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Alianța Cooperatistă Internațională anunță că a 
deschis un fond de solidaritate pentru a răspunde 
nevoilor de sănătate publică și pentru a oferi sprijin 
oamenilor din India și Nepal.

Criza declanșată de pandemia Covid-19 a făcut 
numeroase victime în aceste două state, situația fiind 
una cu adevărat tragică. India și Nepal se confruntă 
cu o creștere fără precedent a infecțiilor și deceselor 
cauzate de noul coronavirus. Cooperativele nu au rămas 
imune la impactul pandemiei, arată ACI, mai cu seamă 
că sănătatea, viața și mijloacele de trai ale membrilor 
cooperatori și familiilor acestora au fost afectate, iar 
activitatea întreprinderilor, serios perturbată.

Astfel, cooperativele din India demonstrează deja 
cum pot face diferența într-o situație de acest gen:

• Cooperativa de îngrășăminte a fermierilor indieni 
(IFFCO) construiește gratuit instalații de oxigen;

• Corporația Națională de Dezvoltare a Coope-
rativelor (NCDC) oferă sprijin pentru planificarea și 
deschiderea de noi unități spitalicești și ajută la mo-
dernizarea infrastructurii existente;

• Uniunea Cooperatistă Națională din India (NCUI) 
pregătește o strângere de fonduri pentru ajutorarea 
celor nevoiași;

• Federația Națională de Cooperare din Nepal (NCF) 
s-a interesat deja de toate nevoile membrilor săi.

Iar acestea sunt doar câteva dintre puținele cazuri 
pe care ACI le-a putut identifica. Pentru a coordona 
eforturile de solidaritate internațională, Alianța Inter-
națională Cooperatistă a înființat Fondul „Cooperative 
Combat Covid-19”, în care se pot face donații. Birourile 
regionale ale ACI vor colabora pentru a canaliza con-
tribuțiile către cooperativele care au nevoie de ajutor.

Oameni de ştiinţă de la o staţie de cercetare din 
Antarctica au recoltat culturi crescute într-o seră con-
cepută pentru a testa tehnologii care într-o zi vor putea 
hrăni exploratori pe Lună şi Marte. Sera, numită EDEN 
ISS, este condusă de Centrul German Aerospaţial 
(DLR), care cooperează cu NASA în cercetări privind 
agricultura în spaţiu. În prezent, sera creşte plante 
aeroponic, ceea ce înseamnă că rădăcinile lor sunt 
în aer, iar substanţele nutritive şi apa sunt livrate sub 
formă de ceaţă special concepută, fără prezenţa solului.

Sera experimentală a fost montată în Antarctica 
datorită mediului de acolo, care este cât se poate de 
apropiat de condiţiile de pe Lună și Marte.

La București se celebrează în luna mai 40 de ani 
de la primul zbor al unui român în spaţiu, cosmonautul 
Dumitru Prunariu.

„Ţările care au oameni trimişi în spaţiul cosmic deja 
sunt încadrate într-un nivel superior între toate celelalte 
state care au activităţi spaţiale. România s-a remarcat 
în acest domeniu încă din anii ’70”, a precizat Prunariu.  
Referitor la acel moment, el a afirmat că „zborul cosmic, 
ca experienţă umană, a fost unic. Și acum mai am 
anumite trăiri în momente aniversare, şi acum când 
se apropie data lansării parcă mai simt fiorul acela pe 
care l-am avut când racheta purtătoare a plecat de 
pe platforma 17 a cosmodromului Baikonur şi în 8,50 
minute m-a plasat, alături de partenerul meu de zbor, 
Leonid Popov, pe orbită circumterestră, la o altitudine 
de aproximativ 200 de kilometri iniţiali şi învârtindu-ne 
în jurul Pământului cu 28.000 de kilometri pe oră”.

În domeniile sănătății, agriculturii, 
producției, vânzării cu amănuntul, al fi-
nanțelor, locuințelor, muncii, educației  
și serviciilor sociale, precum și în multe  
alte domenii în care sunt angajate coo-
perativele, membrii cooperatori, peste  
un miliard în întreaga lume, conti-
nuă să arate că trebuie să ne unim 
pentru a înfrunta crize precum pan-
demia Covid-19. Ziua Internațională 
a Cooperativelor (#CoopsDay) va fi 
ocazia de a face cunoscute inițiativele 
acestui model de activitate centrat 
pe oameni, care se sprijină pe valori  
cooperatiste ca întrajutorarea și soli-
daritatea, și principii etice ca respon-
sabilitatea socială și angajamentul 
pentru comunitate, deoarece modelul 
cooperatist poate reduce inegalitățile, 
promova o prosperitate împărtășită și 
poate reacționa în fața repercusiunilor 

imediate ale pandemiei de Covid-19.
ACI invită toți cooperatorii și par- 

tenerii lor din lumea întreagă să pre-
gătească aniversarea Zilei Internațio-
nale a Cooperativelor pe 3 iulie și să 
scoată în evidență inițiativele pe care 
le putem angaja pentru a reconstrui 
mai bine împreună.
Despre Ziua Internațională a Cooperativelor

