
Într-un an marcat de evenimente majore care ne influen-
țează viețile, de la sfârșitul restricțiilor impuse pe perioada 
pandemiei Covid-19 și până la conflictul armat dintre Rusia 
și Ucraina, cooperația meşteşugărească își cheamă membrii 
cu drept de vot să participe la cele două Congrese (ordinar 
și extraordinar) din luna mai. Reuniunea de la București, 
din data de 19, reprezintă, pe scurt, șansa cooperatorilor 
mește șugari de a alege drumul continuităţii şi al dezvoltării. 
Se încheie oficial un mandat și debutează un altul imediat 
ce voturile exprimate în mod democratic de delegaţii partici-
panţi la lucrările din Capitală vor fi validate.
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„Broderia seamănă puţin cu muzica. Şi aici trebuie să ştii «no-
tele», adică metodele de croială”. Frumoasele cuvinte îi aparțin Luciei 
Erdei și rostite de ea ca o poezie recitită primăvara, în mijlocul naturii 
renăscute. De fapt, nici nu se putea vorbi altfel despre o pasiune, 
când cea care o descrie în felul acesta și-a petrecut mare parte din 
viață în cooperație, printre meșteșugarii atât de dragi. Iar în urma a 
zeci de ani de muncă rămâne satisfacția lucrului bine făcut, dar mai 
ales a lucrului apreciat. Or în cazul Luciei Erdei, creațiile au fost 
primite cu admirație și cerute în toată lumea... dar mai ales la toate 
nivelurile. Inclusiv cele superioare, de la vârful Casei Poporului, cum 
mai este cunoscută a doua cea mai mare clădire de pe mapamond.

Pasiunea pentru goblenuri a moștenit-o de la mamă, de aici și 
drumul pe care l-a urmat în viață. În clasa a X-a, eleva Liceului 
Industrial nr. 2 din Oradea a optat pentru o şcoală profesională 
de croitorie, „iar pentru practică mergeam la Sighetu Marmaţiei şi 
Odorheiu Secuiesc”. Acolo a învățat tehnică și și-a format mâna, 
cum se spune, căci goblenul presupune îndeletnicire migăloasă.  
Pânza pe care se brodează se întinde bine pe gherghef, astfel încât 
firele să fie cât mai drepte pentru ca toate punctele brodate să aibă 
aceeaşi înclinare. 
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Telecoop, o piaþã de telecomunicaþii 
pornitã în cooperaþie

Poporul român este înzestrat

Învãþãmântul Preuniversitar ºi Universitar 
al Cooperaþiei Meºteºugãreºti

UCECOM – forță, dorință și profesionalism

Reprezintă telemunca o soluție 
la cerințele actuale ale pieței sau 
mai degrabă este o disoluție care 
generează tot felul de probleme? 
Un singur răspuns nu poate fi dat, 
cu asta suntem cu toții de acord, 
dar iată că ultimul studiu efectuat 
pe 1500 de persoane din întreaga 
lume și dat publicității la începutul 
lunii mai ridică praful așternut pe 
chestiunile spinoase legate de tele-
muncă. Astfel, rezultatele sondajului 
arată că schimburile de informații de 
la distanţă prin videoconferinţă, de-
venite o obișnuință de când tot mai 
multe firme au recurs la telemuncă, 
afectează în mod cert creativitatea 
şi inovaţia angajaților!

Zoom, Teams sau Skype sunt ter - 
meni cunoscuți azi și în România. 
Vorbim despre tehnologii care, 
în timpul pandemiei Covid-19, au 
permis milioanelor de manageri și 
angajați din toată lumea să ţină 
reuniuni la distanţă, cu sunet şi 
imagine. Videoconferințe, pe scurt. 
Trendul este ca această colaborare 
virtuală să continue, cel puțin la 
nivelul SUA fiind foarte populară; în 
America, una din zilele lucrătoare 
va fi de acasă, susțin șefii multi-
naționalelor.

