sovata, Hotel Hefaistos și a avut ca 
temă „Închiderea exercițiului financiar 2022. Focus asupra 
modificărilor cheie aduse legislației fiscale, contabile, juridice 
și în domeniul resurselor umane în anul 2023 cu impact 
asupra entităților cooperatiste meșteșugărești”.

Scopul principal al reuniunii noastre a fost acela de 
a supune dezbaterii și de a clarifica cele mai recente 
modificări ale legislației specifice, aplicabile în anul 2023.

Vă rugăm să oferiți detalii despre programul eveni
mentului, cu atât mai mult cu cât tematica nu sa limitat 
la modul de aplicare al legislației contabilfiscale.

Așa cum bine ați remarcat, temele alese nu se limitează 
doar la sfera contabil-fiscală și voi explica motivația includerii 
unor subiecte din alte specializări. Fiind un seminar dedicat 
cu precădere profesiei contabile, pentru început mă voi 
referi la ceea ce ține în mod direct de sfera tradițională 
de interes a finanțiștilor din sector.

În primul rând, au fost supuse dezbaterii principalele 
noutăți legislative privind impozitul pe profit și impozitul 
pe veniturile microîntreprinderilor aplicabile persoanelor 
juridice începând cu 1 ianuarie 2023. Aici aș vrea să fac 
o remarcă, cred eu, utilă și pentru cititorii care nu sunt 
economiști. Fără a intra în detaliile de strictă specialitate, 
menționez că în legislația fiscală aplicabilă până la finele 
anului 2022, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 
era regula de bază, întrucât aplicarea acestui regim era 
obligatorie pentru toate societățile cu cifră de afaceri de 
până la echivalentul în lei a un milion de euro. În anii 
anteriori, aplicarea impozitului pe profit a constituit mai 
degrabă excepția de la regulă, nu numai în cooperația 
meșteșugărească, ci și în rândul altor operatori economici.

Urmare angajamentelor României asumate față de 
Comisia Europeană, începând cu anul 2023, impozitul pe 
profit a devenit regula de bază, iar sfera de aplicare a 
impo zitului pe veniturile microîntreprinderilor a fost restrânsă 
în mod semnificativ. Desigur, se impune aici o precizare: 
societățile noastre care au fost microîntreprinderi în anul 
2022 și îndeplinesc condițiile își vor putea menține acest 
statut atât timp cât doresc și se încadrează în limitele 
impuse de criteriile specifice.

Schimbarea de paradigmă privind sistemul de impozi-
tare a necesitat abordarea pe larg a implicațiilor trecerii la 
alt sistem de impunere, inclusiv prin abordarea unor studii 
de caz privind facilitățile mai vechi sau mai noi referitoare 
la scutirea de impozit pe profitul reinvestit.

Putem vorbi de o tradiție consolidată a prezentărilor 
interactive, regăsită și la edițiile anterioare, dar și la temele  
abordate pe parcursul celor două zile ale reuniunii din 
această lună. Din întrebările adresate lectorilor, dar și din 
comentariile pertinente ale participanților, cu toții am avut 
de învățat din experiența altora, noi organizatorii, dar și 
lectori și participanți, pentru că, nu-i așa, profesioniștii 
sunt obișnuiți să învețe pe tot parcursul vieții profesionale.
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Conflictul armat din Ucraina este mai 
mult decât un război obișnuit, întinderea sa 
transcende domeniul militar și merge spre 
direcții care indică faptul că asistăm la o 
ciocnire între marile puteri ale lumii. Miza – 
viitoarea arhitectură a sistemului financiar și 
monetar global. Jocul este unul cât se poate 
de periculos, căci pe această tablă de șah 
„armele” (monede, active monetare și vehi
cule financiare) sunt folosite ca instrumente 
de constrângere, manipulare, perturbare, 
subordonare și cucerire.

Într-un interesant material apărut în „Geo- 
political Monitor” se vorbește despre cum 
domeniul finanțelor a fost dintotdeauna 
puternic influențat de forțele impersonale ale 
politicii înalte. De fapt, asta trebuie spus de 
la bun început, pentru a putea înțelege cum 
stau lucrurile – explicarea tendințelor legate 
de configurația sistemelor monetare globale, 
internaționalizarea valutară, creșterea și 
scăderea monedelor dominante de rezervă, 
concurența monetară, fluctuația cursurilor 
de schimb și schimbul comercial de mărfuri 
strategice arată că există o suprapunere 
profundă între sfera economică a banilor și 
sfera politică a puterii. 

Sevastiþa Grigorescu: „Un contabil profesionist competent este un avantaj nepreþuit pentru entitatea cooperatistã”

Ordinea monetarã, la ora remanierii

S-au împlinit 172 de ani de la nașterea 
lui Spiru Haret, cel pe care istoria îl reține 
ca fiind, printre altele, și părintele învățămân-
tului românesc. Iar pentru coope rația mește- 
șugărească, rolul său a fost unul esențial, 
căci a pus piatra de temelie a școlii de 
meșteri și ucenici.

Spiru Haret nu a fost un politician oare-
care, ci genul acela de ministru care ia țara 
la pas, să simtă pulsul real al socie tății. Așa 
se face că Haret, ministrul Învățământului, 
a bătut la ușile directorilor de școli, le-a 
scris învăţătorilor şi, mai presus de toate, a 
întors privirea către cei mulţi şi analfabeţi. 
Haretismul reprezintă schimbarea socială şi 
economică realizată cu participarea tuturor 
grupurilor sociale.

În 1878, Spiru Haret a fost cel dintâi 
român premiat cu titlul de doctor în mate-
matici la Facultatea de Științe a Universității 
Sorbona, din Paris, iar asta i-a adus recu-
noaștere pe plan internațional și mai ales 
un respect deosebit în țară la el. Astfel,  
nimeni nu s-a mirat când Haret a fost 
propus de trei ori ministru al Instrucțiunii 
Publice și Cultelor (1897-1899, 1901-1904, 
1907-1910). Și-a pus amprenta asupra învă-
țământului primar și liceal, iar peste ani, 
în semn de adâncă prețuire, numeroase 
instituții de învățământ își vor lega numele 
de al său, printre care se numără și liceele 
tehnologice „UCECOM-Spiru Haret”, aflate 
sub patronajul cooperației meșteșugărești.

