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Ultima reuniune a membrilor Consiliului Național al 
UCECOM, desfășurată la Sovata în perioada 11-12  
aprilie a constituit și un fericit prilej cu care două 
dintre personalitățile marcante ale vieții cooperației 
meșteșugărești au fost premiate pentru întreaga lor 
activitate desfășurată în sector.

Petrică Ghețu, președintele SCM Muncă și Artă 
București, lucrează de mai bine de șase decenii în 
această breaslă. Personaj cunoscut și apreciat de colegi,  
și-a croit drum în viață pornind de la treapta cea mai 
de jos, ucenicia, adevărata temelie a meșteșugarului. 
Pas cu pas, Petrică Ghețu s-a desăvârșit ca om și, 
deopotrivă, cooperator, ajungând azi să conducă socie-
tatea căreia în anii ’60 îi trecea pragul pentru prima 
dată. „În semn de aleasă apreciere pentru contribuția 
adusă timp de peste șase decenii la dezvoltarea secto-
rului cooperației meșteșugărești, ca ucenic, lucrător și 
manager al SCM Muncă și Artă București”, conducerea 
UCECOM i-a conferit lui Petrică Ghețu o diplomă, 
în mâ nată personal, în cadru festiv, de președintele 
UCECOM, Sevastița Grigorescu.

Cooperația meșteșugărească din România a mai 
făcut un pas important spre cel mai așteptat eveniment 
al anului 2022. Convocarea celor două Congrese – 
extraordinar și ordinar – din luna mai (programate în 
data de 19, mai exact) a fost hotărâtă de Consiliul 
Național în exercițiu cu prilejul ultimei reuniuni ce a 
avut loc la Hotel Hefaistos, în Sovata.

Astfel, în ziua de 12 aprilie membrii Consiliului Na-
țional s-au reunit într-o ședință care, chiar dacă a avut 
doar un caracter statutar, s-a dovedit a fi indis pensabilă 
bunei și corectei desfășurări a întregului proces orga-
nizatoric al Congreselor extraordinar și ordinar.

Detalii pe larg despre acest subiect puteți citi în 
pagina 2.
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De prin lumea cooperatistã

Oameni ºi locuri – întâlniri istorice

Meºterul care dã viaþã cioatelor

La mai puțin de o lună distanță, membrii Consiliului  
Național au luat din nou drumul stațiunii Sovata, de 
data aceasta pentru ultima ședință înaintea Congre-
selor extraordinar și ordinar programate în data de 
19 mai. Fără această întâlnire, buna organizare și 
desfășurare a celor două evenimente din mai nu s-ar 
mai fi asigurat, astfel că, măcar din acest punct de 
vedere, ședința Consiliului Național din 12 aprilie a 
avut o importanță uriașă.

Pe ordinea de zi a Consiliului Național s-au regăsit, 
firesc, propunerea privind convocarea Congreselor ex-
traordinar și ordinar ale Asociației Uniunea Naţională 
a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM pentru data 
de 19 mai 2022, stabilirea modalității de convocare și 
a valabilității statutare. Alte subiecte dezbătute, unele 
de ordin organizatoric, cum ar fi necesitatea înlocuirii 
stenografierii lucrărilor Congreselor cu consemnarea 
lor în procese verbale, s-au axat tot pe tema centrală 
a reuniunii și anume cele două Congrese din 19 mai.

Astfel, Consiliul Național a aprobat toate materialele 
aflate pe ordinea de zi și care au făcut referire la cele 
două congrese, extraordinar și ordinar, din luna mai.

L. TEODORESCU

ªedinþa ultimului Consiliu Naþional 
înaintea Congreselor UCECOM

Petricã Gheþu ºi Vasile Faur, premiaþi



Întrucât se estimează că 70% din populaţia globului va 
fi urbană în anul 2050, oraşele sunt vitale în lupta împotri-
va încălzirii globale. Astfel, oamenii de ştiinţă au conturat 
portretul ideal al unui oraş: trebuie să fie compact, verde şi 
cu rezidenţi care se deplasează pe jos. Zonele urbane deja 
reprezintă sursa pentru aproximativ 70% din emisiile mondiale 
de gaze cu efect de seră. Iar odată cu urbanizarea galopantă 
din secolul al XXI-lea, cu aproape 7 miliarde de orăşeni în 
2050, emisiile ar putea cunoaşte o creştere explozivă dacă 
nu se iau măsuri pentru decarbonizarea oraşelor existente şi 
pentru organizarea diferită a celor nou construite.

„Mari oraşe organizate în jurul unor mici comunităţi”, 
spune Diana Reckien, profesoară la Universitatea Twente din 
Olanda. „Totul la distanţă mică de casă, doar cu străzi mici, o 
piaţă sau un parc în mijloc şi toate serviciile, alimente, medic, 
coafor în apropiere”, a explicat ea.
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Egalitatea de gen poate deschide calea pentru un viitor 
durabil, a fost mesajul webinarului găzduit de Comitetul pentru 
egalitatea de gen al ACI la 31 martie. Cu tema „Egalitatea 
de gen astăzi pentru un viitor durabil”, webinarul a prezentat 
contribuții ale experților internaționali în dezvoltare. Vorbitorii 
au împărtășit ceea ce fac organizațiile lor pentru a sprijini 
femeile în conducerea luptei împotriva schimbărilor climatice.

