
Pe 15 aprilie 2021, după o scurtă suferință, dr. ing.  
Stilian Balasopulov, Președintele Uniunii Naționale a 
Cooperativelor de Producători Lucrători din Bulgaria, 
s-a stins din viață.

Numele lui Stilian Balasopulov este asociat cu  
o întreagă epocă în mișcarea cooperatistă din 
Bulgaria. Activitatea sa în cadrul cooperativelor de 
producători lucrători a început în 1978 în orașul 
său natal Burgas, ca preșe dinte al Cooperativei de 
Producători Lucrători „Metallic” WPC. Cea mai impor-
tantă contribuție la mișcarea cooperatistă bulgară 
a avut-o în perioada 1992-2021, ca Președinte al 
Uniunii Naționale a Cooperativelor de Producători 
Lucrători (NUWPC).

Domnul Balasopulov a contribuit la restaurarea 
cooperativelor de producători lucrători după 1990, 
apărând, cu mult zel, cauza cooperatistă. A adus în 
mijlocul publicului dezbaterea subiectului economie 
socială în Bulgaria. La inițiativa sa, a fost organizată 
Expoziția Națională a Întreprinderilor Specializate și 
Cooperativelor cu Persoane cu Dizabilități (2002-
2012). În 2012 – Anul Internațional al Cooperativelor 
– expoziția a luat forma unui Forum European al 
Antreprenoriatului Social. Dr. Balasopulov a reușit să 
atragă, ca și coorganizatori ai Forumului European, 
Comisia Europeană, Comitetul Economic și Social 
European, Ministerul Muncii și Politicii Sociale, 
Ministerul Economiei, Agenția pentru Persoanele cu 
Dizabilități, reprezentanți ai organizațiilor naționale 
ale persoanelor cu dizabilități și altele. De-a lungul 
anilor, parteneri ai Forumului, au devenit angajatori, 
sindicate, ONG-uri, municipalități, universități. La 
inițiativa sa, a fost creat singurul „cluster cooperatist” 
care are ca scop să unească eforturile cooperativelor 
de producători lucrători și conducerile universităților 
din țară cu cooperative și întreprinderi specializate 
pentru persoanele cu dizabilități.

Stilian Balasopulov vorbea engleza, germana, 
rusa și greaca și a participat activ în organizații coo- 
peratiste naționale și europene și alte organizații. 
Timp de mulți ani a fost vicepreședinte al CECOP – 
Confederația Europeană a Cooperativelor Industriale  
și de Servicii. Dl. Balasopulov a fost delegat la 
Comisia Consultativă privind schimbările industriale 
a Comitetului Economic și Social European (CCMI). 
Din 2008 a fost membru al Consiliului Economic și 
Social bulgar, membru pe termen lung al Consiliului 
Național al Persoanelor cu Dizabilități, membru al 
Consiliului de Administrație al Camerei de Comerț 
a Bulgariei.

Odată cu viața sa, dr. ing. Stilian Balasopulov a 
pus o bază solidă la dezvoltarea mișcării coopera-
tiste, a economiei sociale și la integrarea persoanelor 
cu dizabilități în Bulgaria.

Odihnească-se în pace!
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In Memoriam Stilian Balasopulov

Femeile în leadership-ul cooperaþiei. Egalitatea de gen, 
lecþia pe care România ºi-a însuºit-o de ani buni
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Mesajul de mai sus a fost transmis de Uniunea 
Națională a Cooperativelor de Producători Lucrători 
din Bulgaria (NUWPC).

La rândul său, Președintele UCECOM a adresat  
un mesaj de condoleanțe prietenilor cooperatori de 
la NUWPC.

Omenirea post-Covid și femei în leadership-ul coo-
perației, iată o temă pe care ACI o propune, poate și 
la insistența organizațiilor internaționale, de tip UE și/
sau OIM. Dar nu asta e important, ci mesajul transmis, 
acela că, într-o lume nouă care începe să-și facă loc, 
femeile pot și au dreptul să dețină poziții de conducere. 
Toate acestea au legătură cu egalitatea de gen, lecție 
pe care, însă, România și-a însușit-o de ani buni. Și, la 
fel cum stăm drepți și de secole oferim Dobrogea drept 
exemplu de multiculturalism și înțelegere interetnică, tot 
așa arătăm că în cooperația din România avem femei 
la conducere și ne mai şi mândrim cu asta!

Rolul femeilor în viața de zi cu zi este recunoscut  
și nu are niciun rost să insistăm asupra lui, dar misi-
unea pe care și-au asumat-o în această perioadă 
de pandemie merită evidențiată. Ele au stat în chiar 
primele rânduri ale luptei cu noul coronavirus, după 
cum remarcă Alianța Cooperatistă Internațională – de 
la simple asistente medicale din spitale, la medici și 
personal auxiliar, de la femei de afaceri care s-au 
luptat să păstreze locurile de muncă ale angajaților 
până la lideri politici ce au avut de luat decizii majore.