Sărbătorită de toate cooperativele 
din lumea întreagă începând cu anul 
1923 și proclamată oficial de Adunarea  
Generală a Națiunilor Unite cu oca-
zia centenarului ACI din 1995, Ziua 
Internațională a Cooperativelor este 
sărbătorită în fiecare an în prima 
sâmbătă din luna iulie.

Scopul acestei sărbători este de 
a atrage atenția asupra cooperative-
lor și de a promova ideile mișcării, 

cum sunt solidaritatea internațională, 
eficie nța economică, egalitatea și 
pacea în lume. Tema acestei manifes-
tări este definită în cadrul Comitetului 
pentru Promovarea și Progresul Coo-
perativelor (COPAC), de către ACI și 
Națiunile Unite, încă din anul 1995.

Anul acesta, vom aniversa cea 
de-a 27-a ediție a acestei Zile Interna-
ționale a Cooperativelor, recunoscută 
de Națiunile Unite, precum și cea de-a 
99-a ediție de la lansarea acestei 
manifestări de către cooperative.

Cu această ocazie, responsabilii 
politici, organizațiile societății civile și 
marele public la scară locală, națională  
și mondială se vor putea informa în 
legătură cu acțiunea cooperativelor 
în favoarea unui viitor mai echitabil 
pentru toți.

Curiozități despre lalele care te-ar putea mira
Știați că…
1. Oricât de greu ar putea fi de crezut, locul de 

origine al lalelelor se află în... Himalaya?;
2. Lalelele fac parte din aceeași familie de plante cu 

crinii, iar una dintre rudele lor este... ceapa?;
3. Turcii au fost primii care au adus pe continentul 

nostru lalelele și au început să le cultive ca plante or-
namentale? Asta se întâmpla în urmă cu aproximativ 
1.000 ani;

4. De altfel, cuvântul tulipă (sinonimul pentru lalea) 
își are originea în turcescul „turban”? Mai exact, în „dul-
band”, din care se trage cuvântul „tülbent” (turban), care 
a condus, apoi, la denumirea botanică „tulipa gesneriana”;

5. În 1593, Carolus Clusius, unul dintre cei mai  
reputaţi botaniști din Europa, a înființat în Leiden (Olanda) 
o grădină botanică vestită? Printre atracţii se numărau şi 
lalele aduse de la curtea sultanului Suleiman Magnificul;

6. Lalelele sunt de vină pentru prima mare criză 
economică europeană? Aduse în Olanda de către ace-
lași Carolus Clusius, lalelele s-au adaptat atât de bine 
la clima de aici și au fost atât de îndrăgite încât, în 
scurt timp, au început să fie cultivate pe tot cuprinsul 
țării. Astfel, în 1635, avea să se declanșeze „Nebunia 
lalelelor”, o perioadă în care nu numai că prețurile unor 
tipuri de lalele ajunseseră astronomice, dar oamenii 
chiar plăteau sume exorbitante pentru ele, crezând că 
fac o afacere pe cinste. În februarie 1637, prețurile 
s-au prăbușit, declanșându-se prima criză economică a 
vremurilor moderne;

7. Există peste 3.000 de varietăți de lalele? Cele 
mai răspândite sunt lalelele de culoare roșie;

8. „Laleaua neagră” este, de fapt, de culoare roșie? 
Roșu închis, ce-i drept. I se mai spune și „Regina nopții”;

9. Lalelele sunt comestibile? În funcție de soi, gustul 
petalelor variază și aseamănă fie cu cel al fasolei, fie cu 
gustul salatei. În timpul crizei alimentare din cel de-Al  
Doilea Război Mondial, lalelele au constituit o sursă de 
hrană pentru mulți olandezi. De fapt, astăzi, lalelele chiar 
sunt folosite la aperitive și în unele salate. Și asta nu 
este tot: există chiar și un vin din lalele!