Sascha Gabizon, director executiv al Women Engage for 
a Common Future (WECF), a subliniat că nu se cheltuiesc 
suficiente fonduri alocate schimbărilor climatice pentru proiecte 
care abordează și drepturile femeilor. În context, WECF de-
rulează un program de soluții climatice echitabile din punctul 
de vedere al genului, care premiază proiecte ce abordează 
schimbările climatice și inegalitățile de gen. În Camerun, WECF 
susține o cooperativă apicolă înființată de femei, care produce 
miere și produse cosmetice certificate. Devenind membre ale 
cooperativei, femeile se implică în guvernarea comunității locale 
și au un cuvânt de spus în ceea ce se decide.

Esther Gicheru, președinte al Comitetului pentru cercetare 
și egalitate de gen ACI Africa, a prezentat câteva statistici 
în jurul decalajului de gen de pe „Continentul negru”. Ea a 
explicat că de două ori mai multe femei decât bărbați lucrează 
în domeniul informației și desfășoară activități independente.

În America Latină, una dintre provocările cu care se 
confruntă femeile ar fi lipsa de participare la luarea deciziilor. 
Astfel, Xiomara Nu, vicepreședinte al Comitetului ACI pentru 
egalitatea de gen, a declarat: „Suntem un element important 
în conservarea mediului, dar pentru aceasta trebuie să putem 
participa politic, să fim la mesele unde se iau decizii”.

Marjaana Saarikoski, de la SOK Group (Finlanda), a 
împărtășit exemple de cooperative europene care abordează 
schimbările climatice, inclusiv propria organizație, în care 75% 
dintre angajați sunt femei. „Pentru a te schimba, trebuie să 
acționezi acum, nu să aștepți un moment mai bun”, a spus ea.

Webinarul a ajutat la furnizarea de exemple despre modul 
în care cooperativele pot fi un instrument de sensibilizare cu 
privire la ceea ce înseamnă schimbările climatice, au con-
cluzionat cei prezenți.

Fotografia unei erupţii a vulcanului Cumbre Vieja, din 
insula spaniolă La Palma, a câştigat concursul „Image of the 
Year” organizat anual de NASA. În această fotografie, intitu-
lată „Eruption Continues at La Palma”, se poate observa o 
densă coloană de fum negru care se ridică la sute de metri 
înălţime, croindu-şi drum printre două pături de nori. Fotografia 
vulcanului din La Palma a rivalizat cu poze făcute din sudul 
Californiei sub o pătură deasă de nori, cu imaginea unor nori 
de cenuşă deasupra muntelui Etna şi cu cea a erupţiei unui 
vulcan din peninsula Reykjanes (Islanda).

În total, la ediţia de anul acesta a concursului organizat 
de NASA au participat 32 de fotografii ale unor regiuni sau 
locuri de interes diverse de pe Terra.

Consiliul Naţional, având în vedere:
- Prevederile Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea 

cooperaţiei;
- Competențele cu care este abilitat Consiliul Naţional prin docu-

mentele de organizare şi funcţionare ale Asociației Uniunea Naţională 
a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM aprobate de Congresul din 
10 iunie 2010 cu modificările și completările aprobate de Congresul 
din 5 iunie 2014, precum și cu modificările și completările aprobate de 
Congresul din 24 mai 2018 și de Consiliul Național Extraordinar din 
data de 5 noiembrie 2020, respectiv prin Actul constitutiv şi Statutul 
Asociației Uniunea Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM 
şi prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Național;

- Materialele înscrise pe ordinea de zi, supuse dezbaterii în şedinţa 
Consiliului Naţional din 12.04.2022;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Referatul privind necesitatea înlocuirii stenografierii 

lucrărilor Congreselor din data de 19 mai 2022 cu consemnarea lor 
în procese verbale și adaptarea în acest sens a documentelor supuse 
aprobării. Se aprobă înlocuirea termenului de „stenogramă” cu termenul 
de „proces verbal” în conținutul Convocării Congreselor, precum și în 
conținutul tuturor documentelor în care se impune înlocuirea terme-
nilor și care vor fi prezentate spre aprobare celor două Congrese, iar 
Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Congresului, 
actualizat, cu modificările deja însușite de Consiliul Național în ședința 
din 16.12.2021, să fie adaptat conform propunerilor prevăzute în anexă.

