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În 16 martie a.c., la Sovata, loc tradițional de întâlnire al coope-
ratorilor din țară (dar și primitor), UCECOM a sunat adunarea pentru 
reprezentanții SCM-urilor și ai uniunilor județene/asociațiilor teritoriale. 
Bucuria revederii a fost mare, pentru majoritatea celor prezenți fiind prima 
reîntâlnire cu colegii după ieșirea din restricțiile impuse de pandemie.

În prima zi a avut loc ședința Colegiului Director a cooperației meș-
teșugărești, iar în 17 martie, dimineața, s-a ținut ședința Consiliului  
Național. Cum 2022 este anul care marchează impor tantul eveniment al 
Congresului Asociației Uniunea Națională a Cooperației Meșteșugărești, 
acest subiect a ținut capul de afiș al discuțiilor la Consiliul Național.

Concursul Național pe meserii și-a 
consumat faza așa-zis „județeană” la nive-
lul municipiului București. Festivitatea de 
deschidere a avut loc în aula Universității 
ARTIFEX, din Capitală, și s-a bucurat pe 
lângă prezența președintelui UCECOM, 
Sevastița Grigorescu, și de cea a reprezen-
tanților unor importante instituții. Elevilor 
participanți la această veritabilă olimpiadă 
a meseriilor le-au adresat mesaje perso-
nalități importante pentru dezvoltarea 
învățământul profesional din Capitală, 
precum inspectorul școlar general-adjunct 
al Municipiului București, domnul Daniel 
Mălăelea, directorul executiv al Direcției de 
Cultură, Învățământ și Turism din cadrul 
Primăriei Capitalei, d-na Liliana Fedorca, 
inspectorul pentru management instituțional  
în Sectorul 6, doamna Daniela Bădescu,  
precum și domnul Stelian Fedorca, consilier  
onorific pentru programe și proiecte al 
Fundației Învățământului Preuniversitar al 

Cooperației Meșteșugărești. De asemenea, 
au urat succes elevilor și reprezentanții 
agenților economici parteneri în organizarea 
acestui concurs – Top Line, Hotel Capi tol,  
Grand Hotel Bucharest și BDT Ford.

În discursul de deschidere, președin-
tele UCECOM a ținut să remarce faptul 
că este pentru prima dată când Ministerul 
Educaţiei, prin intermediul Inspectoratului 
Şcolar al Municipiului Bucureşti, „alege ca 
şcoală organizatoare o şcoală particulară şi 
ne simţim onoraţi de alegerea făcută. Ne 
bucurăm, totodată, că, festivitatea de des-
chidere a Concursului Naţional pe Meserii, 
etapa judeţeană, are loc aici, într-un loc 

cu care noi sincer ne mândrim, respectiv 
campusul educaţional al UCECOM, în 
care fiinţează într-o frumoasă sinergie cele 
două instituţii de marcă ale învăţământului 
universitar şi preuniversitar cooperatist, 
respectiv Universitatea Artifex, cu peste 
1.800 de studenţi şi Fundaţia Spiru Haret, 
cu circa 6.000 de elevi”.
„Cea mai serioasă instituţie”

Cu o bogată experiență acumulată 
în șapte decenii de existență, școala 
cooperatistă din România și-a confirmat 
încă o dată statutul, lucru remarcat și de 
președintele UCECOM: „Mi-aş permite 
să afirm că entitatea la sediul căreia se 
vor desfăşura proba scrisă şi o parte din 
proba practică de la specializarea legată 
de întreţinerea corporală şi estetica umană, 
respectiv Colegiul UCECOM „Spiru Haret” 
poate fi caracterizată, fără vreo falsă 
modes tie, drept cea mai serioasă instituţie 
de învăţământ preuniversitar din România, 

acreditată la toate calificările profesionale 
cuprinse în oferta educaţională”. 