Telemunca, de la soluþie 
la disoluþie

Cum a fost „îmbrãcatã” Casa Poporului cu broderii 
cusute în cooperaþia meºteºugãreascã
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A COOPERAȚIEI MEȘTEȘUGĂREȘTI – UCECOM



Paleontologii argentinieni au descoperit în timpul unor 
săpături efectuate în Patagonia rămăşiţele celui mai mare 
dinozaur prădător găsit vreodată. Dinozaurul provine dintr-o 
specie denumită Maip macrothorax și avea între 9 şi 10 
metri lungime, fiind mult mai mare decât alţi megaraptori, 
care nu măsurau mai mult de nouă metri. „Acest animal 
are dimensiuni foarte mari şi am reuşit să recuperăm 
multe dintre rămăşiţe”, a declarat unul dintre oamenii de 
ştiinţă care au participat la această descoperire, Mauro 
Aranciaga Rolando.

Acest dinozaur carnivor ar fi trăit în urmă cu 70 de 
milioane de ani, în timpul perioadei cretacice, într-o zonă 
care este în prezent extremitatea sudică a Argentinei. 
Megaraptorii erau vieţuitoare cu un schelet agil, o coadă 
lungă ce le permitea să-şi menţină echilibrul, un gât prelung 
şi un craniu alungit, având peste 60 de dinţi mici. Ghea-
rele ascuţite reprezentau cea mai periculoasă armă a sa.

Planetele Venus și Jupiter se află la milioane de 
kilometri distanță, dar văzute de pe Pământ par că se 
ciocnesc. Este vorba despre o conjuncție planetară care 
are loc anual, dar care anul acesta a fost mai spectacu-
loasă ca oricând. La începutul lui mai, Venus și Jupiter 
au părut a fi mult mai aproape decât de obicei, iar pe 
cer senin, evenimentul a putut fi văzut cu ochiul liber sau 
cu un binoclu. Un spectacol asemănător va mai avea loc 
tocmai în anul 2039.

O conjuncție are loc atunci când două planete, văzute 
de pe Pământ, par că se apropie sau că se ating. Orbita re-
ală a planetelor se află la o distanță de aproximativ 430 de  
milioane de mile, dar alinierea lor aparentă văzută de pe 
Pământ dă această iluzie.
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În urma alegerilor pentru președinția tinerilor, care 
s-au încheiat la finalul lunii aprilie, Comitetul pentru Tine-
ret al ACI a anunțat că Ana Aguirre a câștigat alegerile 
printr-un vot electronic exprimat în perioada 11-16 aprilie. 
Prin urmare, ea va reprezenta Comitetul și rețeaua ACI 
pentru următorii 4 ani.

Originară din Țara Bascilor, nordul Spaniei, Ana Aguirre  
este co-fondator și muncitor-proprietar la Tazebaez S.Coop, 
un grup de inovare care are mai multe domenii de activi-
tate: crearea de ecosisteme de învățare și formare pentru 
companii și instituții de învățământ, comunicare vizuală și 
consiliere pentru companii din sectoarele emergente. În 
Tazebaez S.Coop, Ana Aguirre conduce linia de dezvoltare 
cooperatistă și este membru al echipei de consultanță 
pentru inovare.

În prezent, ea ocupă funcția de vicepreședinte pentru 
Europa în cadrul Comitetului pentru Tineret al ACI, fiind 
implicată în această rețea încă de la momentul înființării.

„Ultimele săptămâni au fost foarte agitate și mă simt 
extrem de onorată că am fost aleasă președinte al rețelei 
globale de tineret. Acesta este rezultatul muncii și dedica-
rea ultimilor ani. Știu că am o misiune dificilă, să umplu 
locul lăsat liber de Sébastien Chaillou-Gillette. Aștept cu 
nerăbdare să lucrez cu voi toți pentru a lua măsuri aliniate 
și puternice pentru a da putere, a face vizibili, a sprijini 
și a sărbători tinerii cooperatori și impactul și spațiul pe 
care îl au în mișcarea cooperatistă. Așa cum îmi place 
întotdeauna să spun: tineretul poate fi viitorul, dar este 
și prezentul!”, a declarat Ana Aguirre.