Studiile au demonstrat că țările în care s-a ges-
tionat criza de sănătate cel mai eficient au fost cele 
conduse de femei. Managementul lor a fost mai bun, 
luarea deciziilor și comunicarea cu publicul, mai efici-
ente. Cum, însă, femeile ocupă poziția de șef de stat  
în doar 20 de țări din întreaga lume, poate că a venit 
timpul să se și facă ceva în privința egalității de șanse. 
După cum chiar ONU remarca în toamna anului tre-
cut, la reuniunea de la New York, femeile au rămas 
în fața liniilor de luptă împotriva pandemiei, oferind 
exemple de profesionalism și eficiență în combaterea 
efectelor Covid-19.

La momentul actual se impune a fi promovată o 
cultură globală a incluziunii în sfera de lucru, adoptând 
o abordare multilaterală capabilă să genereze schim-
bările necesare încă de la bază.  PAGINA 3
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690 lei/camerã
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Directorul General al ACI, Bruno Roelants a spus: 
„ACI așteaptă cu nerăbdare să coordoneze activitatea 
COPAC pentru a se asigura că vocea cooperativelor 
este auzită în toate discuțiile de politică globală. După 
determinarea și conducerea predecesorului nostru, 
Organizația Internațională a Muncii (OIM), COPAC 
va continua să apere cooperativele ca întreprinderi 
centrate pe oameni care sunt motoare ale dezvoltării 
durabile”. 

Transmiterea leadership-ului a avut loc în timpul 
unei reuniuni, pe 29 ianuarie. Conducerea COPAC 
de către ACI vine într-un moment în care inovația 
politică este necesară mai mult ca niciodată. Va fi 
foarte  important ca COPAC să definească o strategie 
nouă și robustă pentru poziționarea cooperativelor ca 
actori cheie pentru o recuperare centrată pe oameni 
și echitabilă din punct de vedere al mediului.
COPAC – misiune și membri

Pentru a-și avansa misiunea și viziunea comune,  
membrii COPAC colaborează la promovarea și creș - 
terea gradului de conștientizare cu privire la coope-
rative, la consolidarea acestora peste tot în lume 
prin consolidarea capacităților, participarea la iniția-
tive politice care afectează cooperativele și servirea 
drept resursă pentru cunoașterea cooperatistă prin 

colectare și schimb de informații. COPAC este res-
ponsabil și pentru alegerea temei Zilei Internaționale 
a Cooperativelor a Organizației Națiunilor Unite, 
sărbătorită, în fiecare an, în prima sâmbătă a lunii 
iulie. În acest sens, COPAC va anunța tema pentru 
Ziua Internațională a Cooperativelor de anul acesta 
în săptămânile care urmează. 

Membrii săi actuali sunt Organizația pentru Agri-
cultură și Alimentație a Națiunilor Unite (FAO), Orga-
nizația Internațională a Muncii (OIM), Departamentul 
ONU pentru Economie și Afaceri Sociale (UNDESA) 
și ACI. Un fost membru, Organizația Mondială a 
Fermierilor (WFO) a părăsit recent COPAC dar va 
continua să lucreze cu cooperativele, pe o bază  
bilaterală cu ACI și cu alți membri ai COPAC.

Rabobank, puternica instituție financiară batavă, 
este de acum încolo membru al Alianței Coopera-
tiste Internaționale! Cu o vechime ce depășește 
un secol (1895, anul înființării), Rabobank a fost 
fondată de fermieri olandezi pe baza unui model 
dezvoltat de Friedrich Wilhelm Raiffeisen, la 1864. 
Ulterior, modelul gândit de magnatul Raiffeisen a 
inspirat crearea cooperativelor de credit în Olanda.

În prezent, Rabobank se concentrează pe furni-
zarea de servicii financiare, atât în Olanda, cât și 
pe plan internațional (are filiale deschise în 40 de 
țări). Grupul este activ în tot ce ține de activitatea 
unei bănci, de la retail și până la imobiliare sau 
leasing. În prezent, Rabobank este a doua cea 
mai mare bancă din Olanda (43.822 de angajați), 
având venituri anuale de ordinul miliardelor de euro!

În calitate de instituție financiară cooperatistă, 
Rabobank susține că dezvoltarea cooperativelor 
din întreaga lume, în special în sectorul financiar și 
contabil, este aproape de inima sa. Printre altele, 
Rabobank este membră a Think Tank-ului Interna-
țional de Antreprenoriat Cooperatist (ICETT), care 
oferă gândire strategică în acest domeniu. 