De altfel, așa cum a subliniat și pre- 
ședintele UCECOM, Fundaţia Spiru Haret 
dispune de o bogată experienţă în orga-
nizarea concursurilor pe meserii: „La 
nivel naţional, am organizat pâna acum  
28 de ediţii la care au participat toate 
şcolile UCECOM din ţară şi unele şcoli 
de stat. Chiar păstrăm un clasament is-
toric al rezultatelor şi, dacă o vom ţine tot 
aşa, probabil că, atunci când va fi cazul 
să consultăm versiunea pe hârtie, vom 
avea nevoie a-l desfăşura pe masa din 
cancelarie!”

După doi ani și mai bine, reprezentanții cooperației  
meșteșugărești din România s-au reîntâlnit în format fizic. 
Ultima dată când ședința Consiliului Național a avut loc 
astfel a fost în decembrie 2019, chiar înainte ca pandemia 
Covid-19 să schimbe cursul vieții pe Pământ.
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Soluþii pentru provocãrile securitãþii alimentare

Mesajul Alianþei Cooperatiste Internaþionale

Încondeierea ouãlor, de la tradiþie la modernitate 

Drama trăită de oamenii care au fugit 
din calea războiului a mișcat întreaga 
planetă. În România, refugiați ucraineni 
pot fi zăriți în aproape orice colț de țară, 
dar cel mai bine le cunosc și poate chiar 
înțeleg păsurile locuitorii din Bucovina și 
Maramureș. Acolo, pe graniță, războiul 
se simte ca nicăieri, mirosul de praf de 
pușcă e la tot pasul. Miile de ucraineni 
care s-au retras pe plaiurile noastre 
nordice, fugind de gloanțe și bombe, 
au găsit la românii din zonă alinare și 
sprijin, „tămăduire pentru suflet”, cum 
frumos descria acest spirit binefăcător 
marele Mihai Eminescu.

În contextul dat, UJCM Maramureș 
a decis să vină în ajutorul refugiaților. 
„Din puținul pe care cooperativele mește-
șugărești maramureșene îl au, am strâns 
o mică sumă, 12.500 de lei mai exact, pe 
care o vom oferi refugiaților din Ucraina. 
Acești oameni nevoiași au fugit din calea 
războiului care a izbucnit în țara lor, iar 
ajutorul nostru va ajunge la cei care au 
mare nevoie prin intermediul Crucii Roșii, 
filiala din Maramureș”, ne-a declarat Mihai 
Babiciu, președintele UJCM Maramureș. 
Banii au fost strânși de la 12 societăți 
cooperative meșteșugărești, plus UJCM 
Maramureș și vor ajuta la achiziționarea  
de medicamente, îmbrăcăminte și alimente  
pentru refugiații din Ucraina.

Totodată, potrivit președintelui Mihai 
Babiciu, SCM asociate la UJCM Mara-
mureș au găzduit refugiați și au donat, 
pe plan local, alimente, îmbrăcăminte și 
tot ce a mai fost nevoie. 

UJCM Maramureº, ajutor 
pentru refugiaþi

Colegiul UCECOM „Spiru Haret”, rezultate excelente la „Olimpiada meseriilor”



Cele mai recente imagini ale sondei Solar Orbiter, 
realizate pe 7 martie, arată întregul Soare cu detalii fără 
precedent. Una dintre imagini este cu cea mai înaltă rezo-
luţie obținută vreodată a discului complet al Soarelui şi 
a atmosferei exterioare, coroana solară. O altă imagine, 
realizată de aparatul Spectral Imaging of the Coronal 
Environment (SPICE) reprezintă prima imagine completă 
a Soarelui şi, de departe, cea mai bună, realizată la 
lungimea de undă Lyman-beta a luminii ultraviolete care 
este emisă de hidrogenul gazos.