Având un rol crucial în dezvoltarea 
învățământului (1980 de școli deschise 
sub mandatul lui, plus primele grădinițe de 
copii din țară!), Spiru Haret este pe bună 

dreptate considerat părintele școlii româ-
nești. El a înființat liceele cu profil real, 
fapt ce a dus la o dezvoltare puternică 
a învățământului științelor. La „Diverse”,  
să trecem și deschiderea școlilor de adulți 
și a cantinelor pentru copiii săraci.

„M-am străduit ca din învățători și preoți 
să creez o forță care să ridice țără nimea”, 
îi plăcea să spună la dineurile oficiale la 
care era invitat să țină cuvântări.

Una dintre cele mai importante legi 
semnate de Spiru Haret, la 1899, a fost 
„Legea învăţământului profesional, prin 
care a susţinut dezvoltarea reţelei de şcoli 
profesionale. Era convins că „ocupaţiile 
manuale sunt tot atât de nobile ca şi cele 
curat intelectuale şi nu este normal ca toată 
tinerimea unei ţări să urmeze o singură 
direcţiune de învăţământ, nu este normal, 
nu este regulat, este contra intereselor ţării 
ca toţi copiii care au terminat cursul primar 
să nu poată îmbrăţişa alte cariere decât 
carierele liberale”. (L.T.)

172 de ani de la naºterea 
lui Spiru Haret



Omul își petrece o treime din viață dormind, 
din care o bună parte implică visarea. Dar, de 
cele mai multe ori, nu ne amintim nimic dimineața, 
când ne trezim. De ce?

„Probabil că persoanele care raportează rar 
visele, pur și simplu le uită mai ușor”, susține un 
doctor în neuroștiințe de la Universitatea Monash, 
din Australia. Studiile arată că până și persoa-
nele care nu și-au amintit niciun vis de zeci de 
ani sau chiar din întreaga lor viață își amintesc, 
de fapt, de ele dacă sunt trezite la momentul 
potrivit. Atunci când adormim, nu toate regiunile 
creierului se deconectează în același timp. De 
exemplu, ultima zonă care intră în adormire este 
hipocampul, o structură esențială pentru trecerea 
informațiilor din memoria pe termen scurt în 
memoria pe termen lung.

Iar „dacă hipocampul este ultimul care 
adoarme, ar putea foarte bine să fie și ultimul 
care se trezește”, în sensul să își amintească 
ceva, spun medicii.
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Democrația este un principiu fundamental 
al identității cooperatiste și devine o practică 
zilnică, al cărei țel este să plaseze cooperativele 
în fruntea economiei, contribuind la atingerea 
unor niveluri mai ridicate de echitate socială și 
bunăstare colectivă.

Acolo unde nu există democrație, există o 
pseudo-cooperativă.

Al doilea principiu al cooperativismului îl 
reprezintă controlul democratic al membrilor, 
care participă activ la definirea politicilor și luarea 
deciziilor.

Pentru că respectă aceste principii și se 
identifică puternic cu obiectivele ACI, Cooperativa 
de Ahorro y Credito Herrera, din Republica Domi-
nicană, a devenit cel mai nou membru al Alianței 
Cooperatiste Internaționale.

COOP-HERRERA este o cooperativă de 
economii și credite care are 39.333 de membri 
individuali. Cifra de afaceri a entității din Republica 
Dominicană este una impresionantă – aproape 
120 de milioane de euro!

Dominicanii au demonstrat, de-a lungul tim-
pului, că respectă orientările și propunerile ACI. În 
plus, de ceva vreme, COOP-HERRERA participă 
la activitățile ACI.

În prezent, Alianța Cooperatistă Internațională 
are 315 organizații membre (din 107 țări), dintre 
care 273 sunt membri cu drepturi depline și 42 sunt  
membri asociați.

ACI salută venirea COOP-HERRERA în 
marea familie cooperatistă!

De prin lumea cooperatistã

ªtiri de azi pentru mâine

COOP-HERRERA, cel mai nou membru ACI

De ce uităm visele

SCM Ceramica Horezu, de la tradiþional la modernism
Dacă în numărul trecut Gazeta „Viața CM” 

a scris povestea meșterului olar din Horezu 
care a uimit lumea întreagă, primind din par
tea UNESCO distincția „Tezaur uman viu”, în 
ediția curentă prezentăm, așa cum am promis, 
activitatea bogată a SCM Ceramica Horezu, 
cooperativa vâlceană care duce mai departe 
tradiția acestui meșteșug.

De fapt, nu numai că duce mai departe tradiția, dar 
managementul societății a realizat cu dibăcie trecerea spre 
modernism, aliniindu-se vremurilor pe care le trăim.

SCM Ceramica Horezu a preluat și cultivat tradiţia mile-
nară a olăritului, ceramiştii vâlceni întemeind în această zonă 
a țării un adevărat reper al calității în cooperaţia meşte-
şugărească. Iscusința, ca și cerbicia inginerului Grigore  
Toma, președintele SCM, au înzestrat societatea cu satis-
facția îndeplinirii cerințelor unei piețe conduse în primul 
rând de așteptările iubitorilor de artă.

Meşterii olari din Horezu sunt renumiți pentru măiestria 
cu care lucrează, produsele lor având ștampila calității, 

înainte de orice, dar și pe cea a originalității. De la farfurii 
la ulcioare, butoiaşe şi ploşti artizanale, de la vaze de flori, 
castroane, scrumiere și până la servicii de cafea, toate 
sunt modelate în armonii de forme şi colorate cu nuanțele 
pământului, de la pământ roşu și albastru la verde, maro 
și negru, exprimând starea sufletească a oamenilor.

UNESCO a decis, de câțiva ani buni, că din patrimo-
niul imaterial al umanităţii merită să facă parte și acum 
faimoasa ceramică de Horezu. Este încă o recunoaștere 
a valorii acestei îndeletniciri milenare a vâlcenilor, care din 
modelarea lutului au dat un sens existenței lor în lume.