Prin cooptarea Rabobank, ACI a ajuns la 317 
organizații membre (din 111 țări), dintre care 275 
sunt membri cu drepturi depline și 42 sunt membri 
asociați.

Impactul devastator al pandemiei asupra celor 
mai vizitate muzee din lume a fost făcut public, în 
cifre, printr-o anchetă a „The Art Newspaper”. În 
medie, anul trecut, aceste instituţiil au stat deschise 
doar 145 de zile. Într-o perioadă normală, aproape 
9 milioane de vizitatori admiră portretul „Giocondei”, 
la Luvru, sau „Libertatea ghidând poporul” (Dela-
croix). În acelaşi timp, la mii de kilometri distanță, 
500.000 de oameni se plimbă prin galeriile Met 
Gala, expoziţia anuală de costume la Metropolitan 
Museum of Art, din New York.

În 2020, criza a lovit și muzeele. De la 230 
de milioane de vizitatori în 2019, la numai 54 de 
milioane în 2020, o scădere de 77%. Ce este mai 
rău, zic specialiștii, abia urmează - multe muzee 
vor fi nevoite să scoată la licitație operele de artă 
pentru a putea supraviețui!

Celulele T sunt o componentă esenţială a siste-
mului imunitar. Cercetătorii au descoperit că ajută nu 
numai la combaterea Covid-19 în versiunea iniţială 
a SARS-CoV-2, dar protejează și împotriva a trei 
dintre cele mai îngrijorătoare mutații ale virusului. 
Mai multe studii recente au demonstrat că anumite 
variante ale noului coronavirus pot submina protec-
ţia oferită de anticorpi şi vaccinuri. Însă, pe lângă 
anticorpi, și celulele T par să joace un important 
rol suplimentar de protecţie.

„Datele noastre demonstrează că celulele T oferă  
un răspuns la Covid-19 chiar și atunci când avem 
de-a face cu variante modificate, de virus britanic, 
sud-african sau brazilian”, a declarat, Andrew Redd, 
de la Universitatea de Medicină „Johns Hopkins”.

ACI a preluat preºedinþia Comitetului pentru  
Promovarea ºi Progresul Cooperativelor (COPAC)

De prin lumea cooperatistã

ªtiri de azi pentru mâine

Rabobank devine membru ACI!

Marile muzee ale lumii, pe buza prăpastiei

Celulele T, protecție împotriva mutațiilor Covid-19
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•  Hotel Hefaistos - oferte pentru membrii cooperatori  •

În luna ianuarie 2021, Alianța Coope ratistă 
Internațională a preluat președinția Comitetului 
pentru Promovarea și Progresul Cooperativelor 
(COPAC), pentru o perioadă de doi ani.

Înființat în 1971, COPAC reunește instituții 
publice și private globale care apără și susțin 
întreprinderile cooperatiste centrate pe oameni 
și autosustenabile, ca lideri în dezvoltarea 
durabilă.



Omenirea încă se află în mijlocul furtunii Covid. 
În decembrie 2021, la Congresul mondial al coo-
perativelor de la Seul (Coreea de Sud), societăților 
cooperative li se va oferi prilejul pentru a prezenta  
provocările cu care se confruntă în pandemie. Totodată, 
participanţii vor avea șansa să vorbească despre cum 
văd viitorul în „normalul” care ni se pregătește.

Cooperativele din lumea întreagă vor împărtăși 
„povești” despre modul în care s-au confruntat cu 
aceste crize economice și de sănătate, dovedind 
solidaritate și reziliență, despre cum au rămas ele 
angajate față de comunitățile locale. În fine, se vor 
examina oportunități de a crea o economie respon-
sabilă din punct de vedere social și o lume mai 
incluzivă pentru generațiile viitoare. Că ne place sau 
nu, Covid-19 este „azi” subiectul tuturor dezbaterilor 
publice, oferă teme relevante care vor aduce lumină 
cu privire la capacitatea cooperativelor de a înfrunta 
ziua de „mâine”.
Revigorarea și consolidarea priorităților

Pandemia declarată de autoritățile sanitare ne obligă  
să regândim cum putem profita de epoca digitală și 
de tehnologia disponibilă în prezent. Se au în vedere 
explorarea de noi modalități de lucru și consolidarea 
conexiunilor personale și a canalelor de comunicare.

Înainte ca schimbările climatice să devină o luptă 
politică și dezvoltarea durabilă să aibă vreo legătură cu 
Organizația Națiunilor Unite, societățile cooperative au 
fost cele care au acordat prioritate acestor probleme 
în comunitățile lor, protejându-și resursele și viitorul.