Imaginile au fost făcute când Solar Orbiter se afla 
la o distanţă de aproximativ 75 de milioane de kilometri, 
la jumătatea distanţei dintre lumea noastră şi Soare. 
Telescopul de înaltă rezoluţie al EUI face fotografii cu o 
rezoluţie spaţială atât de mare încât, la acea distanţă, 
a fost necesar un mozaic de 25 de imagini individuale 
pentru a acoperi întregul Soare.
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Președintele Alianței Cooperatiste Internaționale, Ariel 
Guarco, a călătorit în Turcia în luna februarie, acolo unde 
a vizitat cooperativele locale și a participat la o conferință 
organizată în comun de ACI și filiala Organizației pentru 
Alimentație și Agricultură (FAO) din Turcia. Evenimentul 
a reprezentat o oportunitate de a reflecta asupra agendei 
comune a celor două organizații. „Cred că această întâlnire 
trebuie să ne ajute să revigorăm și să aprofundăm uriașa 
sarcină comună pe care o au organizațiile noastre în cadrul 
a tot ceea ce a fost dezbătut anul trecut la Summit-ul 
mondial pentru alimentație, desfășurat sub egida Națiunilor 
Unite”, a declarat Ariel Guarco.

El a declarat că ACI rămâne ferm angajată în asuma-
rea obiectivelor FAO. În 2018, ACI și FAO și-au reînnoit 
Memorandumul de înțelegere.

„Acum depinde de noi, organizații internaționale de 
cooperare, cum ar fi FAO și ACI, să ținem cont de toate 
schimbările culturale, tehnice, economice și sociale nece-
sare pentru a putea construi sisteme alimentare capabile 
să garanteze securitatea alimentară, în același timp oferind 
condiții de viață decente pentru toți, asociate cu o dietă 
sănătoasă și accesibilă și care să pună în centru grija 
pentru mediul înconjurător”, a mai declarat Ariel Guarco.

Președintele Alianței Cooperatiste Internaționale a 
adăugat că atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă 
necesită participarea activă a tuturor actorilor societății 
civile din fiecare regiune a lumii. În context, el a menționat 
rolul major pe care îl au cooperativele agricole, coopera-
tivele financiare și cele electrice rurale în transformarea 
sistemului alimentar internațional: „Este necesar ca familiile 
să se organizeze în cooperative și în alte forme ale eco-
nomiei sociale și să fie promotori activi ai circuitelor locale 
de producție și consum durabile, incluzive din punct de 
vedere social și responsabile din punct de vedere ecologic”.

În încheiere, președintele ACI a lansat și un apel: „Vă 
invit să nu pierdeți ocazia. Să pariem pe cooperare, să 
consolidăm dialogul în teritorii și de acolo să dezvoltăm 
răspunsurile globale pe care ni le cere acest moment 
dificil din istoria omenirii!”.

Un studiu recent publicat în jurnalul medical Cell 
Reports arată că oamenii îmbătrânesc în mod constant, 
însă fiecare organ are propriul ritm. Oamenii de știință din 
China au reușit să măsoare diferitele vârste biologice ale 
organelor umane. Deşi greutatea corporală sănătoasă şi 
condiţia fizică bună par să aibă un impact pozitiv, cerce-
tătorii au descoperit că vârstele biologice ale diferitelor 
organe şi sisteme nu sunt întotdeauna sincronizate. De 
exemplu, în prezenţa unei microflore mai diversificate, 
sistemul intestinal este mai tânăr, dar acest lucru are un 
impact negativ asupra îmbătrânirii rinichilor.

Potrivit studiului, persoanele supraponderale pot 
prezenta o rată de îmbătrânire mai rapidă, asociată meta-
bolismului lor, în timp ce alți oameni pot avea o rată de 
îmbătrânire mai rapidă la nivelul ficatului.

Urmare a războiului oribil din Ucraina, am văzut 
o mișcare de solidaritate fără precedent a coopera-
tivelor din regiunea europeană. Suntem incredibil 
de mândri de numeroasele inițiative deja luate în 
diferite moduri pentru a sprijini oamenii afectați de 
acest război. Războiul a cauzat pierderea multor 
vieți, distrugerea infrastructurii și milioane de oameni 
au fugit din Ucraina. În acest timp, am rămas în 
contact strâns cu COOP Ucraina pentru a urmări 
situația cooperativelor de pe teren.

COOP Ucraina a făcut acum un apel pentru sprijin 
financiar direct prin intermediul unui cont în valută 
internațională. Vă rugăm să donați cu generozitate 
pentru a contribui la eforturile lor. Încasările vor fi 
folosite pentru a reconstrui infrastructura și pentru 
a preveni o catastrofă umanitară în comunitatea 
cooperatistă din Ucraina.