10. Un soi de lalea a fost botezat cu numele unui 
oraş din România? Este vorba de Pitești, care devine 
singurul oraș din lume, din afara Țării Lalelelor, care dă 
numele unui soi de lalea. Noul soi va fi vândut peste tot 
în lume prin intermediul Bursei de flori de la Amsterdam. 
Laleaua Pitești, deja omologată, este o lalea roz creată 
de un cultivator olandez pe nume Franck Timmerman. 
Ea va fi înscrisă în registrele internaţionale florale ca 
marcă înregistrată.

Tema Zilei Internaþionale a Cooperativelor 2021 — „Reconstruim mai bine împreunã”

De prin lumea cooperatistã

ªtiri de azi pentru mâine

Cooperativele sar în ajutorul populațiilor din India și Nepal

Dumitru Prunariu, 40 de ani de la primul zbor în spațiu

Cum vor putea face oamenii agricultură pe Lună și Marte

Mai („Florar”) aduce informaþii inedite pentru cititori



„Pot exista mai multe explicații, dar, oricare 
ar fi acestea, lipsa de cunoaștere a domeniului 
și teama de dialog profesionist sunt evidente. 
De altfel, din CV-ul ministrului nimic nu-l reco-
mandă pentru imensa responsabilitate de «șef» 
al Economiei.

Ne așteptam să aflăm ce acțiuni concrete 
a demarat (nu povești și promisiuni pe care le 
tot postează pe Facebook, singura sa cale de 
dialog), pentru a transpune în practică Programul 
guvernamental ce și l-a asumat și pentru care 
a fost investit de Parlamentul țării: reducerea 
deficitului balanței comerciale, eficientizarea 
activității rețelei comerciale externe a României,  
deblocarea Programului de promovare a ex-
portului (PPE) pentru realizarea celor 82 de 
acțiuni cuprinse în Programul de guvernare 
pentru acest an, elaborarea Strategiei de comerț  
exterior ș.a.

Nu acuzăm numai opacitatea la dialog, cât – 
deopotrivă – lipsa de implicare în problematica 
postului său. De aproape 4 luni de când ocupă 
fotoliul de ministru al Economiei, prin dezintere-
sul, neprofesionalismul și măsurile ilegale inițiate 
(prin blocarea PPE) nu omoară oameni, cum 
s-a întâmplat la Ministerul Sănătății. Aici mor 
firme de export, oamenii sunt aruncați în șomaj,  
România acumulează deficite comerciale de 
miliarde de euro lunar (în continuă creștere), 

iar firmele nu mai pot fi prezente cu standuri 
naționale la târgurile internaționale. Practic, de 
la instalarea ministrului Năsui, țara a dispărut de 
pe harta mondială a manifestărilor comerciale.

Solicităm primului-ministru să declanșeze de 
urgență o analiză a mandatului ministrului Năsui 
și să acționeze în consecință, prin demiterea 
sa. Orice zi de perpetuare a actualei stări de 
lucruri de la Ministerul Economiei aduce grave 
prejudicii mediului de afaceri, bugetului de stat, 
balanței de plăți a țării. Năsui pentru noi este 
Voiculescu 2”.

În încheiere se arată că, „pentru încălcarea 
legilor, prin blocarea Programului de promovare 
a exporturilor, mediul de afaceri a declanșat 
deja procedura penală împotriva ministrului 
Economiei”.

O ştire proaspătă vine să confirme că atitu-
dinea ministrului nu a fost deloc una întâmplă-
toare. Se află în procedură de consultare publică 
un „proiect de ordonanţă de urgenţă pentru 
liberalizarea promovării exportului românesc”  
care, practic, „dărâmă” întreg sistemul construit 
cu mulţi ani în urmă, în parteneriat public-privat.  
Astfel, parcă s-a uitat complet de Strategia 
Naţională de Export (SNE), document progra-
matic aprobat de mai multe guverne anterioare, 
precum şi de prevederile actualei legislaţii în 
vigoare. Toate cele enumerate sunt ignorate. Iar 
cel mai grav aspect este tocmai refuzul oricărui 
dialog! Proiectul cuprinde o aşa-zisă Notă de 
fundamentare de circa 40 de pagini în care este 
înfierat „socia lismul” în derularea programului 
de promovare a exportului. Principalele federa-
ţii patronale au luat deja atitudine prin scrisori 
deschise, acţiune la care s-a raliat şi UCECOM.