Echitate în timpul unei crize globale de sănătate
Criza de sănătate globală ne arată o problemă veche 

de când lumea – cei care trăiesc în sărăcie sunt expuși 
unui risc mai mare și nu au acces la asistența medicală 
de care au nevoie! De asemenea, distanțarea fizică și 
închiderea granițelor au arătat că omenirea are nevoie 
de sprijin și interacțiune pentru o dezvoltare sănătoasă 
a umanității. Modelul de afaceri cooperatist și sistemul 
său democratic de organizare au ajutat milioane de 
oameni să supraviețuiască în timpul pandemiei. Ba, unii 
chiar au reușit să ofere servicii medicale și sociale de 
calitate, oferind un exemplu puternic, de urmat pentru 
toată lumea.

Pandemia Covid-19 a dat peste cap și lanțurile de 
producție și distribuție, aprovizionarea cu alimente fiind 
o problemă. Din această cauză, cooperativele au fost 
nevoite să improvizeze (nu să oprească!) deservirea 
clienților. În mare măsură, cooperativele agricole s-au 
bazat pe mobilizare comunitară pentru a răspunde 
mai bine nevoilor de echilibrare a producției și a con-
sumului în alimente la nivel mondial. Ani de zile de 
acum încolo, sistemul de distribuție poate fi înfrânat 
de restricțiile impuse de autorități, de aceea sistemul 
dezvoltat de cooperative reprezintă viitorul – alimente 
direct pe masă!

Întreg mapamondul continuă să se confrunte cu 
aceste două crize fără precedent (de sănătate și 
economică). Pentru mișcarea cooperatistă este clar 
că soluțiile promovate de-a lungul timpului, cele coo-
peratiste, au capacitatea de a contribui la pavarea 
drumului spre un viitor mai bun. (L.T.)

Într-o lume a viitorului precum cea care se con-
turează, cooperația (și nu numai sectorul nostru!)  
trebuie să fie condusă deopotrivă de femei și bărbați 
și să se bazeze pe echitate, solidaritate, democrație 
și dezvoltare. În această viziune, valorile, abilitățile 
și contribuțiile femeilor (ca și ale bărbaților, de altfel) 
sunt evaluate în mod egal, iar organizarea muncii 
și a structurilor de conducere se sprijină pe toate 
nevoile și opiniile oamenilor. 

Cooperativele au la baza lor valori și principii 
convenite la nivel internațional, cum ar fi întrajuto-
rarea, egalitatea și echitatea, apartenența voluntară 
și deschisă, ca și guvernanța și proprietatea de-
mocratică. În același timp, societățile cooperative 
contribuie la reducerea diferențelor de gen în multe 
feluri, oferind femeilor drepturile și garanțiile nece-
sare pentru a duce o viață demnă.

Pandemia Covid-19 ne transformă realitățile, 
dar mai ales perspectivele. De aceea, ținând cont 
de cele enumerate anterior, astăzi, mai mult ca 
niciodată, este nevoie de un leadership feminin 
transformator, care să propună și să creeze pacte 
politice, sociale și antreprenoriale pentru întreaga 
omenire. Iar la nivelul României, UCECOM este un 
bun exemplu în acest sens, ca de altfel întregul 
sector al cooperației meșteșugăreşti.

NICHOLAS CEZAR

(Urmare din pagina 1)

Cooperaþia în noua lume care se construieºte

Femeile în leadership-ul cooperaþiei. Egalitatea de 
gen, lecþia pe care România ºi-a însuºit-o de ani buni
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Fiul scriitorului Ion Agârbiceanu, pãrintele laserului românesc
Povestea de azi își are rădăcinile 

în 1956, an în care prof. dr. Ion I. 
Agârbiceanu organiza, la Institutul de 
Fizică Atomică din Bucureşti, laborato-
rul de „Metode Optice în Fizica Nucle-
ară”. Era, de fapt, un răspuns pozitiv 
oferit marelui prof. Horia Hulubei,  
cel care a insistat să-l însoțească la 
institut. Sub atenta sa supraveghere, 
în acest laborator s-au realizat nu-
meroase cercetări privind structurile 
atomice hiperfine şi izotopice, rezo-
nanţa magnetooptică şi rolul păturilor 
subţiri dielectrice. Trecuse doar un an 
de când se inventase primul laser din 
lume, de către profesorul american 
Theodore Maiman.

În 1962, un român uimea lumea 
științei și avea să intre în analele fizicii 
cu o descoperire pe cât de originală, 
pe atât de uluitoare. După o muncă 
titanică, echipa coordonată de prof. 
dr. Ion I. Agârbiceanu a realizat primul 
laser cu gaz (heliu-neon) cu radiaţie 
infraroşie din lume. Totul s-a realizat 
pornind de la concepţii și planurile 
gândite de marele fizician român. 
Prin focalizarea fasciculului luminos 
produs de laserul monocromatic, se 
obţin densităţi enorme de radiaţie 
pe suprafeţe foarte mici. Pe scurt, o 

amplificare cuantică a luminii a dus la 
inventarea laserului cu gaz. Imediat, 
laserul lui Agârbiceanu a fost brevetat 
de statul român, primind aprecierea 
fizicienilor din întreaga lume. Profe-
sorul a fost reprezentantul României 
la „International Union of Pure and 
Applied Physics” şi la „European 
Group for Atomic Spectroscopy”, reu-
niuni de excepție la care au participat 
somități în domeniul fizicii.