Art.2. Se convoacă Congresul extraordinar al Asociației Uniunea 
Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM în data de 19 mai 
2022, ora 10:00 și Congresul ordinar al Asociației Uniunea Naţională 
a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM în data de 19 mai 2022, 
ora 12:30, la Sala Grand Ballroom din cadrul Hotelului CARO, situat 
în str. Barbu Văcărescu nr.164 A, sector 2, București cu următoarea 
ordine de zi:

a) Pentru Congresul extraordinar:
1. Aprobarea Programului de desfășurare a lucrărilor Congresului  

extraordinar.
2. Dezbaterea şi aprobarea completărilor/modificărilor la actul 

constitutiv şi la statutul Asociației Uniunea Naţională a Cooperaţiei 
Meşteşugăreşti – UCECOM, precum și aprobarea actului constitutiv şi 
a statutului, actualizate cu aceste modificări și completări.

3. Desemnarea persoanei juridice și a persoanelor fizice care să fie 
împuternicite cu desfășurarea demersurilor unor proceduri reglementate 
în vederea:

− autentificării actului constitutiv şi a statutului Asociației Uniunea 
Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM, actualizate;

− autentificării Hotărârii Congresului extraordinar și a procesului 
verbal al lucrărilor Congresului;

− obținerii avizului Ministerului Antreprenoriatului și Turismului pen-
tru conformitatea statutului Asociației Uniunea Naţională a Cooperaţiei 
Meşteşugăreşti – UCECOM, actualizat, aprobat la data de 19 mai 
2022, cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea 
cooperației;

− desfăşurării procedurii reglementate pentru înscrierea în Registrul 
asociațiilor și fundațiilor a actului constitutiv și a statutului, actualizate, ale 
Asociației Uniunea Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM,  
aprobate la data de 19 mai 2022. 

4. Mandatarea Consiliului Naţional cu aducerea eventualelor modificări 
ce se vor impune în legătură cu statutul și/sau actul constitutiv, actualizate, 
ale Asociației Uniunea Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM, 
aprobate la data de 19 mai 2022, atât în etapa de obţinere a avizului 
Ministerului Antreprenoriatului și Turismului pentru conformitatea statutului 
cu prevederile Legii nr. 1/2005, precum și în etapa de înregistrare a celor 
două documente la Judecătoria sectorului 3. 

5. Aprobarea Hotărârii Congresului extraordinar.
b) Pentru Congresul ordinar:
1. Aprobarea programului de desfăşurare a lucrărilor Congresului 

ordinar.
2. Aprobarea Raportului Consiliului Naţional cu privire la activitatea 

desfăşurată de la Congresul din 24 mai 2018 şi până la zi.
3. Aprobarea Raportului Comisiei de cenzori a Asociației Uniunea 

Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM privind activitatea 
desfăşurată de la Congresul din 24 mai 2018 și până la zi, conținând 
şi propunerea de descărcare de gestiune a organelor de conducere 
alese de Congresul din 24 mai 2018.

4. Dezbaterea și aprobarea completărilor/modificărilor la Regulamen-
tul de organizare şi funcţionare a Congresului, cu modificările ulterioare, 
la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Național, cu 
modificările ulterioare, și la Regulamentul de organizare şi funcţionare 
a Comisiei de cenzori, precum și a formelor actualizate ale  acestora, 
prevăzute în Anexa nr. 1, Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3.

5. Aprobarea numărului de membri şi membri supleanţi ai organelor 
de conducere şi de control ale Asociației Uniunea Naţională a Coope-
raţiei Meşteşugăreşti – UCECOM.

6. Aprobarea structurii, pe funcţii, a Conducerii operative a Asociației 
Uniunea Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM. 

7.  Aprobarea limitelor numerice, pe județe, în structura Consiliului 
Național pentru alegerea celorlalți membri ai Consiliului Național și ai 
membrilor supleanți ai acestuia.

8. Alegerea delegatului care va conduce lucrările Congresului or-
dinar în partea de alegeri a organelor de conducere și de control ale 
Asociației Uniunea Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM.

9. Alegerea organelor de conducere și de control ale Asociației 
Uniunea Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM:

‒ alegerea preşedintelui și a vicepreşedintelui Asociației Uniunea 
Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM, potrivit structurii 
Conducerii operative a Uniunii Naţionale aprobate de Congres;

‒ alegerea celorlalţi membri și a membrilor supleanți ai Consiliului 
Naţional, potrivit limitelor numerice, pe județe, în structura Consiliului 
Național aprobate de Congres;

‒ alegerea membrilor şi a membrului supleant ai Comisiei de cenzori. 

10. Aprobarea documentului ,,Principalele politici de interes general 
pentru membrii asociați ai UCECOM, în perioada 2022 – 2026”.

11. Aprobarea menținerii asocierii Asociației Uniunea Naţională 
a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM la organizații naționale și 
internaționale.

12. Desemnarea persoanelor împuternicite să întreprindă demersurile 
necesare privind:

‒ autentificarea Hotărârii Congresului ordinar și a procesului verbal 
al lucrărilor Congresului;

‒ înregistrarea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor a Hotărârii 
Congresului ordinar.

13. Aprobarea Hotărârii Congresului ordinar al Asociației Uniunea 
Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM, 19 mai 2022.