Aproape de ora intrării în tipografie a Gazetei  
„Viața CM”, aflăm cu stupoare că membrii Con-
siliului de Export au luat drumul... exilului. Ultima 
reuniune a acestui organism s-a ţinut departe de 
sediul ministerului, tocmai acolo unde fiinţează 
co-preşedinţia părţii publice! O situaţie mai mult 
decât hilară. Evident, situat pe aceeaşi linie a 
refuzului oricărui dialog, ministrul Năsui a refuzat 
participarea.

LAURENȚIU TEODORESCU

Perturbarea pieței muncii și a educației reduce oportuni-
tățile potențiale de angajare și anulează câștigurile viitoare. 
În același timp, pierderile de locuri de muncă și închiderea 
firmelor frânează activitatea antreprenorială. De asemenea, 
pe măsură ce decalajul dintre bogați și săraci se mărește, 
impactul combinat asupra ocupării forței de muncă și edu-
cației exacerbează inegalitățile existente, inclusiv inegalitatea 
digitală, în sănătate și pe cea financiară.

Efectele combinate ale pandemiei Covid-19, deja drama-
tice pentru această categorie de oameni, abia încep să fie 
resimțite. Tinerii subliniază că sănătatea mintală reprezintă azi 
o adevărată provocare fiindcă incertitudinea și izolarea socială 
au dus la creșterea vulnerabilității, la anxietate și depresie.
ACI și UE, soluții pentru integrarea tinerilor în cooperație

În baza colaborării asumate, Alianța Cooperatistă Inter-
națională și UE au identificat câteva modalități prin care 
cooperativele pot răspunde provocărilor. Mulți tineri chestio-
nați au remarcat că societățile cooperative oferă oportunități 
educaționale și de formare a competențelor, astfel încât 
să reprezinte un sprijin real în găsirea unui loc de muncă 
decent. Antreprenoriatul cooperatist, prin tipul de societate 
pe care-l promovează, le dă șansa tinerilor să dezvolte idei 
inovatoare cu niveluri cât mai scăzute de risc individual. 
Reziliența modelului cooperatist arată că acesta poate ră-
mâne rezistent la colaps, chiar și în lumina unor provocări 
economice și sociale fără precedent.

Din păcate, în România se face mult prea puțin pentru 
a îndruma tinerii spre acest sector. Într-un moment în care 
piața muncii este zguduită de o criză cum n-a mai fost, iar 
statul trebuie să intervină ferm și cu celeritate, modul în care 
acţionează autoritățile noastre pare să argumenteze ideea 
că sunt prinse pe „contre-pied”. Asta, deși avem baza de 
pornire – un sector cooperatist bine pus la punct, care are 
capacitatea de a oferi educație (și nu numai) tinerilor.

MARIUS OLARU

(Urmare din pagina 1)

Rãzboi deschis în zona exportului

Tinerii se întorc spre cooperaþie. 
România, tot pe „contre-pied”?
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Cine a fost Ioana d’Arc a României. O poveste cât o lecþie de viaþã

Pelaghia Roşu a fost învăţătoare 
în satul natal, Mărişel. De-a lungul 
Revoluției lui Avram Iancu, a condus 
„Brigada femeilor”, cum era cunoscut 
detașamentul româncelor ridicate la 
lupta pentru neatârnarea neamului. 
Această Ioana d’Arc din Carpați a 
mobilizat femeile Apusenilor împotriva 
oştilor maghiare.
Cum au păcălit vrăjmașul: femeile,  
costumate în haine bărbăteşti

Despre eroismul arătat de „dăscă-
liţa din Mărișel” găsim dovezi în lu-

crarea lui Ion Rusu Abrudeanu, „Moţii.  
Calvarul unui popor eroic, dar nedrep-
tăţit”. În timpul acestor lupte crâncene, 
când maghiarii și-au jurat să răzbune 
pierderile suferite, o femeie s-a remar- 
cat ca nimeni altcineva. Atunci, 1600 
de honvezi au atacat Mărişelul, dar... 
Față în față cu un duşman atât de pu-
ternic și numeros, românii au întocmit  
un plan ingenios.