Noul șef al tineretului din cadrul ACI promite să lu-
creze din greu „pentru a crea un plan de acțiune pentru 
anii următori, care să fie împărtășit și aliniat în cadrul 
rețelei de tineret, dar și cu alte comitete, regiuni și miș-
carea cooperatistă globală. Și, așa cum am împărtășit la 
Congresul Mondial de la Seul, cred cu tărie că cei mai 
buni ani ai mișcării cooperatiste sunt pe drum, urmează 
să vină. Acesta este doar începutul”.

De prin lumea cooperatistã

ªtiri de azi pentru mâine

Ana Aguirre, noul șef al Comitetului pentru Tineret al ACI

Fosilele celui mai mare dinozaur prădător, 
descoperite în Argentina

Conjuncție planetară spectaculoasă

Telemunca, de la soluþie la disoluþie

Telecoop, o piaþã de telecomunicaþii pornitã în cooperaþie

(Urmare din pagina 1)

Astfel, vrând să cunoască efectele lipsei de interac-
ţiune faţă în faţă asupra inovaţiei, cu alte cuvinte, să 
observe capacitatea de a genera noi idei în timpul 
unei ședințe („brainstorming”), experţi în marketing de 
la universităţile Columbia şi Stanford au demarat un 
interesant studiu de piață. Ei au efectuat primele teste 
de laborator cu 602 de participanţi voluntari (studenţi) 
împărţiţi aleatoriu. Perechile au fost fie faţă în faţă în 
aceeaşi cameră, fie separate în două spaţii îndepărtate, 
vorbind între ele prin apel video. Fiecare echipă a avut 
cinci minute pentru a găsi utilizări creative pentru pro-
duse. Apoi, a trebuit să aleagă ideea cea mai creativă.

Ulterior, experimentul a fost replicat în companii pe 
1500 de ingineri din Finlanda, Ungaria, Portugalia, India  

şi Israel. În cadrul unor ateliere speciale, grupurile au 
fost invitate să propună produse inovatoare pentru com-
paniile lor, specializate în telecomunicaţii. Rezultatul: 
interacţiunile în persoană au produs cu aproximativ 15% 
mai multe idei decât interacţiunile virtuale şi cu 13% 
mai multe idei creative! Pe de altă parte, atunci când 
echipele au trebuit să-şi aleagă cea mai bună idee, 
schimburile virtuale s-au dovedit a fi la fel de fructuoase 
ca cele faţă în faţă.

La finalul studiului, cercetătorii au dedus că, într- 
adevăr, creativitatea este inhibată în timpul apelurilor 
video. Totuși, alte competenţe par a rămâne neafectate 
de mutarea în telemuncă.

MARIUS OLARU

„S-a întâmplat peste tot, dar nu și în Franța. Acest lucru 
a creat o motivație de a spune «Bine, o putem face și 
noi!». Este foarte important pentru că ne-a dat încrederea 
că e posibil să realizăm așa ceva în special în sectorul 
telecomunicațiilor, care este foarte competitiv și dificil de 
intrat pe piața asta”, a declarat Pierre Paquot, unul dintre 
membrii fondatori ai Telecoop. El a venit cu ideea înființării 
unei cooperative de telecomunicații. S-a gândit la Telecoop 
pe măsură ce lucra pentru EnerCoop, cea mai mare coo-
perativă de energie regenerabilă din Franța.

„Oamenii vor mai multă transparență, vor să fie 
implicați și vor companii care împart profiturile în mod 
diferit față de cum se întâmplă în prezent”, a adăugat el. 
Aducerea Telecoop la viață a durat aproximativ 12 luni. 
Cooperativa și-a lansat oferta mobilă în 2020, cu planuri 
de a furniza servicii de bandă largă până în 2022.
Accesul la finanțare, o problemă

Chiar dacă, uneori, cooperativele nu pot avea acces 
la aceleași instrumente de finanțare disponibile pentru alte 

întreprinderi din piață, avantajul lor competitiv provine din 
faptul că fac parte dintr-o comunitate mult mai mare. În 
cazul Telecoop, a avea colaboratori cu experiență dispuși 
să ajute și să își ia timp pentru a sprijini proiectul a fost 
crucial pentru succesul proiectului.