Multe dintre produsele meșteșugarilor SCM Ceramica 
Horezu au rupt gura târgurilor, cum se spune, arătând lumii  
taierele vâlcenilor, ciorbalacele (castroane pentru servit 
supa), ulcioarele de lut cu motive decorative tradiţionale 
sau vazele de flori fără pereche pe glob.

Azi, SCM Ceramica Horezu demonstrează că știe cum 
să facă față schimbărilor și se adaptează din mers cerințelor 
pieții (comerțul online, adjudecat!). Fiecare provocare este 
o mică bătălie câștigată, așa cum a fost și cea cu pande-
mia de coronavirus, în timpul căreia societatea vâlceană 
a răspuns prompt la „apelul” clienților, producând măști de 
protecție, salopete și alte produse specifice.

O formaţiune geologică ciudată, care seamănă  
cu un cap de urs, a fost observată pe suprafaţa 
planetei Marte de satelitul Mars Reconnaissance 
Orbiter al NASA, care orbitează „Planeta Roşie” 
având la bord camera de înaltă rezoluţie HiRISE, 
cea mai puternică trimisă vreodată în spațiu.

Potrivit oamenilor de ştiinţă de la Universi-
tatea din Arizona, chipul animalului este de fapt 
format din două cratere ce formează ochii şi o 
„movilă” care seamănă cu un bot. Aceste ele-
mente sunt înconjurate de o „fractură circulară”, 
ce delimitează contururile capului şi ar putea fi 
formate dintr-un depozit de lavă sau noroi.

Întregul ansamblu dă impresia chipului zâm-
bitor al unui urs.

Un urs pe Marte? Iată fotografia anului

(Urmare din pagina 1)

Ordinea monetarã, la ora remanierii
În ultimii ani, axa eurasiatică a încercat să lanseze un 

sistem monetar paralel, capabil să conteste supremația valu-
tei occidentale (euro și dolar). Vorbim despre state care au 
acumulat uriașe depozite de aur (China, Rusia, India, chiar 
și Turcia), un activ greu, cu valoare intrinsecă, departe de 
controlul direct al Vestului. Apoi, ca semn al creșterii tensiu-
nilor pe piața monetară regăsim și proiecția în creștere a 
yuanului (putere, bogăție și influență pentru Beijing).

În contrapondere, America a înțeles că valoarea dolarului  
său nu poate fi susținută decât de petrol și, pe cale de 
consecință, a încheiat un acord simplu, dar crucial cu Arabia 
Saudită (cel mai mare producător de țiței din lume) – sprijin 
militar direct pentru ca Riadul să își prețuiască exporturile 
exclusiv în dolari! Până în 2022, înțelegerea a funcționat, 
dar de anul trecut Casa Saud a început să facă afaceri mai 
profitabile cu statele membre BRICS.

Un alt jucător important de pe piața energetică – Fede-
rația Rusă (al doilea producător mondial de țiței) – și-a văzut 
moneda „bombardată” sistematic din 2014 încoace (după 
anexarea peninsulei Crimeea). Efectul sancțiunilor americane 
a fost amplificat de câțiva multiplicatori de forță – scăderea 
prețului barilului de țiței și retrogradarea ratingurilor de credit  
ale Rusiei. Dar Kremlinul nu a capitulat și, profitând de 
scăderea temporară a prețului aurului, și-a mărit depozitele 
(cel mai important cumpărător de pe piață). În plus, comerțul 
cu China a salvat rubla, stabilizând-o.

Din 2022, în lume se vorbește despre o campanie de 
„de-dolarizare” a pieței comerțului. Moscova și Beijingul își 
împing partenerii din BRICS să lanseze platforme financiare 
alternative și să creeze acorduri bilaterale și multilaterale 
de plăți în monede non-occidentale!
Observații finale, de mare interes

Sunt primele focuri trase în acest conflict neconvențional. 
Se vrea scufundarea dolarului, iar ecoul exemplului dat de 
Rusia și China în mod cert a rezonat puternic și în capitalele 
marilor cancelarii europene (dar nu numai!), unele aflate în 
contradicție cu Washingtonul; de exemplu, chiar la începutul 

acestui an, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite s-au 
înțeles cu China să-i vândă petrol în yuani!

Dolarul este încă moneda de rezervă hegemonică a 
globului. Cu toate acestea, Cutia Pandorei a fost deschisă, 
iar piețele se așteaptă la o reacție în lanț care ar putea 
răsturna poziția monedei americane, care încă exercită un 
control total asupra rețelei financiare globale.

Mai mult ca oricând, domeniul banilor a devenit o arenă 
acerbă a concurenței strategice globale în care monedele, 
activele monetare și vehiculele financiare pot acționa ca 
arme, scuturi și ținte, o realitate extrem de complexă care 
trebuie înțeleasă bine de toți oamenii. Este o chestiune de 
timp înainte de a se produce o socoteală și ceasul ticăie. 
Într-un fel sau altul, soarta finală a sistemului monetar inter-
național va reflecta configurația viitoarei ordini mondiale. 
Asta, dacă nu cumva ambele puteri care azi se luptă sunt, 
de fapt, fețe ale aceleiași monede...

LAURENȚIU TEODORESCU

MARIUS OLARU



Spre surprinderea multora, clasamentul 
este deschis de Johann Goethe, nu de Albert  
Einstein şi nici de Leonardo da Vinci sau 
Isaac Newton. Goethe a creat prima teorie 
a evoluţiei, a pus bazele chimiei şi, în 
același timp, s-a dovedit a fi un geniu literal, 
abilitate reflectată în opera „Faust”. Așadar, 
Johann Wolfgang von Goethe a fost poet, 
avocat, medic, pictor şi om de ştiinţă, un 
geniu universal doar parțial înțeles. Ideile 
sale au schimbat lumea.