„(...) Demonstrație a bravelor femei  
muntene. Ele fură oarecum organizate 
în grabă. Pelaghia Roșu, mama cen-
turionului Roșu, comandantul locui-
torilor, fu însărcinată cu conducerea 
lor, hotărându-se felul cum se va 
face această demonstrație. Pe cap 
cu pălării bărbătești, (n.r. - femeile) 
încălecară toate și se suiră în cea 
mai frumoasă ordine pe Muntele Gro-
hoiu în sus. Trebuie să menționez că 
Româncele de la munte călăresc tot 
atât de bine ca și bărbații. Ajunse pe 
înălțime, ele se împărțiră astfel, ca să 
nu poată fi văzute de dușman; numai 
Pelaghia Roșu observă de pe o înălți-
me mișcările armatei ungurești. Când 
aceasta sosi la un punct desemnat 

mai dinainte, Pelaghia suflă în corn, 
călărețele apărură din toate părțile și, 
făcând un sgomot mare, se puseră în 
mișcare. Acesta era pentru Mărișeni 
semnalul de atac. Ei se năpustiră 
din toate părțile asupra dușmanului, 
aducând cea mai mare zăpăceală 
în rândurile lui. Lupta fu scurtă, căci 
ungurii nu mai căutară să lupte, ci să 
scape cu viață. Ei lăsară pe câmpul 
de luptă treizeci de morți, între care 
un căpitan și un sergent-major Vitez 
Lajos. Răniții lor fură încărcați în  
6 care”, a relatat în cartea lui, Rusu 
Abrudeanu.

În 1850, Pelaghia Roşu a fost re- 
compensată de guvernatorul Transil-
vaniei, generalul austriac Wolgemuth, 
pentru meritele avute în timpul Revolu-
ţiei paşoptiste. Ioana d’Arc din oastea  
lui Avram Iancu este înmormântată în 
cimitirul satului natal, Mărişel. Chipul 
ei este pictat în biserica din localitate, 
având zugrăvit în stânga-i chipul lui 
Horea, iar în dreapta, pe cel al lui 
Avram Iancu.

NICHOLAS CEZAR

Oameni ºi locuri – întâlniri istorice

Poate că nu mulți au auzit 
de Pelaghia Roşu, „dăscăliţa 
satului” Mărişel, dar în Apuseni,  
printre moți, numele ei este 
intrat în legendă. Iar istoria 
României o ține minte pentru 
eroismul arătat în timpul lup-
telor din primăvara lui 1849, 
când, cot la cot cu oștenii lui 
Avram Iancu, a trezit din som-
nul inacțiunii națiunea română 
transilvăneană.

(Urmare din pagina 1)



23 mai 
● IRINA ROGOZAN, contabil şef al SCM SOLIDARITATEA 

Cluj-Napoca.
24 mai

● ELENA STOIAN, preşedinte al SCM IGIENA Brăila ● GRIGORE TOMA, 
preşedinte al SCM CERAMICA Horezu ● IOAN RUS, preşedinte al SOCOM 
UNIREA Societate Cooperativă Petroşani ● VIRGINIA COVACHE, contabil 
şef al SCM IGIENA Brăila.

26 mai
● ALESANDRU STOIAN, preşedinte al SCM TEHNOMETALICA Bucureşti 

● AUREL UNGUREAN, președinte al SCM CARTONAJUL Suceava.
27 mai
● CAMELIA BONCIU, şef contabil al SCM MUNCĂ ŞI PRODUCŢIE 

Slobozia ● RODICA LUPAŞCU, şef contabil al SC SADCOM SA Bucureşti.
29 mai
● ADRIAN BENȚA, contabil șef al SCM INSTALATORUL Bucureşti.
30 mai
● VIOREL RAŢIU, preşedinte al UJCM Sălaj ● MARIA COCIŞ, contabil 

şef al UJCM Cluj ● NICOLAE GURGU, preşedinte al SCM AUTO MAMAIA  
Constanţa ● TAVI NAZARIE, preşedinte al SCM GR1 TEHCONF Iaşi  
● DUMITRU LIVIU ENACHE, preşedinte al Societăţii Cooperative UNIREA 
TOP Balş ● IANCU BECA, administrator al SCM INSTAL SERVICE Constanţa.

31 mai
● MANUELA SIMONA CREŢU, contabil şef al SCM UNIREA Suceava.
1 iunie
● NICOLAE ROZOREA, administrator unic al SCM FRIZCIP Făgăraş  

● LILIANA OANA FIFEA, contabil şef al SCM PRESTAREA Bucureşti.
2 iunie
● DAN IOAN BIRIŞ, preşedinte al Societăţii Cooperative SPOT Timişoara  

● MARINELA FELICIA BUCAN, preşedinte al SCM SOLIDARITATEA Cluj-Napoca  
● TEODORA LUMINIŢA FLORE, preşedinte al SCM MUNCA Huedin.