Aceste scene sunt încă o reamintire a motivului 
pentru care trebuie să hrănim și să protejăm o comu-
nitate sigură, care dă putere pentru toată lumea. Să 
folosim acest moment pentru a ne prezenta unitatea 
ca mișcare. Ajutorul nostru poate face diferența.

Cu salutări cooperative,
Susanne Westhausen, 
Preşedinte Cooperatives Europe 
Agnes Mathis, 
Director

Altfel, autoritățile române anunță o serie de 
măsuri de sprijin pentru refugiații din Ucraina. 
Potrivit unui anunț oficial făcut de ministrul Muncii 
și Solidarității Sociale, Marius Budăi, cetăţenii 
ucraineni care doresc să se angajeze pe teritoriul 
României nu au nevoie de aviz de angajare pentru 
o perioadă de 9 luni dintr-un an calendaristic. 

Anunțul este unul foarte important, mai ales 
că piața muncii din România este una extrem de 
volatilă, iar criza de personal, evidentă în ultimii 
ani, a afectat numeroase sectoare din economie. 
„Ca urmare a întrebărilor apărute în spaţiul public 
în contextul conflictului din Ucraina, precizez că 
cetăţenii ucraineni care doresc să se angajeze 
pe teritoriul României nu au nevoie de aviz de 
angajare pentru o perioadă de 9 luni dintr-un an 
calendaristic, potrivit OUG 25/2014”, a precizat 
Marius Budăi.

În plus, refugiaților ucraineni care sunt angajaţi 
cu contract cu normă întreagă li se prelungeşte 
dreptul la şedere temporară în România.

L.TEODORESCU

Alianța Cooperatistă Internațională este ală-
turi de cooperatorii din întreaga lume, exprimând 
îngrijorarea cu privire la războiul din Ucraina și 
solidaritatea noastră cu toți cei afectați de acesta, 
oriunde trăiesc.

Așa cum a subliniat recent Cooperatives Europe, 
mișcarea cooperatistă este una de „colaborare in-
tensă, de înțelegere comună și de respect reciproc” 
și, în același timp, cooperarea se bazează pe o 
„comunitate internațională stabilă, bazată pe reguli 
și principii care nu trebuie subminate”.

De aceea, condamnăm folosirea forței militare 
împotriva populației civile și facem apel la comuni-
tatea internațională să aducă pacea și să pledeze 
pentru soluții diplomatice pentru a preveni suferința 
a milioane de oameni nevinovați.

Conflictul, așa cum se întâmplă în alte locuri 
de pe planeta noastră unde conflictele armate 
persistă, a creat o criză umanitară care ne mo-
bilizează.

ACI lucrează pentru a conecta cooperativele 
din lumea întreagă care pot oferi ajutor și sprijin în 
această perioadă de mare nevoie. Dorim să-i încura-
jăm și pe alții să ni se alăture în acest efort vital 
de a atenua greutățile impuse poporului ucrainean.

Pledând pentru imediata încetare a violenței în 
Ucraina, continuăm să cerem guvernelor, organi-
zațiilor internaționale și organizațiilor societății civile 
în general să construiască o agendă mondială pozi-
tivă pentru pace, bazată pe cooperare. Impunerea 
prin forță nu va fi niciodată calea. 

În spiritul Declarației ACI privind pacea pozi-
tivă prin intermediul cooperativelor, reafirmăm 
că conflictele apar din nevoi și aspirații umane 
nesatisfăcute. Scopul final al cooperativelor este 
satisfacerea nevoilor și aspirațiilor umane de bază. 
Cooperativele acționează pentru un viitor mai bun, 
mai incluziv, mai durabil, mai participativ și mai 
prosper pentru toți. 