Art.3. Se aprobă modalitatea de convocare a congreselor, după 
cum urmează:

a) Hotărârea de ședință a Consiliului Național din data de 12.04.2022, 
conținând convocările Congresului extraordinar și respectiv a Congresului 
ordinar în data de 19 mai 2022:

‒ să fie transmisă pe cale electronică, precum și pe cale poștală, 
la toți membrii asociați direct la Uniunea Națională (uniunile județene/
asociațiile și societățile cooperative meșteșugărești asociate direct la 
Uniunea Națională);

‒ să fie publicată pe site-ul Uniunii Naționale, precum și în gazeta 
„Viața CM”.  

b) Toate uniunile județene/asociațiile să asigure încunoștințarea 
completă și în timp util a tuturor delegaților desemnați pentru cele două 
congrese privind convocarea Congresului extraordinar și respectiv a 
Congresului ordinar în data de 19 mai 2022.

Art.4. Se aprobă propunerea ca valabilitatea statutară a Congreselor 
din 19 mai 2022 să se stabilească în raport de numărul delegaților 
desemnați în adunările generale ale uniunilor județene/asociațiilor și 
societăților cooperative meșteșugărești asociate direct.

Art.5. Se aprobă materialele de pe ordinea de zi a Congresului 
extraordinar, după cum urmează:

a. Proiectul programului de desfășurare a lucrărilor Congresului 
extraordinar. 

b. Proiectele Actului constitutiv și al Statutului Asociației Uniunea 
Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM, actualizate.

c. Propunerea privind desemnarea persoanei juridice „Asociația Uni-
unea Națională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti–UCECOM” și a persoanelor 
fizice: Cherecheș Diana-Iulia și Vasile Mădălina-Elena, să desfășoare 
procedurile reglementate, ocazionate de Congresul extraordinar al 
Asociației Uniunea Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM 
din data de 19 mai 2022.

d. Proiectul Hotărârii Congresului extraordinar al Asociației Uniunea 
Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM, 19 mai 2022.

Art.6. Se aprobă materialele de pe ordinea de zi a Congresului 
ordinar, după cum urmează:

a. Proiectul programului de desfăşurare a lucrărilor Congresului 
ordinar. 

b. Raportul Consiliului Naţional cu privire la activitatea desfăşurată 
de la Congresul din 24 mai 2018 şi până la zi.  

c. Raportul Comisiei de cenzori a Asociației Uniunea Naţională a 
Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM privind activitatea desfăşurată 
de la Congresul din 24 mai 2018 și până la zi, precum şi propunerea de 
descărcare de gestiune a organelor de conducere alese de Congresul 
din 24 mai 2018.

d. Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Congre-
sului, proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
Național și proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a 
Comisiei de cenzori, actualizate.

e. Propunere privind numărul de membri şi membri supleanţi ai 
organelor de conducere şi de control ale Asociației Uniunea Naţională 
a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM.

f. Propunere privind structura, pe funcţii, a Conducerii operative a 
Asociației Uniunea Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM.

g. Propunere privind limitele numerice, pe județe, în structura Con-
siliului Național pentru alegerea celorlalți membri ai Consiliului Național 
și ai membrilor supleanți ai acestuia.

h. Propunere în vederea alegerii de către Congresul ordinar a 
delegatului care va conduce lucrările acestuia în partea de alegeri a 
organelor de conducere și de control ale Asociației Uniunea Naţională 
a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM.

i. Principalele politici de interes general pentru membrii asociați 
ai UCECOM, în perioada 2022 – 2026.

j. Propunere privind asocierea Asociației Uniunea Naţională a 
Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM la terțe organizații naționale 
și internaționale.

k. Propunere privind desemnarea persoanelor care să fie împuter-
nicite cu desfăşurarea unor proceduri reglementate, ocazionate de 
Congresul ordinar din data de 19 mai 2022.

l. Proiectul Hotărârii Congresului ordinar al Asociației Uniunea 
Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM, 19 mai 2022.

Art.7. Se aprobă Propunerea privind componența numerică și nomi-
nală a organelor de lucru ale Congresului extraordinar și ale Congresului 
ordinar din data de 19 mai 2022, precum și a colectivelor tehnice care 
vor sprijini activitatea acestora cu principalele sarcini ce le revin.

Art.8. Se aprobă Referatul privind aprobarea descărcării de gestiune 
a Colegiului director pentru perioada 2020-2021.

Art.9. Colegiul director al Consiliului Naţional, membrii asociaţi direct 
sau indirect la Asociația Uniunea Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti 
– UCECOM şi aparatul Uniunii Naţionale vor duce la îndeplinire pre-
vederile prezentei hotărâri.