Personalitate incontestabilă, sa-
vantul Ion I. Agârbiceanu şi-a axat 
activitatea ştiinţifică pe studierea 
opticii, a spectroscopiei de absorbţie 
şi de emisie, a fluorescenţei şi polari-
zării luminii.

Ion I. Agârbiceanu s-a născut la 6 
ianuarie 1907 în familia scriitorului şi 
preotului Ion Agârbiceanu şi a Mariei  
(comuna Bucium, judeţul Alba). For-
marea sa ulterioară se datorează atât 
familiei, cât și apropiaţilor, mai cu 
seamă că tatăl său era prieten bun 
cu istoricul Nicolae Iorga, dar şi cu 
intelectuali din Transilvania. Fiind un 
copil supradotat din punct de vedere  
intelectual, părinții l-au înscris la şcoală  
de la vârsta de 5 ani.

LAURENȚIU TEODORESCU

Oameni ºi locuri – întâlniri istorice

Într-un moment în care omenirea vorbește non-stop despre 
digitalizare și tehnologizare, România își amintește de Ion I. 
Agârbiceanu, trecut în rândul drepților la 9 martie 1971. Prof. 
dr. în fizică, fiul scriitorului Ion Agârbiceanu este considerat  
părintele laserului românesc. El a condus cercetările finalizate 
cu realizarea primului laser din istoria țării noastre. Se întâmpla 
în 1962, iar la 60 de ani distanță, Măgurele este pe punctul de 
a dezveli în fața lumii cel mai puternic laser de pe glob, a cărui 
forță depășește până și capacitatea de închipuire a unora.



20 aprilie
● RODICA OPREA, vicepreşedinte al UJCM Constanţa. 

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
● NICOLAE COLŢATU, contabil şef al ASCOM Mehedinţi ● NICULINA  

MATEESCU, şef contabil al Soc. Coop. PRECIZIA SERVICE Slatina ● GABRIELA 
VLAICU, contabil şef al SCM MUNCA COLECTIVĂ Câmpulung Muscel.

23 aprilie
● VIOREL CHIRA, preşedinte al SCM TEHNICA Braşov ● CLAUDIA DRUŢU, 

contabil şef al SCM COLIN DAILY Bucureşti ● DORINA POPESCU, şef contabil 
al SCM ARTA MESERIAŞILOR Piteşti.

24 aprilie
● EMILIA FERICEAN, preşedinte al Soc. Coop. DRUM NOU Hunedoara.
25 aprilie
● IULICA POPA, contabil şef al SCM SÂRGUINŢA Târgovişte.
27 aprilie
● CLAUDIA IOANA 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 ● DORINA SÂNĂ, preşedinte al SCM IGIENA Zalău ● 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 Societăţii Cooperative BUCURA Haţeg.

4 mai
● IOANA PACEARESCU, preşedinte al SCM ARTIN Tg. Jiu ● FLOAREA 

RĂDOI, contabil şef al SCM VICTORIA Titu ● ZENOVIA TIMIŞ, contabil 
şef al SCM PRISLOPUL Borşa ● CLAUDIA PETRIUC, contabil şef 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 Tg. Jiu.
7 mai
● ANGELA ANCHIDIN, președinte al AJCM Suceava ● ELEONORA SĂFTESCU, 

preşedinte al SCM ELEONORA Tg. Jiu. 
8 mai
● MARIN SUCEA, preşedinte al SCM AUTOMOBIL SERVICE Craiova  

● GABRIELA PAU, preşedinte al SCM PRESTACOM Tg. Jiu ● MARIA HOSU, 
contabil şef al SCM METALUL Braşov ● GYÖNGYI SIMON, contabil şef al 
SCM ELECTROMECANICA Tg. Mureş ● DANIELA ŞOVEA, contabil şef al 
SCM GR1 TEHCONF Iaşi.

11 mai
● GEANINA ELENA DĂNILĂ, preşedinte al SCM CONFECŢIA Botoşani 

●  DANIELA LIA FAUR, contabil şef al Societăţii Cooperative COLORTEX 
Timişoara ● VALENTINA OTULESCU, director adjunct al Colegiului UCECOM 
„Spiru Haret” Bucureşti.