UJCM Maramureº, ajutor pentru refugiaþi

Mesajul Alianþei Cooperatiste Internaþionale

De prin lumea cooperatistã

ªtiri de azi pentru mâine

Soluții pentru provocările securității alimentare

Omul și vârstele biologice ale organelor

Soarele, cum nu l-ai mai văzut vreodată

(Urmare din pagina 1)

RÃZBOIUL DIN UCRAINA

Apelul Cooperatives Europe

Ariel Guarco, 
Președintele ACI





21 aprilie
● GHIORGHE APARASCA, preşedinte al 

SCM GR1 MOBILĂ ŞI TAPIŢERIE Iaşi ● ANCA- 
NICOLETA PINŢĂ, director al Liceului Tehnologic UCECOM 
„Spiru Haret” Breaza.

22 aprilie
● GABRIELA VLAICU, președinte al SCM MUNCA  

COLECTIVĂ Câmpulung Muscel ● NICOLAE COLŢATU, con-
tabil şef al ASCOM Mehedinţi ● NICULINA MATEESCU, şef 
contabil al Societății Cooperative PRECIZIA SERVICE Slatina 
● ANA NUȚI, contabil șef al SCM UNIREA MESERIAȘILOR 
Chișineu Criș.

23 aprilie
● VIOREL CHIRA, preşedinte al SCM TEHNICA Braşov  

● CLAUDIA DRUŢU, președinte al SCM COLIN DAILY  
Bucureşti.

24 aprilie
● EMILIA FERICEAN, preşedinte al Societății Cooperative 

DRUM NOU Hunedoara.
27 aprilie
● CLAUDIA BOGDAN, preşedinte al SCM MODA Zalău.
28 aprilie
● BERTA IUSCO, preşedinte al SCM PIELARUL Sighetu 

Marmaţiei.
29 aprilie
● AUREL COSMA, preşedinte al SCM PROGRESUL Jibou 

● VALERIA LUPAŞCU, şef contabil al Liceului Tehnologic 
UCECOM „Spiru Haret” Constanţa.

30 aprilie
● ODETTA-MARIA NICHIFOR, preşedinte al SCM GR1 ARTA 

Iaşi ● COSTACHE HERGHELEGIU, administrator al SCM GR1 
COMELECTRA Iaşi ● DANIELA-MIRELA GOJE, director al 
Liceului Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Timişoara.

1 mai 
● CAMELIA CUZA, preşedinte al SCM UNIREA Galaţi  

● CLAUDIA IULIANA ROBESCU, preşedinte al SCM  
PROGRESUL Dr. Tr. Severin.  

2 mai
● LUMINIŢA MIHAELA TEODORESCU, preşedinte al SCM 

ARTA MODEI Focşani ● MARIANA SELEGEAN, contabil şef 
al SCM ÎNCĂLŢĂMINTEA Oradea.

3 mai
● RAMONA POP, preşedinte al SCM DE INVALIZI DRUM 

NOU Baia Mare ● MARILENA GRAOR, preşedinte al SCM 
TRICOTEXTIL Rm. Vâlcea ● CLAUDIA ROGOZAN, contabil şef 
al SCM NAPOART Cluj-Napoca ● GABRIEL DĂNILĂ, contabil 
şef al Societății Cooperative BUCURA Haţeg.

4 mai
● IOANA PACEARESCU, preşedinte al SCM ARTIN Târgu 

Jiu ● FLOAREA RĂDOI, contabil şef al SCM VICTORIA Titu 
● ZENOVIA TIMIŞ, contabil şef al SCM PRISLOPUL Borşa 
● CLAUDIA PETRIUC, președinte al SCM IGIENA Oradea.

5 mai
● DOINIŢA ANA RAITA, preşedinte al SCM COOTEX 

Oradea ● GHEORGHE BROŞTEANU, preşedinte al SCM 
TEHNICA Roman ● ELENA TESLEA, contabil şef al SCM 
AUTOMECANICA Galaţi.