CONSILIUL NAŢIONAL 
Pentru conformitate, 
Președinte:  Grigorescu Sevastița
Vicepreședinte:  Mateescu Cristian Gabriel

De prin lumea cooperatistã

ªtiri de azi pentru mâine

ACI, despre rolul femeilor în combaterea schimbărilor climatice

Fotografia anului 2022

Cum vor arăta orașele viitorului

Asociația Uniunea Națională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti –
UCECOM 

HOTÃRÂREA NR. 2 DIN 12.04.2022
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Vasile Faur, decanul de vârstă al cooperației 
meșteșugărești din România, a fost al doilea 
sărbătorit al serii de 11 aprilie. Președintele SCM 
Meșteșugarul Buftea reprezintă un etalon al mo-
ralității și integrității pentru toți cooperatorii din 
țară. Personaj discret, dar în același timp ferm și 
respectat, Vasile Faur a rezistat cu stoicism vremu-
rilor și încercărilor, nu s-a ferit de provocări și pe 
toate le-a înfruntat cu încredere, așa după cum, 
de altfel, gazeta noastră a mai scris în paginile ei. 

Ca o recunoaștere a meritelor sale în dezvol-
tarea sectorului, conducerea UCECOM, împreună 
cu membrii Consiliului Național l-au celebrat pe 
decanul de vârstă al meșteșugarilor. La cei 92 de 
ani ai săi, Vasile Faur însuși reprezintă un adevăr 
de netăgăduit: „Cooperația se FĂURește numai 
cu oameni destoinici!”.

NICHOLAS CEZAR

Petricã Gheþu ºi Vasile Faur, premiaþi
(Urmare din pagina 1)

Emil Rebreanu, cel care ºi-a dat viaþa din dragoste faþã de neamul românesc
Emil Rebreanu, născut în 1891 în satul Maieru, din Bistrița-Năsăud 

(la acel moment, un comitat din Imperiul Austro-Ungar), într-o familie 
greco-catolică, a fost al cincilea din cei 14 copii ai familiei. Cu un tată 
învățător, fratele scriitorului Liviu Rebreanu urmează clasele primare 
la Prislop și liceul la Năsăud, Turda și Șimleul Silvaniei. Tânărul și-a 
dorit foarte mult să urmeze studii universitare la București, dar, din 
cauza problemelor financiare, a fost nevoit să muncească încă din 
școală pentru a-și ajuta familia. Astfel, Emil s-a angajat îngrijitor la 
școala din Prislop, apoi funcționar la Garda Financiară din Zimbor 
și ajutor de notar în Măgura Ilvei și Bocșa.

Oameni ºi locuri – întâlniri istorice

Efectele pe care pandemia Covid-19 le-a 
avut asupra învățământului românesc trebuie 
evaluate în ansamblul lor – de la bunăstarea 
psihologică a copiilor și până la abandonul șco-
lar, de la inegalități la investiții, de la criză la 
oportunitate. În fond și la urma urmei, generația 
de mâine este cea care va deconta efectele 
închiderii cursurilor și trecerea școlilor în online.

Știm că pandemia Covid-19 a determinat 
închiderea multor unități de învățământ, dar este 
mai mult de atât. Le-a anulat copiilor șansa de a 
învăța în alte medii și de a socializa cu persoane 
din afara sferei familiale, le-a afectat dezvoltarea 
abilităților, precum capacitatea de colaborarare 
cu cei din jur, de a rezolva probleme complexe 

în mod independent. Toate acestea sunt acum 
competențe cruciale pe piața muncii, acolo unde 
se cere forță activă, inovatoare și conștientă.
Ce riscuri pentru copii au apărut

Datele studiilor care au analizat situația șco-
larilor în această perioadă arată cum nivelurile 
de anxietate, stres, singurătate și plictiseală au 
crescut în multe țări din Europa. De asemenea, 
se observă și o creștere a cazurilor de copii și 
tineri care azi prezintă simptome de stare gene-
rală de rău severă în comparație cu perioada 
pre-pandemică.

O altă problemă apărută se referă la aban-
donul școlar. În întreaga lume, dificultățile finan - 
ciare ale familiilor au determinat mulți copii 
să renunțe la școală. Se poate spune că pan-
demia a lărgit inegalitățile sociale pe termen 
scurt? Dacă da, care sunt consecințele cu care 
ne confruntăm pe termen lung? Răspunsul 
la fiecare dintre aceste întrebări ar trebui să 
ne ducă spre același viitor, care să cuprindă 
măsuri corective luate din timp. Printre ele, și 
numaidecâta specializare a profesorilor cu tot 
ce ceea ce presupune școala-online, căci lipsa 
de familiaritate cu mediile digitale și-a spus 
cuvântul în România, dar nu numai.

Iată de ce investiția în formarea inițială și 
actualizarea continuă a cadrelor didactice este 
crucială pentru consolidarea progreselor în învă-
țământ. Totodată, trebuie adaptate numeroasele 
inovații și experimente rezultate din nevoile 
impuse de pandemie pentru a construi o școală 
a viitorului care să fie incluzivă și de calitate.

Dat fiind contextul trăit, mulți psihologi atrag 
atenția asupra faptului că pandemia Covid-19 
ar putea avea efecte negative pe termen lung, 
iar copiii noștri vor fi la decont.