La începutul secolului al XX-lea, s-a 
alăturat unei mişcări numită „Sturm und 
Drang” (Furtună şi avânt). Tinerii care se 
identificau cu această mişcare luptau împo-
triva autorităţilor, a tradiţiilor şi regulilor dure. 
La 25 de ani, era deja celebru şi un idol 
pentru generația viitoare. Dar a existat şi 
un dezavantaj: fanii i-au asediat casa, iar 
pentru a scăpa de afecțiunea lor, care îl 
sufoca, după cum chiar el s-a plâns, a ales 
să-și schimbe numele, luând pseudonimul 
Johann Philipp Möller.

Când a scris „Suferinţele tânărului 
Werther”, Johann Goethe a influenţat şi 

moda. Mulți au început să se îmbrace la fel 
ca personajul principal al operei, iar jacheta 
albastră şi vesta galbenă au devenit tendinţa 
în modă începând cu 1774. Dar nu a fost 
numai asta; cartea a declanșat un scandal 
imens în Europa acelor vremuri după ce 
mulţi tineri s-au apucat să-l copieze pe eroul  
principal, Werther, inclusiv prin tentative 
de sinucidere. Acest fenomen a fost numit 
atunci „Efectul Werther”.

Pornind de la lucrarea lui Isaac Newton 
despre culoare, Goethe afirma că ceea ce 
vedem ca o culoare specifică depinde de 
obiectul pe care îl vedem, de lumină și 
de percepția noastră. De asemenea, el a 
studiat atributele psihologice ale culorii și 
modurile noastre subiective de a le vedea, 

precum și simbolistica tuturor culorilor com-
plementare. Mai târziu genialul Goethe s-a 
întâlnit cu Friedrich Schiller, ambii având 
o influenţă unul asupra altuia şi au lucrat 
împreună la operele literare. Sunt cei mai 
importanţi reprezentanţi ai „Clasicismului de 
la Weimar” și nedespărțiți până la moartea 
lui Schiller, în 1805. În 1812, Goethe l-a 
cunoscut pe Beethoven, care mai târziu 
avea să comenteze: „Goethe? El trăiește 
intens și își dorește ca toți să trăim împreună 
cu el. Din acest motiv, el poate fi compus 
(n.r. – într-o piesă)”.

În urma sa, rămâne o operă fantastică,  
de neegalat în istoria Germaniei. Goethe a 
fost, printre altele, şi un traducător iscusit. 
A tradus operele autorilor francezi (Voltaire, 

Corneille, Jean Racine, Diderot, de Staël), 
englezi (Shakespeare, Macpherson, Lord 
Byron), italieni (Benvenuto Cellini, Manzoni), 
spanioli (Calderón) şi ai Greciei Antice (Pindar,  
Homer, Sofocle, Euripide).
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Oameni ºi locuri – întâlniri istorice

Revenind la partea rezervată fiscalității, au fost oferite 
informații de actualitate și studii de caz, sperăm noi, valo-
roase, privind deductibilitatea provizioanelor și creanțelor, 
tratamentul fiscal al facturilor neîncasate, regimul fiscal al 
tichetelor cadou, modul de întocmire a declarației privind 
impozitul pe profit și a registrului de evidență fiscală și 
multe alte aspecte specifice. Totodată, au fost tratate cu 
exemple concrete măsurile aplicabile începând cu acest 
an de stimulare a creșterii/menținerii capitalurilor proprii și 
reducerea impozitului pe profit în funcție de capitalizare, 
precum și regimul fiscal al sponsorizărilor.

Tot în domeniul contabil și fiscal, asemeni altor ediții, 
au fost trecute în revistă și numeroasele acte normative 
apărute la finele anului precedent sau în luna ianuarie 
a.c. cu impact semnificativ asupra membrilor asociați. De 
asemenea, au fost supuse atenției și tradiționalele aspecte 
ce țin de lucrările premergătoare închiderii exercițiului finan-
ciar precedent și de întocmirea situaților financiare anuale, 
atât la nivelul societăților cooperative meșteșugărești, cât 
și la cel al uniunilor județene/asociațiilor, persoane juridice 
fără scop patrimonial.

Nu aș încheia referirile la sfera fiscală fără a aminti 
faptul că acest domeniu nu este legat doar de legea fiscală 
generală, în speță Codul fiscal, cu numeroasele sale modi-
ficări și completări, sau de legislația secundară (normele de 
aplicare) și terțiară (ordinele de ministrul sau ale președintelui 
ANAF). Ar fi ideal ca lucrurile să fie atât de simple.

În realitate, pentru a aplica în integralitatea ei legislația 
fiscală, profesionistul contabil trebuie să se documenteze 
și cu privire la apariția unor măsuri cu implicații fiscale 
tratate în legislația generală națională, care determină 
indirect alte categorii de cheltuieli deductibile la calculul 
impozitului pe profit.

Întradevăr, a fost cu adevărat o agendă contabilfiscală 
interesantă. Vă rugăm să ne oferiți câteva detalii și despre 
temele care nu au legătură aparentă cu profesia, referinduvă, 
bineînțeles și la motivația includerii acestora în program.

Așa cum am menționat deja, voi puncta și aspecte 
din subiectele abordate ce țin de alte specializări. În cele 
mai multe cazuri, aplicarea conformă a reglementărilor 
implică și capabilități juridice corespunzătoare. Uneori 
sau chiar din ce în ce mai frecvent, pentru interpretarea 
corectă a unei reglementări fiscale nu sunt întotdeauna 
suficiente explicațiile oferite de economiști, fie ei experți 
contabili sau chiar economiști implicați în scrierea acestor 
reglementări, ci și un punct de vedere juridic, argumentat 
corespunzător. Tocmai de aceea, în agenda reuniunii a 
figurat și o temă aparent de natură fiscală, tratată însă din 
perspectivă juridică, vizând aplicarea unor măsuri fiscal- 
bugetare, susținută convingător și competent de domnul 
Ion Vasile, directorul general al Direcției Generale Juridice 
și Administrarea Patrimoniului din UCECOM.