6 mai
● LILIANA LAZĂR, contabil şef al SCM MOBILA Galați  

● ELENA LUCIANA POPESCU, contabil şef al SCM JIUL 
Târgu Jiu.
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Încondeierea ouãlor, de la tradiþie la modernitateMeºteºug ºi carierã

Pe malul râului Suceava, lângă granița cu Ucraina 
se află un loc binecuvântat de Dumnezeu, cu păduri de 
jur împrejur, văi parcă pictate de o mână înzestrată cu 
har divin, poieni mirifice, culmi peste care razele soarelui 
colorează tablouri demne de cei mai mari pictori ai lumii. 
Este vorba de comuna Brodina. Parte a acestei așezări 
este și un frumos sat de munte denumit Ehrește, unul 
dintre cele mai vechi centre de încondeiere a ouălor 
din Bucovina. Aici s-a născut, a crescut una din acele 
persoane de excepție care, trăind într-un areal încărcat 
de înțelepciune ancestrală, a știut să-l apropie în mod 
firesc și, mai ales, să-l reprezinte în tainele ascunse ale 
simbolurilor migălite cu măiestrie pe oul de Paște. Totul 
este un adevărat ritual, începând de la strânsul ouălor 
din cuibar, care are loc de Păresimi, în miercurea din a 
patra săptămână de post. Meșterul popular Elena Torac, 
căci despre dânsa vorbim, strânge ouăle îmbrăcată în 
haine de sărbătoare. Le alege pe cele mai frumoase, 
fără asperități, cu o formă armonioasă pentru încondeiere. 
Ne explică, aproape didactic, că există două tehnici de 
vopsire. Prima este metoda băilor succesive de culoare. 
Cu un instrument numit chișiță se trasează pe rând, cu 
ceară de albine, liniile și modelele dorite pe alb, galben, 
roșu și negru. La final, oul se încălzește și se îndepărteză 
ceara, rămânând desenul în toată splendoarea lui, cu 
motivele clasice sau imaginate de meșteșugar. Este 
lăcuit pentru a rezista. A doua variantă, tot meșterită 
din străbuni, este încondeierea în relief, cu ceară care 
se păstrează permanent pe ou. Dar Elena Torac se 
reinventează pe ea însăși cu fiecare moment în parte. 
Pe lângă încondeiere, încearcă perforarea și decuparea 
oului, creând astfel adevărate dantelării, mai ales inspirate 
de iile bucovinene. Din marea dorință de a aduce tot 
timpul ceva nou, a deslușit și tehnici noi de prezentare 
a oului pascal, îmbinând modernismul cu tradiționalul. Cu 
o migală și o gingășie fără pereche decupează din coajă 
de ouă coșulețe în care aranjează cu grijă ouă mai mici. 
Dar și restul cojilor le folosește. Din porțiunile decupate a 

realizat bijuterii cu motive tradiționale, pentru ca și femeia 
modernă să poarte cu ea la orice eveniment o parte dintre 
tradițiile noastre. De aceea meșterița folosește o mare 
parte din prețiosu-i timp căutând de la oul de rândunică 
până la oul de struț.

Toate aceste realizări ale meșteșugului popular 
trebuie cunoscute și apreciate. Pentru aceasta creatoarea 
populară din Brodina a participat la zeci de expoziții, târguri 
și evenimente culturale atât în țară, cât și în străinătate. 
Astfel, renumele dânsei și a meșteșugului românesc au 
ajuns la loc de cinste în Canada, Italia, Austria, Germania, 
Portugalia, Spania, Belgia, Ucraina, Republica Moldova, 
Egipt și chiar Noua Zeelandă. Priceperea, marea-i pasiune 
și perseverența i-au fost răsplătite prin numeroase premii, 
diplome și trofee. 

Elena Torac le-a transmis dragostea pentru tradițiile 
populare și copiilor săi, punând împreună bazele 
unei bogate Colecții etnografice, colecție ce prezintă 
vizitatorului aspecte istorice, culturale și meșteșugărești 
ale poporului nostru.
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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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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.

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã
Nu numai frumuseți naturale, unele încă puțin cunos-

cute, există în țara noastră, ci și adevărate enigme, 
minunății inexplicabile chiar și pentru oamenii de știință. 
Unul dintre acestea este locul denumit Porțile de la Zăplaz. 