3 iunie
● LILIANA DANCIU, preşedinte al SCM UNIREA Constanţa ● CORNEL 

ROTARU, administrator al SCM GR1 PRESTCOR Iaşi.
4 iunie
● CORNEL LAZĂR, președinte al SCM PRECIZIA Arad ● MIHAIL POPA, 

contabil şef al SCM OLTUL VÂLCEA ● DANIELA-MIHAELA PETRESCU 
CASSAC, administrator al SCM FARMEC Constanța.

5 iunie
● MIHAI BOGDAN ANDREI, preşedinte al SCM CARTONAJUL Bucureşti 

● DORINA POPUŢOAIA, contabil şef al SCM GR1 MUNCA COLECTIVĂ 
Paşcani ● BIANCA DOBRA, contabil şef al SCM MOBILTEX Motru.

6 iunie
● FLORINA PĂUNA, preşedinte al UJCM Olt.
7 iunie
● LAVINIA MIRON, preşedinte al SCM AVÂNTUL Galați.
8 iunie
● ANNA PAL, preşedinte al SCM METALUL Tg. Mureş ● TRAIAN DAN 

CIUREA, administrator al SCM ELECTROUNIVERS Roman ● MARIA POPA, 
administrator al SCM SPERANŢA PRESTCOM Constanţa.  

9 iunie
● OVIDIU JUDELE, administrator unic al SCM FIBIA Făgăraş ● ELENA 

DĂNESCU, contabil şef al SCM PROGRESUL Rm. Vâlcea.
10 iunie
●  MARIA POPA, președinte al SCM DELTA Tulcea. 
11 iunie
● MATEIU PELOC, director executiv al CS VOINȚA Arad.
12 iunie
● LUCICA PICUŞ, preşedinte al SCM PROGRESUL Galaţi ● ILIE CIOCAN, 

preşedinte al SCM BLĂNARUL Drăgăşani ● ELENA MIRON, contabil şef al 
SCM GR1 IGIENA Iaşi.

13 iunie
● LIVIA CIOBANU, preşedinte al SCM ELEGANT STIL Piatra Neamţ  

● ADELA IORGA, contabil şef al Societăţii Cooperative IGIENA Tulcea.
14 iunie
● DUMITRU BULUMETE, preşedinte al ATCOM CONFECŢII Bucureşti 

● SORINEL RAFAEL DANIEL PIELMUŞ, preşedinte al SCM IGIENA LUX 
Ploieşti ● ELMAR IOSIF HÄCKL, preşedinte al Societăţii Cooperative UNIREA 
Timişoara ● MARIA ARSENE, preşedinte al SCM MUNCITOAREA Topoloveni 
● MANUELA CAMELA BĂBŢAN, contabil şef al SCM ATCOM Zalău.

15 iunie
● MARILENA VUCEA, preşedinte al SCM MOBILTEX Motru ● NICOLAE 

PÂRVULEASA, preşedinte al SCM CONSTRUCTORUL Craiova ● MARCELA  
DOLNICEANU, contabil şef al SCM GR1 MOBILĂ ŞI TAPIŢERIE Iaşi.

16 iunie
● CAMELIA FANU, preşedinte al Societăţii Cooperative BIJUTERIA Timişoara  

● CORNELIA STANCU, preşedinte al SCM SÂRGUINŢA Rm. Vâlcea ● BOGDAN  
VASILE COCOŞ, preşedinte al SCM ARTA POPULARĂ Rm. Vâlcea.

18 iunie
● ADRIANA PUŞCU, contabil şef al SCM TEHNICA STICLEI Bucureşti  

● VIORICA CODĂU, contabil şef al SCM CONFECŢIA Botoşani ● MARIOARA 
BOTA, contabil şef al SCM SINCO Sighişoara.

19 iunie
● MARIA OPROIU, contabil şef al UJCM Ialomiţa ● MOISE BLAJ,  

preşedinte al SCM VOINŢA Zărneşti.

Zodia:  Gemeni

Oul sculptat, simbol al artei populareMeºteºug ºi carierã
De obicei, noi asociem ornamentarea ouălor cu Sfânta 

Sărbătoare a Paștelui. Am spus ornamentarea, și nu 
vopsirea lor, deoarece este vorba de împistrire, de pictură, 
de ceruire, de potcovire și chiar de sculptură a acestui 
simbol al vieții și fertilității denumit simplu – Ou.

Folosirea oului pentru crearea unor simboluri estetice 
pline de tradiții, rituri și obiceiuri specifice fiecărei zone 
a Terrei are o istorie mult mai îndelungată decât cea a 
Reînvierii Domnului. Neputând trece în revistă toate formele 
de împodobire pe care imaginația, îndemânarea, răbdarea 
și creativitatea omului le-au structurat de-a lungul vremurilor, 
vom scrie numai despre sculptura în coajă de ou. 