12 mai
● NICOLAE BELEIU, preşedinte al SCM NAPOART Cluj-Napoca ● TAMARA 

LAZĂR, director executiv al CS VOINŢA Buzău.
13 mai
● DAFINA LĂCRĂMIOARA VĂTAVU, preşedinte al SCM UNIREA Suceava.
14 mai
● MARIA ROBAS, preşedinte al Societății Cooperative UNIREA 50 Satu Mare.
17 mai
● TÜNDE BRIGITTE JANÖ, contabil şef al SCM METALUL Tg. Mureş.
18 mai
● LILIANA CROITORU, preşedinte al SCM SOLIDARITATEA Gura Humorului 

● CERASELA BADEA, contabil şef al Societăţii Cooperative ATCOM Călăraşi.
19 mai
● EUGEN PAVĂLCHEVICI, preşedinte al SCM BLĂNARI Bucureşti  

● MARIA MANOLICĂ, preşedinte al SCM MODEX Oradea ● CORINA ELENA 
BADEA, cenzor al Uniunii Naţionale a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM 
● LĂCRIMIOARA BALIN, contabil şef al SCM PIELARUL Sighetu Marmaţiei  
● ELENA HAPENCIUC, şef contabil al SCM 22 DECEMBRIE Rădăuţi ● MARINELA 
PROŞTEAN, contabil şef al SCM MEŞTEŞUGARUL Mediaş.

20 mai
● MARIOARA TUDOR, preşedinte al SCM MOBILĂ ŞI TAPIŢERIE Bucureşti 

● ELENA EVELINA CIRIMPEI, preşedinte al SCM COMATI Dorohoi  ● ADRIANA 
FĂZĂCAŞ, contabil şef al CS VOINŢA Cluj-Napoca.

21 mai
● GABRIELA ELENA PATACHI, şef contabil al SCM CONF Alba Iulia  

● RADU CONSTANTIN ARDELEANU, administrator al Societăţii Cooperative 
ARC ELECTRO din Constanţa.

Zodia:  Berbec

Zodia:  TAUR

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã
Minunile patriei noastre, prin deosebita lor diversitate și speci-

ficitate, au enigme atât de adânci încât nici legendele și basmele 
nu pot să le facă plauzibile. Un teritoriu în care asemenea mistere 
există este cel al Munților Buzăului. Aventurându-te prin această 
zonă ai impresia că aluneci printr-un tunel al timpului sau că 
străbați un portal deschis către alte lumi. Către aceste percepții 
te trimit și poveștile legate de fenomenul Lacul Goteș, de Stâlpii 

Cerului și de Pădurea Tainița. Încercând să fim realiști, deducem 
că în zonă se petrec fenomene deosebite, despre care povestesc 
bătrânii, unde oamenii dispar în necunoscut sau sunt azvârliți în 
alte locuri de forțe ciudate. Dar dintre aceste necunoscute, una 
este chiar de neexplicat și în zilele noastre. Este vorba de un cer 
cristalin, de un albastru fermecător, la privirea căruia omul intră în 
stare de hipnoză. Aici se deschide poarta Universului, poartă prin 
care fenomenele stranii pătrund în lumea noastră. Oamenii de știință 
nu au găsit încă explicații. 

Despre „Cerul straniu” din Bozioru voi scrie acum. Claritatea 
acestui „Cer” contrariază oamenii de știință. Zona deasupra căreia 
s-ar afla „ochiul de cer” este o zonă sihastră, lipsită de orice fel de 
poluare modernă sau vulcanică. Numeroasele mărturii și relatări ale 
specialiștilor arată că nuanțele cupolei cerești de la Bozioru sunt 
de un albastru intens și incredibil, cu o sclipire și intensitate ce nu 
poate fi descrisă prin cuvinte. Treptat, acest cer, acel albastru curat, 
capătă nuanțe atât de profunde, încât parcă devine un vortex. Cu 
cât te uiți mai mult, cu atât simți că te absoarbe infinitul. Este ca 
și cum o vrajă îți cuprinde toată ființa și-ți paralizează simțurile, nu 
mai auzi nimic în jur, iar pupilele se dilată. Acest Cer straniu de la 
Bozioru este un fenomen unic în lume ce pune pe gânduri întreaga  
lume științifică. Zona de sub cer are efecte benefice uluitoare  
asupra organismului. El, organismul, nu obosește, iar funcțiile 
fizico-chimice se revigorează brusc. Măsurătorile celor pricepuți au 
demonstrat existența unei energii necunoscute. Tot aici se intensifică 
capacitățile paranormale ale oamenilor, care pot comunica între ei 
de la distanță, prin intermediul gândurilor. 

Orice ar fi, Poartă a timpului ori Gură a intrării în Rai, Cerul 
straniu de la Bozioru este un fenomen-minune unic în lume și de 
neexplicat.  