MARIUS OLARU

Învãþãmântul românesc în pandemia Covid. Copiii noºtri vor deconta efectele

În același timp, a cochetat și cu 
literatura, scriind poezii și nuvele pe 
care le-a citit la societatea de lectură 
Virtus Romana Rediviva. Urmează 
cursurile Facultății de Drept a Univer-
sității „Franz Joseph”, însă se vede 
nevoit să-și întrerupă studiile din 
cauza izbucnirii războiului. Se înscrie 
la școala de ofițeri din Târgu Mureș, 
de unde, în 27 septembrie 1914, îi 
scrie iubitei, Cornelia Dănilă, fiica 
protopopului Ieronim: „Eu gândesc că 
timpul viselor fără rost mi s-a sfârșit 
cu terminarea liceului deodată... 
Șiraguri de vise mi-au murit atunci și 
tot atâtea păreri de rău mi-au sfâșiat 
sufletul... Unde-mi sunt planurile de 
filozofie, unde cele de publicist?”.

Emil Rebreanu a fost încorporat 
în august 1914, iar după un an a fost 
avansat la gradul de sublocotenent în 
armata austro-ungară și a luptat pe 
frontul din Rusia și în Galiția, unde a 
fost rănit. Tot pe atunci primește și o 
veste teribilă, află că fata de care era 
îndrăgostit s-a logodit cu un teolog! 
Cere să fie mutat pe frontul italian, 
unde este decorat cu Medalia de Aur 
pentru Vitejie, cea mai înaltă decorație 
acordată ofițerilor.

Înaintat la gradul de sublocote-
nent, află că divizia sa va fi transfe-
rată pe frontul românesc. Pe 9 sep - 
tembrie 1916, Emil Rebreanu îi scrie 
surorii sale mai mari: „Rănile mi s-or 
vindecat, dar ce-s astea pe lângă 
cele sufletești de-acum? Și nu mă 
voi afla bine și nu voi fi liniștit până 

durează acest război și cât mă va 
mustra conștiința că poate chiar eu 
voi omorî... pe Liviu”. Liviu era fratele 
său, aflat în acel moment la București.

Primește o permisie de la supe-
riori și merge să-și viziteze familia. 
La întoarcerea pe front, în ianua-
rie 1917, refuză să lupte împotriva 

românilor și se gândește tot mai 
mult să dezerteze. Astfel, în noaptea 
de 10 spre 11 mai 1917, după ce a 
fugit din infirmeria în care era închis, 
a încercat să traverseze frontul către 
partea română, luând cu el planurile 
de poziționare a trupelor austro- 
ungare din zonă. A fost, însă, reperat 

și arestat de o patrulă de ofițeri, fiind 
judecat de Curtea Marțială a Brigăzii 16  
Honvezi sub acuzațiile de dezertare și 
spionaj. Emil Rebreanu a fost degra - 
dat și condamnat la moarte prin spân-
zurare, fiind executat la orele 22.00 
în noaptea de 14 mai.

Ordonanța sa, croatul Jovan Kunici,  
a trimis familiei Rebreanu trei scrisori 
datate 14 august, 7 și 18 octombrie, 
scrisori ce se află astăzi la Muzeul 
literaturii române din București, în 
care sunt povestite circumstanțele 
morții tânărului ofițer.

În onoarea fratelui său, Liviu  
Rebreanu i-a dedicat romanul „Pădu-
rea spânzuraților”, pe pagina de 
titlu publicând rândurile „În amintirea 
fratelui meu, Emil, executat de austro- 
unguri pe frontul românesc, în anul 
1917”. Scriitorul a aflat despre cele 
întâmplate abia în 1919, iar în octom-
brie 1921 s-a dus la Ghimeș, fiind 
prezent la ceremonia de deshumare 
a lui Emil Rebreanu și apoi la reînhu-
marea sa pe pământul Vechiului 
Regat, în localitatea Palanca, judeţul 
Bacău, așa cum tânărul ceruse 
înainte de a fi spânzurat.

În București, cartierul Cotroceni,  
Casa memorială Fanny și Liviu  
Rebreanu păstrează o bucățică de 
lemn care provine din copacul de 
care a fost spânzurat Emil Rebreanu, 
cel ce a refuzat să lupte împotriva 
fraților lui, plătind cu sânge pentru 
dragostea de neam.

LAURENȚIU TEODORESCU



7 mai
● ANGELA ANCHIDIN,  președinte a l  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 ● DANIELA 
ŞOVEA, contabil şef al SCM GR1 TEHCONF Iaşi.

9 mai
● AURELIAN DANIEL UNGUREANU, administrator al SCM 

ELECTRO UNIVERS Roman.
11 mai
● GEANINA ELENA DĂNILĂ, preşedinte al SCM CONFECŢIA 

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

12 mai
● NICOLAE BELEIU, preşedinte al UJCM Cluj.
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 Societății Cooperative 
ATCOM Călăraşi.

19 mai
● EUGEN PAVĂLCHEVICI, administrator unic al SCM BLĂNARI 

Bucureşti ● CORINA ELENA BADEA, cenzor al Asociației Uniunea 
Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM ● ELENA  
HAPENCIUC, şef contabil al SCM 22 DECEMBRIE Rădăuţi  
● MARINELA PROŞTEAN, contabil şef al SCM MEŞTEŞUGARUL 
Mediaş.