„La Zăplaz” este situat la 1650 de metri altitudine, 
în județul Brașov și este recunoscut drept un fenomen 
carstic unic, dar… căruia nu i se poate da o explicație 
cât de cât reală. Dacă vrei să te identifici cu natura, 
să pășești în altă dimensiune, caută porțile Zăplazului, 
niște ferestre luminoase, prin care te orbește cerul, parcă 
mai albastru, mai luminos, ce te face să crezi că ești 
aproape de altă lume. Și această „altă lume”, mai bună, 
mai frumoasă nu se poate afla decât în Masivul Piatra 
Craiului, unde există, după spusele cunoscătorilor, cele 
mai frumoase peisaje din România. Aici putem admira 

la tot pasul specii de floră protejate de lege cum ar fi 
Garofița Pietrei Craiului, Floarea de Colț sau Ghinduța 
Galbenă. Nici fauna nu este una obișnuită. Se pot observa, 
bineînțeles de la distanță, superbele exemplare de capre 
negre, de asemenea protejate în țara noastră. Dar unde 
sunt căprițe există și prădători. Aceștia sunt lupii cenușii 
de munte. Ei nu se mai găsesc nicăieri în Europa. Uite 
că pe acest tărâm de vis ei mai există. 

Cum ajungem în lumea aceasta de basm? Urcând 
de la Refugiul Șpirlea, pe traseul La Lanțuri, găsești 
spărturile în stâncă și vrând nevrând te întrebi „cum a 
fost posibil?”. Ce mâini au avut atâta răbdare și forță? 
Poate mâna timpului ajutată de apă, furtuni și vremuri 
incomensurabile a lucrat din greu la bolți, culoare, arcade, 
galerii, ferestre spre cer numai pentru a-ți da acum fiori și 
gânduri. Toate acestea ne cam clatină credința că omul 
este stăpânul naturii; poate, ca tot ce ne înconjoară, el 
este creația ei. 

Să vedem ce știm! Piatra Craiului, acum mai bine de 
150 milioane de ani a fost un fund de mare. Așadar, în 
acest fel se face că această zonă s-a format din ființe 
vii ca scoicile, moluștele, coralii. Asta se poate abserva, 
privind cu atenție, la tot pasul. Crescând mormintele lor 
au format într-un final un munte calcaros. Munții de cochilii 
sunt acolo încă din vremea dinozaurilor, și tot în acel 
timp au apărut găurile de la Zăplaz. Ele sunt considerate 
de oamenii locului ca un gard ce străjuiește accesul în 
castelul de piatră ale cărui ferestre îți deschide calea spre 
alte lumi. Pe lângă mărimea și forma acestor neverosimile 
adâncituri, pentru care cercetătorii nu au descoperit nicio 
explicație logică, au apărut tot felul de legende. Cea mai 
extinsă este că ele sunt o poartă (un loc de trecere) către 
o altă dimensiune. Să ne ajute Cel de Sus ca tot ce vom 
găsi acolo să fie mai benefic pentru noi.

ORIZONTAL: 1) Pus la discreție – Finala la un 
concurs de miss! 2) Cea care a terminat cursurile  
3) Chiștoc – Face copii după actul de naștere 4) Gaz 
în atmosferă – O casă aproape terminată 5) Sunt și 
ele domnișoare – Eroul arenei 6) Redactor în vechile 
cancelarii – Doc gol! 7) Au motive să se poarte frumos 
– Pierderi 8) Omul de la baterie – 12 europarlamentari! 
9) Făcut cu ou și cu oțet – Crescut din vatră 10) Roșii 
la fiert – Sprinteni.

VERTICAL: 1) Vraci 2) Acțiuni care depășesc 
limita – Face paralele 3) A spiona – Atacă bila  
4) Centru pentru minori! – Țin pe foc ciorba pescărească  
5) Arborele roților de căruță – Vremea colindelor  
6) Blochează poarta – Pusă pe învârteli 7) I se știe de 
frică – Secure pentru capul rebusiștilor 8) Nimfele de 
la izvoare – Puse pe dreapta! 9) Mucles! – Războiul 
ciupercilor 10) Bun de dat la oase – Răi de gură.

De toate pentru toþi
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