ORIZONTAL: 1) A da în vileag – Capete de dorn! 2) Om 
cu bune maniere – Treacă… de la mine 3) Un veac – Cerc 
luminos 4) Băgate în vene, pe englezește! – Loc de patinat 
5) Prevestește o nenorocire – Ochiul vânătorului 6) A avea 
un larg ecou – A-și unge buzele 7) Sunt la originea tuturor 
lucrurilor – Masculin nehotărât 8) Se umple de ouă – Au 
vasele puse în cuptor 9) Cocoșat de poveri – Pus alături  
10) Ușile… din aulă! – Sunt oploșiți și ei pe undeva.

VERTICAL: 1) Aduce un mare dezavantaj 2) Grădina 
promisă bunilor – Folosit în mod obișnuit 3) Chiștoc – Ține 
de cetățeni 4) În direcția indicată – Băgate în sobă! 5) Foarte 
curată – Împins la lucru 6) Trecute în acte, la Constanța! – 
Celule nervoase 7) Miez de chec! – Bomboană extensibilă 
8) Sursă de lumină din trecut – Se duce de la un pol la 
altul 9) A micșora concentrația – Nu-i chip să-l poți da uitării  
10) Nu-i vezi obosiți niciodată. 

Eliberare din umbrã

Dragoº Potecaºu, meºterul crucilor suprapuseMeºteºug ºi carierã
Aceste rânduri apărute în zilele de doliu și suferință 

sufletească pe care le datorăm Sfintelor Paști sunt un 
mic omagiu adus unuia dintre cei mai cunoscuți, prin 
originalitatea sa, meșteri dintre meșteri ai țării noastre. 
Moștenitorul iubirii de frumos și meșteșug al tatălui său, 
Dragoș Potecașu a fost și va rămâne meșteșugarul 
oamenilor credincioși și evlavioși. Nu și-a folosit talentul 
încă din fragedă copilărie, cum au făcut alți meșteri, nici 
nu a „furat meserie”, cum se spune în această breaslă. 
A parcurs un alt drum, drum ce l-a ghidat până la urmă 
spre adevărata sa vocație. Fiul unui preot foarte iubit pe 
meleagurile natale, și-a îndreptat atenția asupra educației. 
Așa, din dragoste de vietăți, a devenit medic veterinar, 
meserie ce a practicat-o până la pensionare. Dar de… 
„moștenirea sângelui” apă nu se face. Preotul Potecașu, 
tatăl său, a fost un mare meșter poliform. A lucrat de 
toate: pirogravură, sculptură în os, pictură și chiar a scris 
un roman în portugheză. Este de înțeles că polivalența 
meșteșugărească a tatălui și-a pus amprenta pe caracterul 
și personalitatea fiului. Destul de târziu Dragoș a realizat 
că este destinat continuității activității tatălui. S-a apucat 
de meșterit. După cum el însuși a povestit cum a cioplit 
un suport de linguri de pus pe perete. „A ieșit tare naiv 
dar l-am păstrat să-mi aducă aminte de începuturi”. Apoi 
prin ᾽94 a reușit să facă o replică a unei troițe foarte 
frumoasă, de vreo 15 centimetri înălțime, meșterită de tatăl 
și mentorul său. A fost începutul recunoașterii sale ca meșter 
popular. Satul Câmpulungeanca din comuna Mărgăritești s-a 
transformat în lăcașul Crucilor suprapuse. Doi oameni de 
suflet, preotul Costel Negrău, urmașul preotului Potecașu 
și profesoara Aurelia Burlăcescu l-au sfătuit să-și facă 
lucrările publice. În timp, a meșteșugărit aproape 350 de 
lucrări și a participat la peste 50 de expoziții, din țară și de 
peste hotare. Cele mai multe lucrări au fost cumpărate în 
străinătate, dar altele și-au găsit locul în muzee, intersecții 
de drumuri și chiar în casele oamenilor de la noi. 

Crucile suprapuse realizate de meșterul din Mărgăritești 
sunt originale, tocmai datorită tehnicilor pe care le folosește. 
„Folosesc lemn de tei de la mine din pădure. Îl usuc cam 
doi ani, după care îl tai la gater. Ca să scot crucea în 
evidență, laterala troiței trebuie să fie mai deschisă la 
culoare. Mai mult decât atât sunt și singurul meșteșugar 
din lume care face cruci suprapuse, fără să folosesc ceva 
la îmbinare”, povestea la un seminar susținut la Roma, 
cu puțin înainte de trecerea lui în eternitate. La Roma, la 

Viena, la Vilnius și în alte locuri pe unde a trecut, Dragoș 
Potecașu susținea cu credință că de când cioplește cruci 
se simte apropiat și protejat de Dumnezeu. 