20 mai
● ELENA EVELINA CIRIMPEI, preşedinte al SCM COMATI Dorohoi.
21 mai
● GABRIELA ELENA PATACHI, contabil şef al SCM CONF Alba 

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

23 mai 
● IRINA ROGOZAN, contabil şef al SCM SOLIDA-

RITATEA Cluj-Napoca.
24 mai
● ELENA STOIAN, preşedinte al SCM IGIENA Brăila ● GRIGORE 

TOMA, preşedinte al SCM CERAMICA Horezu ● IOAN RUS, preşe-
dinte al SOCOM UNIREA Societate Cooperativă Petroşani.

26 mai
● ALESANDRU STOIAN, preşedinte al SCM TEHNOMETALICA 

Bucureşti ● AUREL UNGUREAN, președinte al SCM CARTONAJUL 
Suceava ● IONEL GHEORGHE, președinte al SCM ARTA MESERIA-
ȘILOR Pitești ● PETRICĂ VALENTIN MAXIM, președinte al SCM 
GR1 SERVICE Iași.

27 mai
● CAMELIA BONCIU, şef contabil al SCM MUNCĂ ŞI PRODUCŢIE 

Slobozia ● MIOARA FLEACA, contabil șef al SCM CONSTRUCTORUL 
Sibiu ● RODICA LUPAŞCU, şef contabil al SC SADCOM SA Bucureşti.

29 mai
● ADRIAN BENȚA, contabil șef al SCM INSTALATORUL Bucureşti.
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Meºterul care dã viaþã cioatelorMeºteºug ºi carierã
I se mai spune și Meșterul „Strâmbă lemne”. El se 

numește, de fapt, Toader Ignătescu. Când îl vezi pentru 
prima dată, ți se pare, în ciuda hainelor sale, neconformiste 
prin vechile modele naționale, un timid ce își ascunde 
adevărata fire printr-un comportament aparte. Normal că a 
făcut și ceea ce i-a cerut societatea, devenind profesor de 
sport. Dar adevărata lui vocație este prelucrarea lemnului. 

S-a născut într-o familie de bucovineni în care principala 
preocupare a bărbaților a fost transformarea lemnului brut în 
obiecte meșteșugărești, atât practice, cât și artistice. Bunicul 
și tatăl lui au fost meșteri dulgheri și tâmplari. Profesor de 
sport fiind, cu catedra mai departe de casă, a învățat să 
sculpteze, să „scrijelească” lemnul, după cum o spune, în 
pauzele dintre ore, de la un vecin care avea casa lângă 
școală. Lemnul a devenit un element important în viața 
lui. Ne spune, cu un glas pasional: „Sigur, dintotdeauna a 
existat mirajul pădurii. De pe la 5 ani bunica mă lua cu ea 
în pădure, la cules de ciuperci. Tata mă trimitea să păzesc 
vitele. Acolo am început să crestez lemnul. Făceam fluiere”. 
Pe urmă, școala i-a deschis alte orizonturi, chiar în acele 
timpuri de tristă amintire. A descoperit mentori de urmat 
ca Vida Geza și Ioan Sârghi. N-a fost destul. „Voiam mai 
mult decât atât. Voiam să fac o sculptură prin care să fiu 
eu însumi”, povestește meșterul din Păltinoasa. Și a reușit, 
dar cu perseverență și efort. Asta deoarece trebuia să 
descopere secretele lemnului. Pentru așa ceva a realizat 
că pentru a-și procura materia primă pentru lucrările sale 
trebuia să meargă în zonele defrișate recent. „Arborilor 
tăiați li se iau trunchiul și ramurile groase, dar de cele 
mai strâmbe, mai ciudate, de care eu am nevoie, nu se 
atinge nimeni”, spune zâmbind meșterul, ale cărui mâini 
nu au stare nici când stă de vorbă cu cineva. Buricele 
degetelor mângâie lemnul, îi descoperă fiecare adâncitură, 
o „citește” și încearcă să descopere viitoarea formă. 
Lemnul i se dezvăluie cu toate secretele sale – duritate, 
elasticitate, nervuri, adâncituri pe care alții nu le-ar băga 
în seamă, dar de care el se folosește pentru a da viață 
creaturilor sale de basm. Apoi totul a devenit o lume a 
meșteșugului artistic. 

Prima sa expoziție, la Universitatea din Suceava, a avut 
un succes atât de mare, încât a vândut cam toate lucrările, 
mai puțin cele pe care le-a păstrat pentru sine, mare parte 

din ele ajungând în Franța, de unde era venită atunci o 
delegație universitară. Cererea doritorilor l-a determinat pe 
meșteșugar să-și mute atelierul în palierul universității. Cei 
care au talent, patimă și, mai ales perseverență, reușesc 
să-și realizeze obiectivele propuse, și de ce nu, visurile. 