Dacă pictura pe coaja de ou reprezintă o îndeletnicire 
meșteșugărească cu o bogată istorie și tradiție, atât pe 
teritoriu românesc, cât și în alte regiuni ale globului, 
sculptura oului reprezintă un tip de meșteșug care a șocat 
întreaga lume a artei populare. Cel care a sculptat cu o 
deosebită măiestrie, pentru întâia oară, în coaja de ou 
este meșterul Pu Derong din Vechea Chină. Sculpturile 
în coaja de ou sunt cu atât mai speciale cu cât această 
suprafață este considerată a fi cea mai firavă, putându-se 
crăpa la cea mai neatentă atingere. De aceea pentru a 
crea un ou sculptat este nevoie de multă răbdare, măiestrie 
și pricepere, precum și de un exercițiu îndelungat. Artistul 
popular chinez a considerat oul mai mult decât ceea ce 
se vede. L-a perceput ca fiind plin de misterul vieții, de 
fragilitate și nenumărate moduri de afirmare a existenței. 
Cel care a fost părintele acestei meserii a inventat de 
unul singur căile de investigare a acestei fascinante lumi 
a sculpturii de o deosebită finețe a oului. 

Ca toți meșterii populari, Pu Derong a fost inspirat de 
tradiția chinezească, de natură, de tot ce l-a înconjurat. 
N-a trecut mult și i-au călcat pe urmă meșteri artiști 
din toată lumea chiar și din părțile noastre. Unul dintre 
acești meșteșugari de o specialitate cu totul aparte este 
timișoreanca Laura Lorincz.

Cu un ou, un ac de găurit și un pic de lac de unghii, 
meșterița realizează adevărate opere de artă. O lume 
a floricelelor, a iepurașilor, a ciorchinilor de struguri se 
reliefează în coji de ouă de găină, rață sau gâscă. Tehnica 
este cea obișnuită, des folosită în China și America, 
însă pe plaiurile noastre, Laura este printre puținii care 
s-au încumetat să meșterească astfel de ouă. Dânsei i-a 
plăcut dintotdeauna să facă din hârtie, frunze de copaci 
uscate sau pănuși de porumb floricele, coronițe, hăinuțe 
de păpuși, dar, de când a reinventat arta sculpturii în ou, 
își dedică majoritatea timpului în încercarea de a realiza 
modele cât mai interesante pe coji de ouă. Începutul nu 
a fost așa de ușor, mai ales că primele ouă i s-au spart, 
dar Laura nu s-a lăsat pe tânjeală. După cinci ore de 
sculptat, femeia a reușit să realizeze o floare și atunci 
totul a devenit posibil. Acum ouăle sculptate de meșteriță 

sunt căutate și admirate de cât mai multă lume. Pentru a 
le meșteri ea are nevoie doar de ouă de la țărani, pentru 
că au coaja mai tare. Apoi, face două găurele prin care 
gălbenușul și albușul se scurg, iar timp de cel puțin o 
săptămână, cojile sunt lăsate la uscat. După ce s-au uscat, 
schițează pe coajă modelele dorite. Pe ouăle de găină, 
modelele nu sunt foarte complexe putând fi definitivate 
într-o oră, dar sculptura pe ouăle de gâscă durează și o 
jumătate de zi. Ouăle de gâscă le cumpără cu cinci lei, 
meritând toți banii pentru că au coaja tare și rezistentă la 
înțepături. Laura Lorincz plătește și 250 lei pe un ou de 
struț, pe care realizează sculpturi spectaculoase, e drept 
și cu ajutorul unor scule speciale. De obicei lucrează cu 
un dispozitiv, gravor pe sticlă ce are o viteză de 20.000 
de rotații pe minut, dar pentru oul de struț are nevoie de 
o ustensilă americană cu 400.000 de rotații pe minut. Tot 
ce face, face cu pasiune. În mâinile ei coaja de ou se 
transformă într-o dantelărie de o gingășie inimaginabilă. 
La baza a tot ceea ce creează stă meșteșugul artistic 
românesc, învățat din moși-strămoși. Noutatea constă în 
tehnica diferită. Din acest motiv creațiile Laurei sunt de o 
autenticitate tradițional românească, reinterpretată într-o 
manieră mai mult decât modernă.