În urma marelui meșter buzoian au rămas spre admirat 
zeci de lucrări migălite cu dragoste și credință. Douăzeci 
dintre sutele de troițe miniaturale sunt expuse în cadrul 
expoziției pascale de la Consiliul Județean Buzău. Multe 
alte lucrări care au fost dragi sufletului omului Dragoș și 
s-a mândrit cu ele sunt: „Ștefan cel Mare”, „Troiță din 
inimă”, „Troiță de hotar”. Deși troițele par a fi realizate din 
mai multe bucăți de lemn îmbinate, acestea sunt cioplite 
dintr-un singur lemn, și acesta este teiul. Teiul este foarte 
moale la lucru, apoi nu se crapă, nu sare, cum fac alte 
esențe. De aceea i se spune lemn nobil. Unii mai zic că 
nu rezistă în timp. Dar meșterul Potecașu le demonstra că 
minunata Catapeteasmă de la Mănăstirea Humorului are 
aproape 400 de ani. Altă lucrare de prestigiu este Troița 
de doi metri de la Biserica din Soroca, Basarabia. Ea se 
adaugă Troiței bisericii din Râmnicu Sărat și celei de la 
Mănăstirea Buna Vestire. Până și sediul Centrului de Creație 
Buzău se mândrește cu o troiță de 1 metru, marca Dragoș 
Potecașu. Dar nu numai locurile și lăcașurile publice sunt 
înnobilate de lucrările meșterului buzoian. Zeci de case 
ale oamenilor obișnuiți, evlavioși și iubitori de frumos sunt 
apărate împotriva „răului” de minunatele troițe. 

Și după ce a trecut în lumea veșnică Dragoș Potecașu 
este recunoscut pretutindeni ca Meșteșugarul tuturor 
oamenilor. De aceea aceste rânduri se vor a fi un mic 
omagiu adus în aceste zile unui Mare Om. 
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20 iunie
 SOFRONIA STURZA, contabil

ºef al SCM DEIA din Câmpulung
Moldovenesc  NAZARICA STUPINEAN,

contabil ºef al SCM BICONFEX Bistriþa.
21 iunie

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

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

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

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

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

23 iunie
 IOANA NEDELCU, director economic al SCM

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

24 iunie
 CRISTIAN MANOLESCU, preºedinte al SCM

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

25 iunie
 CAMELIA ENEA, preºedinte al SCM GR1

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

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

26 iunie
 ION AVESALON, administrator al SCM AVE

LUX Constanþa.
27 iunie

 LUCICA ANDREI, contabil ºef al SCM
LIBERTATEA Gãeºti.

28 iunie
 DOINA BERTEA, preºedinte al Societãþii

Cooperative DINAMO Timiºoara.
29 iunie

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

1 iulie
 STELIANA CHICÃ, preºedinte al SCM UTIL

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

2 iulie
 BERTA SUSANA PAP, contabil ºef al Socie-

tãþii Cooperative INTERRA Satu Mare.
3 iulie

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

Nu-i bai!

Obiecte decorative tip GalléMeºteºug ºi carierã

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã

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

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

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

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

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

LIA PINTILIE

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

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

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

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

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

ºef al SCM DEIA din Câmpulung
Moldovenesc  NAZARICA STUPINEAN,

contabil ºef al SCM BICONFEX Bistriþa.
21 iunie

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

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

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

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

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

23 iunie
 IOANA NEDELCU, director economic al SCM

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

24 iunie
 CRISTIAN MANOLESCU, preºedinte al SCM

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

25 iunie
 CAMELIA ENEA, preºedinte al SCM GR1

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

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

26 iunie
 ION AVESALON, administrator al SCM AVE

LUX Constanþa.
27 iunie

 LUCICA ANDREI, contabil ºef al SCM
LIBERTATEA Gãeºti.

28 iunie
 DOINA BERTEA, preºedinte al Societãþii

Cooperative DINAMO Timiºoara.
29 iunie

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

1 iulie
 STELIANA CHICÃ, preºedinte al SCM UTIL

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

2 iulie
 BERTA SUSANA PAP, contabil ºef al Socie-

tãþii Cooperative INTERRA Satu Mare.
3 iulie

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

Nu-i bai!

Obiecte decorative tip GalléMeºteºug ºi carierã

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã

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

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

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

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

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

LIA PINTILIE

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

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

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

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

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

Cooperatorii meșteșugari hunedoreni deplâng cu durere în 
suflet trecerea la cele veşnice a lui SIMION ADĂMESCU, 

fost președinte al Societății Cooperative COOP. DACIA Orăștie şi 
membru al Consiliului Naţional al UCECOM. 
SIMION ADĂMESCU va rămâne mereu în amintirea tuturor celor ce 
l-au cunoscut și cu care a colaborat în decursul unei vieți profesionale 
intense de aproape cinci decenii, ca un model de dăruire şi bunăvoință. 
Pe această cale, Comitetul Director al UJCM Hunedoara transmite 
sincere condoleanţe familiei greu încercate. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
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