Pe de altă parte, așa cum aminteam și cu alte prilejuri, 
contabilul șef are, alături de președintele său, un rol deter-
minant în protejarea patrimoniului cooperatist. Tocmai de 
aceea, la solicitarea membrilor asociați, fiecare eveniment 
adresat contabililor șefi are pe ordinea de zi și subiecte 
vizând aspectele juridice ale proprietății cooperatiste. Cu 
fiecare prilej, dezbaterile tind să depășească sfera tematicii 

abordate la un moment dat. La ediția recent încheiată au 
fost supuse dezbaterii efectele aplicării Legii nr. 263/2022 
pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 asupra  
terenurilor deținute în folosință de către organizațiile coope-
ratiste meșteșugărești.

Profesionistul contabil este cel mai adesea și un bun 
manager financiar. Ca atare, pe agenda seminarului a figu-
rat și o temă special destinată oportunităților de finanțare 
din fonduri europene sau de la bugetul statului care pot 
fi accesate la nivelul membrilor asociați ai UCECOM. O 
dezbatere despre atragerea de surse de finanțare este cu 
atât mai necesară cu cât realitățile lumii contemporane, cu 
crizele sale succesive, ne obligă să găsim soluții. Măsurile 
de sprijin de protejare a locurilor de muncă, adoptate de 
autorități în pandemie, de care au beneficiat și membrii 
cooperatori, care prelungite în contextul conflictului din 
Ucraina, și-au cam epuizat efectele. Acest fapt impune 
identificarea altor resurse care să fie atrase în entitățile 
noastre cooperatiste meșteșugărești.

Așa cum se poate vedea, nevoia de informație este 
tot mai variată. Ce alte informații legate de acest seminar 
ar fi de interes pentru cititorii Gazetei „Viața CM”?

Referitor la specialiștii care au asigurat prezentarea 
subiectelor supuse dezbaterilor, l-am menționat deja pe dl 
director general Ion Vasile. În buna tradiție a evenimentelor 
similare pe care le-am organizat înainte de coronacriză, am 
reușit și de această dată să aducem și un lector care își 
desfășoară activitatea în cadrul Ministerului Finanțelor și 
care a participat în mod nemijlocit la scrierea reglementărilor 
recent intrate în vigoare. De asemenea, pe agenda reuniunii 
au figurat și temele susținute de colegii mei din direcția de 
specialitate, Liliana Istudor și Cornel Penescu.

Participanții la seminar au primit o mapă în care s-a 
aflat și un memory stick, cuprinzând, în afara suportului de 
curs al temelor prezentate și o serie de alte materiale utile 
în activitatea profesională a contabililor șefi din entitățile 
cooperatiste meșteșugărești, concretizate într-un număr de 
peste 400 de pagini.

În pofida condițiilor meteo mai puțin favorabile din 
preziua evenimentului, au participat la lucrări 89 de per-
soane, din care, așa cum era și firesc circa trei pătrimi 
o reprezintă reprezentanții profesiei contabile. Similar cu 
alte ediții, au participat și 4 președinți de uniuni județene/
asociații, 8 președinți de SCM, 5 administratori unici, ceea 
ce arătă interesul constant al managerilor din sector pentru 
problematica financiar-contabilă, fiscală și juridică, cărora 
le mulțumesc pentru disponibilitatea și timpul necesar de 
a se implica nemijlocit în actualizarea cunoștințelor de 
specialitate, în condițiile în care o parte dintre aceștia sunt 
foști contabili șefi ai organizațiilor pe care le reprezintă.

În contextul tot mai complex și mai dificil de anticipat 
al prezentului, profesionistul contabil este considerat un 
factor determinant în reziliența afacerilor, nu numai în 
România, ci și pretutindeni în lumea civilizată. Care este 
opinia dumneavoastră referitoare la acest aspect și mai 
ales la particularitățile membrilor asociați la UCECOM.

Un contabil profesionist competent este un avantaj 
neprețuit pentru entitatea cooperatistă meșteșugărească 

în care activează. Contabilul-șef nu are doar rolul de a 
asigura aplicarea conformă a legislației contabile și fiscale 
incidente. În lumea contemporană, nu aceasta este cea 
mai valoroasă contribuție a specialiștilor în contabilitate 
și fiscalitate.

Desigur, nu poate fi neglijată importanța realizării unor 
situații financiare care să reflecte fidel situația patrimonială 
a oricărei societăți, fapt generator de încredere în mediul 
de afaceri și de prestigiu profesional pentru contabilul șef. 
De asemenea, amintim aici și implicarea profesionistului 
contabil în furnizarea în timp real a unor informații esențiale 
pentru evoluția activităților economice ale oricărei entități, 
inclusiv la nivelul membrilor asociați ai UCECOM. 

În realitate însă, rolul contabilului șef este ceva mai 
complex. Aceste persoane au, de regulă, cunoștințe 
valoroase despre finanțele societății în care activează, 
totodată, și, capacitatea dovedită de analiză.

Demn de amintit este și rolul contabilului șef în diminu-
area unor riscuri, mai ales în ceea ce privește aspectele 
care țin de solvabilitatea societății și de asigurarea unor 
surse stabile de finanțare a capitalului de lucru. În plus, 
profesioniștii contabili trebuie să exercite o judecată pro-
fesională în îndeplinirea rolurilor și responsabilităților lor. 

Coroborând toate aceste fațete văzute sau mai puțin 
văzute ale activității profesionistului contabil, consider că 
aprecierea dumneavoastră privind rolul acestuia în asigu-
rarea rezilienței afacerilor este pe deplin justificat.

Având în vedere considerentele prezentate, credeți că 
seminarul de la Sovata șia atins ținta?

Orice apreciere în acest sens ar trebui să aibă la bază 
în primul rând părerile participanților, cei care sunt benefi-
ciarii finali ai efortului nostru. În plus, cei mai mulți dintre 
profesioniștii contabili pot identifica foarte ușor evenimente 
similare organizate pe plan local, în special cei care sunt 
membri ai unui organism profesional și care au, în această 
calitate (fie că sunt experții contabili, auditorii, consultanții 
fiscali etc.), obligația de a participa la cursurile organizate 
de organismul profesional de care aparțin.