Dorește să-și deschidă propriul magazin de prezentare 
și vânzare. Speră să transforme această pasiune într-o 
afacere de succes, mai ales că în Europa de Vest sau 
SUA un ou de găină sculptat costă cel puțin 50 euro, iar 
unul de struț poate ajunge și la 9.000 de euro. 

Să-i ajute Dumnezeu deoarece pasiunea pe care o 
are este imensă. Laura declară că „atunci când mă apuc 
să sculptez în coajă de ou, nu pot să mă opresc până 
nu termin”. Merită cu vârf și îndesat să-și realizeze visul. 

 CALEIDOSCOP 4 Nr. 11/ 12 – 25 iunie 20204

ANIVERSÃRI
Zodia: GEMENIZodia: GEMENIZodia: GEMENIZodia: GEMENIZodia: GEMENI

La mulþi ani!
EDITOR: Uniunea Naþionalã
a Cooperaþiei Meºteºugãreºti – UCECOM
REDACÞIA: B-dul Unirii nr. 73, Bl. G3, Tr. 3,
Sectorul 3, Bucureºti

fax: 031/030.14.30/31

telefon: 031/030.14.60

e-mail: gazeta.viatacm@yahoo.com
Colectivul redacþional:

Lia Pintilie
Laurenþiu Teodorescu

I.S.S.N 1223 – 8953

Grafica computerizatã:
Fabrica de Timbre

Tipãrit la Fabrica de Timbre

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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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.
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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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Tipărit la Fabrica de Timbre

 Colegiul Director al Consiliului Naţional al UCECOM își exprimă profundul regret la 
vestea neaşteptată a despărțirii de CORNELIU PETRESCU, președinte al UJCM Cluj. 

Persoană cu alese calități manageriale şi un simț ridicat al datoriei profesionale, CORNELIU 
PETRESCU a cultivat respectul, toleranța și înțelegerea, participând activ la depăşirea unor 
momente de răscruce, în decursul multor ani de existenţă a sectorului cooperaţiei meşteşugăreşti, 
inclusiv în calitatea pe care a deţinut-o de conducător al uneia dintre cele mai mari uniuni 
judeţene din ţară, începând cu anul 2006. 
În anul 1978, la o vârstă prielnică pentru definirea destinului profesional, CORNELIU  
PETRESCU a ales cooperația meșteșugărească. Abnegația sa l-a făcut să meargă mai departe, 
ajungând în anul 1999 secretar al ATCOM Cluj și ales mai apoi ca președinte al UJCM Cluj, 
fiind nelipsit de la întrunirile Consiliului Național al UCECOM și respectiv Colegiului Director.
Pe această cale, Conducerea operativă a UCECOM transmite condoleanţe familiei greu încercate,  
precum şi tuturor celor aflaţi în activitate în cadrul cooperaţiei de producţie şi servicii clujene, 
care pierd un coleg extrem de implicat în viaţa sectorului. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace, la loc de cinste, în tărâmul celor veşnice!

Cu profundă durere, cooperatorii meşteşugari arădeni 
deplâng dispariția fulgerătoare a lui CORNELIU PETRESCU, 
președinte al UJCM Cluj, personalitate remarcabilă din sector, 
bun coleg, prieten adevărat, om de aleasă omenie. Îi vom 
păstra o vie amintire.
Dumnezeu să-i aducă pace şi să-i lumineze calea spre veşnicie!

Comitetul Director al UJCM Arad

Colectivul Clubului Sportiv „Voinţa” Cluj îşi exprimă 
tristeţea şi profundul regret la vestea disparaţiei fulgerătoare 
dintre noi a celui care a fost CORNELIU PETRESCU, 
preşedinte al UJCM Cluj.
Sincere condoleanţe familiei greu încercate!
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Clubul Sportiv „Voinţa” Cluj

Comitetul Director al UJCM Cluj își exprimă regretul 
la trecerea în eternitate după o nedreaptă suferință a celui 
care a fost Profesor CORNELIU CONSTANTIN PETRESCU, 
președinte al UJCM Cluj, membru al Consiliului Național și 
Colegiului Director al UCECOM implicat activ în coordonarea 
cooperativelor meșteșugărești afiliate.
Transmitem sincere condoleanțe și întreaga noastră com-
pasiune familiei!

Comitetul Director al UJCM Bihor își exprimă regretele 
în fața dispariției celui care a fost CORNELIU PETRESCU,  
președinte al UJCM Cluj, un profesionist și un om desăvârșit.
Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate de care 
suntem alături.
Dumnezeu să-i odihnească sufletul în liniște și pace!

Ioan Laza, președintele UJCM Bihor