De peste un deceniu, la Păltinoasa se desfășoară o 
tabără de creație a meșterilor populari, un adevărat izvor 
de talente și idei, din care se nasc apoi opere de artă 
care încântă mii de oameni, nu doar de la noi din țară, 
ci chiar de pe alte continente. Tot aici se desfășoară și 
tabăra de artă naivă, prin care Bucovina arată de ce este 
considerată fanionul artei populare din România. Marile 
merite în organizarea acestor manifestări meșteșugărești îi 
revin meșterului bucovinean, care și-a pus casa și terenul 
la dispoziția participanților. 

Profesorul și meșterul Toader Ignătescu, stăpân al 
cioatelor și rădăcinilor de pe malul pârâului Bucovăț, care 
în mâinile sale se transformă în măști și lighioane ciudate, 
inspirate parcă din lumea basmului și a snoavei, din vise și 
coșmaruri, este recunoscut ca fiind unul dintre cei mai mari 
sculptori satirici din lume. Nu i-ar trebui decât puțin ajutor 
din partea celor care se ocupă de cultură, meșteșug și artă 
pentru ca lăcașul lui, situat la intrarea în Păltinoasa, pe 
malul pârâului Bucovăț să devină un exemplu internațional 
al culturii și tradiției populare românești.  
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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.
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Nr. 5/ 29 aprilie – 18 mai 2022  CALEIDOSCOP 

Zodia:  TAUR

Zodia:  GEMENI

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã
Multe mai avem de văzut în misterioasa noastră țară.  

Unele sunt necunoscute, chiar dacă sunt la îndemâna majorității 
turiștilor, dar în timp trezesc nu numai curiozitatea lor ci și o 
atracție deosebită datorită legendelor, și de ce nu, chiar lu-
crurilor reale ce definesc locurile respective. Vom scrie acum 
de povestea sinistră a unei păduri de lângă Cluj-Napoca. O 
pădure, nu învăluită, ci parcă generată de legende mai vechi 
sau mai noi. 

Pădurea Hoia-Baciu este locul considerat ca fiind unul 
dintre cele mai intense zone bântuite de fenomene paranormale, 
OZN-uri, apariții de fantome și populată de o viață stranie ce 
este determinată chiar de înfățișarea pădurii. Dar s-o luăm 
pas cu pas. Această pădure creată de legende, și creatoare 
la rândul ei de fenomene inexplicabile, este poziționată la mai 
puțin de cinci kilometri de centrul municipiului Cluj. În urmă 

cu 60 de ani era încă o zonă verde destinată agrementului. 
Acum, publicații serioase din Statele Unite și Regatul Unit, au 
declarat-o drept cea mai înfricoșătoare pădure din lume. Locul 
a devenit celebru după anul 1968, când în iulie, un vizitator 
a observat patru făpturi umanoide care se aflau la 250-300 
metri de liziera pădurii. În luna august al aceluiași an nu un 
turist, ci un cercetător al unei prestigioase universități, a dat 
publicității o fotografie în care apare, netrucat, un OZN. 

Apariții miraculoase a unor ființe necunoscute, dispariții 
ale unor oameni, formele deosebite, aproape înfricoșătoare a 
stejarilor și gorunilor sunt imagini ce transformă Hoia-Baciu 
într-un mit similar cu cel al lui Dracula. Asta a stimulat interesul 
turiștilor, dar și cel al mass-mediei și al cinematografiei. 
Studiouri mari au propus și realizat scenarii de groază și 
thriller cu pădurea de 300 de hectare de lângă Cluj. Așa că 
totul este în folosul nostru. Până vom descoperi adevărul, ne 
vom mulțumi și cu creșterea numărului de curioși și turiști ce 
vizitează „Cea mai înfricoșătoare pădure din lume”.

ORIZONTAL: 1) Legături de arme 2) Folo-
sit în alegeri – Case pentru oameni de cultură  
3) Are un serviciu de vase – Făraș golit! 4) Băgate  
în cuptor! – Vârf de atac… în mahala – Îndoit 
cu mâna 5) Cel mai bun la înotul cu spatele – A 
da colțul la iarbă verde 6) A face risipă – Vas 
din Dolj! 7) A face gesturi în fața spectatorilor 
– Găsiți fără mare greutate 8) Vin cu vorbe de 
bine 9) Trag cu putere din baterie – E pe busolă  
10) Plină cu greșeli de tipar – Dat cu măsură.

VERTICAL: 1) Strânse în farmacii 2) Apariții 
în noapte – Ușier în tură! 3) Unsul din biserică – 
O avem cu toții 4) Iași pe șosea – Gustul mării 
5) Însemnări din război – A da brazda peste cap 
6) A trece în anexă – A face pe deșteptul 7) Stors 
la stână – E singur la cântare 8) Floare albas-
tră – Se lasă dus la hipodrom 9) Are funcție de 
epitrop – A oferi o reluare 10) Aflați în stânga pe 
hartă – Teșit la capete!

Oameni ºi arme