Gradul de satisfacție al participanților la seminarul pe 
care l-am moderat poate fi exprimat sintetic prin intermediul 
formularelor de evaluare. Circa 91% dintre participanții care 
au completat respectivul formular au apreciat că evenimentul 
a corespuns așteptărilor acestora în foarte mare măsură sau 
în mare măsură. Totodată, în ceea ce privește relevanța 
pentru activitatea profesională a participanților, în unanimitate 
aceștia au considerat că aplicațiile au fost foarte utile, iar 
programul propus a fost în măsură să acopere aspectele 
relevante de actualitate. Eu cred că fie și numai aceste date 
vorbesc de la sine despre reușita evenimentului.

Avându-se în vedere condițiile concrete în care am 
organizat prima noastră întâlnire profesională postpande-
mică, țin să mulțumesc participanților, atât contabililor șefi, 
cât și președinților de entități cooperatiste meșteșugărești 
pentru interesul manifestat și pentru luările de cuvânt, care 
au contribuit în mod nemijlocit la reușita recentei reuniuni.

Vă adresăm calde și sincere mulțumiri, stimată doamnă  
Președinte Sevastița Grigorescu, în numele cititorilor 
Gazetei „Viața CM”, pentru amabilitatea dumneavoastră 
deosebită în oferirea informațiilor solicitate.

Johann Wolfgang von Goethe, cel mai inteligent om din istorie
Un reputat om de știință american sa decis să realizeze un top al celor mai deştepţi 

oameni din istorie. Ce a ieşit? Ceva nou, controversat pentru o tabără și aprobat de 
alta. Lista include personalități care au schimbat lumea, poate și de aceea din ierarhie 
lipsesc Charles Darwin și Stephen Hawking. Cu toții sunt oameni cu un IQ peste 200, 
iar ca să obțină rezultate inginerul din Chicago a folosit metodologia COX de prezicere 
a inteligenței umane.

(Urmare din pagina 1)

Sevastiþa Grigorescu: „Un contabil profesionist competent este un avantaj nepreþuit pentru entitatea cooperatistã”



15 februarie
● SEVASTIŢA GRIGORESCU, preşedinte al UCECOM ● DANA 

LUIZA GRIGORESCU, director general al Direcției Generale Buget,  
Financiar, Contabilitate, Informatică, Metodologie și Sinteză din UCECOM  

● ELENA DOLHASCU, contabil șef al Societății Cooperative Meșteșugărești GR1 
UNIREA MEȘTEȘUGARILOR Hârlău.

17 februarie
● MARIA NICULESCU, şef contabil al SCM SERCOM Târgovişte.

19 februarie
● MIHAI BOGDAN DUMITRU, președinte al SCM ȘURIANU 

Cugir ● HORTENSIA BERCU, preşedinte al COOP. HAŢEGANA 
Haţeg ● FLORIN IONIŢĂ, preşedinte al SCM ORRIS Bucureşti  
● MARICELA-IULIANA PICUS, contabil şef al SCM MOLDOVA Siret.  

21 februarie
● BOGDAN DUMITRU, președinte al SCM MAROCHINER București ● FLORIN 

MIHAI CHESARU, preşedinte al SCM GIUVAERUL Ploieşti ● MARIA IVAN, contabil 
şef al SCM EXIMCOOP Focşani ● SANDA GHERMAN, contabil șef al SCM ȚIBLEȘUL 
Târgu Lăpuș.

22 februarie
● TEODOR COCIUBA, preşedinte al UJCM Hunedoara.
23 februarie
● GHEORGHE POPA, preşedinte al Soc. Coop. MOŢUL Baia de Criş ● MARIA 

PINCA, preşedinte al SCM ÎNFRĂŢIREA Blaj ● CEZARA DANIELA OANCEA, contabil 
al SCM DUNĂREA Giurgiu.

24 februarie
● ANGELA TIRON, preşedinte al SCM GR1 IGIENA Iaşi ● MARIA CÎRSTEA, 

preşedinte al SCM PIMEX Ploieşti ● MARIA LIDIA CÎTA, contabil șef al Soc. Coop. 
Metal Lemn Chimie Caracal ● DORINA NARIŢA, director adjunct al Liceului Tehnologic 
UCECOM „Spiru Haret” Timişoara.

26 februarie
● MIRELA IONESCU, preşedinte al SCM ASCOM Târgovişte ● DOINIŢA COSTEA, 

contabil şef al SCM GR1 RECAM Iaşi.
27 februarie
● AURELIA CRIVEANU, președinte al Soc. Coop. PRECIZIA SERVICE Slatina 

● GABRIELA PUŞCAŞ, contabil şef al SCM MESEŞUL Zalău ● LUCICA TROFIM, 
contabil șef al Soc. Coop. PROGRESUL Babadag.

28 februarie
● ALINA-ANA CHIŞ, contabil şef al Liceului Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” 

Baia Mare.
1 martie
● CAMELIA CREŢU, administrator al SCM VIITORUL Piatra Neamţ ● MARIA 

PENCU, contabil şef al SCM ARTA APLICATĂ Bucureşti ● MONICA ANA PETROVAN, 
contabil șef al SCM VIITORUL SOCOM Făgăraş.

2 martie
● ELENA ILIE, președinte al SCM ÎNFRĂȚIREA Slobozia ● SERGIU NIŢĂ, contabil 

şef al Soc. Coop. UNIREA TOP Balş.
3 martie
● IACOB BOGĂTEAN, președinte al SCM TRICONPREST Braşov.
4 martie
● ANUŢA DUMITREL, preşedinte al COOP. STRAJA Lupeni.
6 martie
● GHEORGHE CRISTINEL ANDREI, conducător tehnic al SCM CARTONAJUL 

Bucureşti.
7 martie
● MARIANA-ROXANA PÎRLOGEANU, contabil șef al SCM SPORUL Iași.
8 martie
● RODICA ISCRULESCU, şef contabil al SCM PRESTACOM Tg. Jiu.
9 martie
● ION VAMEŞU, preşedinte al SCM SOCOM PRESTAREA Piatra Neamţ ● DIŢEI 

CSILLA, contabil şef al Liceului Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Breaza.
11 martie
● LENUŢA BATOG, şef contabil al Soc. Coop. UNIREA Tulcea ● IOANA PETREUŞ, 

contabil şef al SCM SIGHETEANA Sighetu Marmaţiei.
12 martie
● ALEXANDRINA RĂDESCU, preşedinte al SCM MUNCĂ ŞI ARTĂ Piteşti  

● VICTOR DUMITRAŞ, preşedinte al SCM MUNCITORUL Beiuş ● GHEORGHE 
GROZDEA, preşedinte al SCM ELPREST Slobozia ● NICOLAE TĂNASE, administrator 
al SCM MICII MESERIAŞI Constanţa ● GABRIEL ZORZINI, director general executiv 
al Fundaţiei Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti „Spiru Haret”.

13 martie
● MARIA HERMINA SĂTMĂREAN, preşedinte al SCM PROGRESUL Alba Iulia 

● GRIGORE STELIAN ANDRECA, preşedinte al SCM MESERIAŞUL Vişeu de sus.
14 martie
● CRISTIAN GHEORGHE BONTILĂ, preşedinte al UJCM Galaţi ● DUMITRU 

BUŞU, președinte al SCM METABLANC Constanţa. 
15 martie
● GHEORGHE HAPENCIUC, preşedinte al SCM 22 DECEMBRIE Rădăuţi  

● VIORICA BERINDEIE, contabil şef al SCM PROGRESUL Alba Iulia ● MARIA JUDIT 
BENCZE, contabil al ATCOM Harghita.

16 martie
● ROXANA MIHAELA CALCAN, președinte al SCM CONFECȚIA Ploiești.
17 martie
● FLOAREA PĂTLĂGICĂ, şef contabil al SCM SÂRGUINŢA Giurgiu.
18 martie
● GHEORGHE SIMIOANA, preşedinte al UJCM Vâlcea.
19 martie
● VASILE FAUR, preşedinte al SCM MEŞTEŞUGARUL Buftea ● TEODORA 

DUMISTRĂCEL, contabil şef al Soc. Coop. COOP. HAŢEGANA Haţeg ● CRISTINA 
STAN, contabil şef al SCM ESTETIC MODERN Ploieşti ● EUGENIA CHIRILĂ, contabil 
şef al SCM TEHNOPRECIZIA Alba Iulia.

20 martie
● LIVIU BALÎC, președinte al SCM ROMARTIZANA București.
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Dragobetele, sãrbãtoarea iubirii ºi a portului popularMeºteºug ºi carierã
Luna lui Făurar e presărată de o mulțime de tradiții 

populare și asta deoarece ea reprezintă o graniță între 
anotimpuri, respectiv pregătirea pentru retrezirea la viață 
a Naturii. Nu sunt de ignorat nici clipele dedicate iubirii. 
Lăsând la o parte sărbătoarea „de import” a Sfântului 
Valentin, de pe 14 ale lunii, Dragobetele e mult aşteptat 
de tinerii îndrăgostiţi care mai respectă încă tradiţiile 
strămoșești. Urmând firul anumitor legende populare, se 
pare că Dragobete nu era nimeni altul decât fiul babei 
Dochia, un flăcău extrem de chipeş şi iubăreţ. La naştere 
el a avut ca ursite Primăvara care i-a dăruit iubirea, 
prospeţimea florilor şi tinereţe fără bătrâneţe, Vara care 
i-a dăruit dulceaţa fructelor şi căldura dragostei, Toamna 
care i-a oferit un fluier pentru a-i înveseli pe oameni cu 
cântecele lui, iar cea de-a patra ursitoare, Iarna i-a dat o 
îmbrăcăminte albă cu sclipiri de diamante. Totuşi, într-o zi, 
când deja era tânăr fecior, a întâlnit un înţelept care l-a 
dus în munte şi l-a învăţat totul despre plante şi animale. 
În noaptea de 23 spre 24 februarie el apărea în visele 
băieţilor şi îi iniţia în tainele iubirii. După sute de ani în 
care Dragobete i-ar fi învățat pe oameni să iubească, el 
a murit şi a fost transformat într-o plantă numită năvalnic, 
plantă care renaște primăvara în mai toate poienile și se 
folosește pentru descântece de dragoste. 

Dragobete este și un zeu al bunei dispoziții, de ziua 
lui organizându-se petreceri, prilejuind, astfel, înfiriparea 
unor noi iubiri, logodne și chiar căsnicii. Odinioară, de 
Dragobete, satele românești răsunau de veselia tinerilor 
îmbrăcați în straie de sărbătoare și peste tot se putea auzi 
zicala: „Dragobetele sărută fetele!”. Aceste sărbători nu au 
ocolit, şi nu aveau cum să ocolească, pe cei ce pun suflet 
în meseria lor, pe meşteşugari. Ei arată, cu acest prilej, 
că meşteşugul este făcut de oameni talentaţi, pentru cei 
ce iubesc frumosul şi liniştea sufletească. Un reprezentant 
autentic al creaţiei populare româneşti este Veronica 
Hojbotă. Ea are un adevărat muzeu al portului popular în 
casa ei din comuna Mănăstirea Humorului  – un muzeu 
pe care, la nevoie, îl duce cu ea în toate colţurile ţării, 
dar şi în afară, pe unde este invitată atât în calitate de 
meşter popular, cât şi de colecţionar al acestor minunate 
straie populare, unele dintre ele vechi de peste un secol. 

Veronica Hojbotă este o iubitoare a portului popular, 
această dragoste fiindu-i insuflată din copilărie de mama 
și bunica sa. Mama sa țesea la stative și cosea și ea încă 
de mică, iar bunica era țesătoarea satului. Ne-a mărturisit 

că deslușește încă din vremea adoloscenței firul aței, de 
la începuturi și până la forma finală a unui costum popular 
sau a unei textile de interior. Spune că atât ea cât și alte 
femei pricepute la acest meșteșug, începeau de obicei 
să țeasă la stative sau să coase după ce-și terminau 
treaba la câmp, de când dădea și frigul, până înainte de 
Sfintele Paști. În restul timpului de peste an își pregăteau 
firul pentru țesut (lâna, inul, cânepa). Obiectele pe care 
le realizează sunt componente ale costumului popular 
(cămăși, poale, catrințe, ițari, ciorapi), dar și textile de 
interior (ștegare, fețe de pernă, fețe de masă, păretare, 
scoarțe). Vorbeşte despre aceste creații ca şi cum ar 
avea viaţă, ca şi cum ar fi nişte fiinţe vii şi le mângâie 
cu drag din priviri. Plină de imaginaţie şi de creativitate, 
ea ştie să combine în cel mai frumos mod ceea ce este 
vechi cu ceea ce este nou. La fel ştie să „se joace cu 
nuanţele şi culorile” şi să dea un farmec aparte la tot ceea 
ce iese din mâinile ei. La rândul ei, creatoarea populară 
bucovineană a transmis mai departe această îndeletnicire 
tradițională fiicei și nepoatelor. 

Veronica Hojbotă, om de o mare calitate, care mereu 
îmbină cu dibăcie credința în Dumnezeu cu munca de zi cu 
zi, îi sfătuieşte pe cei tineri să nu uite de satul şi tradiţiile 
româneşti, chiar dacă pleacă peste hotare, să nu uite că 
de aici au plecat mulţi dintre ei şi că aici este vatra lor. Îi 
sfătuieşte să lupte pentru identitatea lor şi pentru tot ceea 
ce înseamnă România.
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Obiecte decorative tip GalléMeºteºug ºi carierã

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã

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

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

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

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

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

LIA PINTILIE

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

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

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

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

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

Obiecte decorative tip GalléMeºteºug ºi carierã

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã

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

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

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

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

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

LIA PINTILIE

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

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

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

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

VERTICAL: 1) Rãzor de legume – Cuiºor de cizmar
2) Vânturi foarte puternice – Oferta din ziar! 3) Trecãtoare
– Încurcãturã 4) Usturoi (reg.) – Medie la matematicã!
– Oameni fãþarnici 5) Duºmãnie – Se duce la tuns
6) Venerat la musulmani – Promis de Biblie 7) Redate în
direct! – Cãutaþi de fini – Joc de Gorj! 8) Numit ºi smalþ
– Serviciu pe vas 9) Farmec feminin – Pacoste 10) Poate
fi descoperit.
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ORIZONTAL: 1) Lipsa dorinței de mișcare 2) Nu-i bună 
de gură – Crescut pe malul lacului 3) Împodobit de paradă 
4) Cozi de peruși! – Indicat 5) Un colț din natură – Locul 
unei dispute 6) Abis! – Bătut cu o floare – Prost crescut  
7) Previne mușcăturile de câine 8) Mișcare circulară – 
Cap de cintezoi! 9) O trec apele – Rezerva din depozit 
10) Esență de ceai – O damă pierdută.

VERTICAL: 1) De mică are băutura în sânge – Sucește  
capul 2) Are cuvântul – Bine fixate 3) Șmecherie de ilu-
zionist – Citesc în palme 4) Timp de studiu – Prima dată 
5) Face trotuarul – Atacă pe flanc 6) Urări în versuri la 
nuntă 7) Bărbatul din viitor – Probă 8) Blestem – Tăiată… 
ca atare! 9) Au puteri ieșite din comun – Veche unitate 
de măsură pentru lungimi 10) Ne sucim! – Model urmat 
la război.

Probleme de conþinut

LICA POTENKIN

LIA PINTILIE

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã
România este, adesea, descrisă ca fiind o țară extrem 

de frumoasă și plină de culoare. Printre locurile de poveste 
din minunata noastră țară care prezintă un potențial turistic 
uriaș se numără și Brașovul. E locul perfect, ideal și de 
neregretat, unde poți avea vacanța la care ai visat. Absolut 
tot ce găsești aici te poartă pe culmi înalte de satisfacție a 
sufletului. De la castele pline de istorie la muzee de unde 

pleci încărcat de cultură și cunoaștere, de la pârtiile de schi  
din timpul iernii sau drumețiile prin munți din timpul verii 
la plimbări prin centrul vechi al orașului. 

Brașovul se poate lăuda cu o arhitectură de-a dreptul 
magnifică, însă în afară de această moștenire arhitecturală, 
el este presărat cu multe alte „comori” dintre care face 
parte una din cele mai înguste străzi din Europa, Strada 
Sforii. Această stradă are o vechime de câteva secole. 
A fost atestată documentar în secolul al XVII-lea şi mult 
timp a fost folosită doar ca o cale de legătură între străzile 
Poarta Șchei şi Cerbului. Se spune că pe aici treceau în 
trecut pompierii ca să ajungă mai uşor în Șchei în cazul 
producerii unor incendii.

Situată în centrul vechi al Braşovului, ulița îngustă de 
aproximativ 80 metri lungime și o lăţime care variază între 
111 şi 135 centimetri este a treia cea mai îngustă stradă din 
Europa, după Spreuerhofstrasse din Reutlingen, Germania 
(recunoscută de Guinness drept cea mai îngustă stradă din 
lume – 31 cm în cel mai îngust punct și aproape 50 cm 
în cel mai lat punct) și Strada Parlamentului din Exeter, 
Anglia (63 cm). Numele străzii a fost dat de dimensiunile 
ei foarte înguste, dar şi de faptul că dacă o priveşti arată 
exact ca un cordon, ca o sfoară. Practic numele este o 
metaforă între aspectul străzii şi al dimensiunilor ei. 

Strada Sforii are şi o legendă care prinde şi astăzi foarte 
bine la îndrăgostiţi. Se spune că în perioada medie vală aici 
se ascundeau cuplurile pentru a se săruta în intimidate, 
dar şi tinerii îndrăgostiţi ai căror părinţi nu erau de acord 
cu relaţia lor. Legenda care a rezistat peste ani spune 
că tinerii îndrăgostiți care se sărută pe Strada Sforii sunt 
destinați să rămână împreună toată viața.

Strada Sforii a ajuns în ultimii ani o atracţie turistică 
recunoscută pe plan mondial. Mii de vizitatori vin să vadă 
astăzi ulița îngustă, fie atraşi de arhitectura din jur, fie din 
pură curiozitate.
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