Telecoop a crescut foarte frumos, iar acum numără 
400 de membri și aproape 2.000 de clienți. La baza 
dezvoltării a stat principiul „Cooperarea între cooperative”.

„Fiind o cooperativă, ne oferă un avantaj competitiv 
deoarece există câțiva jucători mari și mulți jucători mai 
mici. Noi nu ne comparăm acum neapărat cu jucătorii 
mari, ci cu noii veniți, jucătorii mai mici”, spune Paquot.

Cooperativa Telecoop face parte dintr-un colectiv 
numit Licoornes, format în întregime din cooperative. Ele 
oferă diverse servicii, de la comerțul cu amănuntul online 
și generarea de energie electrică până la finanțe etice.

„Știm că nu putem schimba lumea de unii singuri. 
Dar trebuie să încercăm și facem asta împreună cu 
alte cooperative care împărtășesc valorile noastre. De 
asemenea, urmărim să creștem profilul cooperativelor 
în rândul consumatorilor de telefonie mobilă din Franța, 
anunțându-i pe oameni că există o alternativă credibilă, 
puternică și deschisă la cartelurile (n.r. – marii jucători) din 
piață. Vrem să spargem cartelurile care dețin monopolul!”, 
insistă fondatorul acestei cooperative.
Planuri de viitor

În ceea ce privește viitorul, Telecoop speră să-și 
crească baza de consumatori la zeci de mii de clienți, 
dezvoltând noi servicii pentru utilizatorii digitali. În plus, 
cooperativa urmărește să deschidă și un magazin online 
care să ofere alternative durabile, cum ar fi Fairphone, 
încurajând oamenii să repare mai degrabă decât să înlo-
cuiască dispozitivele mobile defecte.

Vivian Woodell, unul dintre cei mai vechi membri ai 
cooperației din Franța, arată ce aduce în plus Telecoop: 
„Industria telecomunicațiilor este binecunoscută pentru 
prețurile confuze practicate, care nu au transparență. 
Tocmai aici o cooperativă poate face diferența, prin faptul 
că oferă prețuri mai simple și mai oneste pe care clienții 
le pot înțelege”.

Povestea Telecoop este una de succes și poate 
reprezenta o sursă de inspirație inclusiv pentru cooperația 
din România.

Prima cooperativă de telecomunicații din Franța 
a fost înființată de un grup de cooperatori care au 
vrut să ofere consumatorilor o alternativă la sistemul 
actual bazată pe valori și principii bine stabilite, dar 
mai ales respectate. Proiectul Telecoop este inspi-
rat de inițiative similare care au apărut în alte țări, 
cum ar fi Co-op din Marea Britanie, Som Connexi 
(Spania) și Neibo (Belgia).

L. TEODORESCU
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În conformitate cu statutul Uniunii Naționale a Cooperației Meș te-
șugărești din România, organele de conducere şi control ale UCECOM 
sunt alese pe o perioadă de patru ani prin vot deschis exprimat în cadrul 
Congresului.

La fel ca-n 2018, și acum tot Capitala găzduiește acest eveniment 
atât de aşteptat. Evenimentul de la Hotel „Caro” debutează cu ședința 
Congresului extraordinar, care aprobă modificările propuse la actul con-
stitutiv și statutul UCECOM, urmat de Congresul ordinar, care va analiza 
activitatea desfășurată în mandatul de 4 ani (2018-2022) a Consiliului 
Național, apoi va supune la vot alegerea unui nou C.N., precum și a 
conducerii operative a UCECOM.

Referitor la Consiliul Național, organul statutar care conduce, în 
intervalul dintre congrese, activitatea Uniunii Naționale a Cooperației 
Meșteșugărești, reuniunile acestuia s-au realizat atât în format fizic 
(2018-2019), cât și în procedură specială (la distanță, în format elec-
tronic (2020-2021), având în vedere contextul determinat de pandemia 
Covid-19. Statistic, ca să păstrăm rigurozitatea informației, în această 
perioadă s-au desfășurat 16 ședințe ordinare și 2 ședințe extraordinare 
ale Consiliului Național, având pe ordinea de zi un număr de 120 de 
materiale. Materialele au fost dezbătute atât în cadrul comisiilor consulta-
tive, cât și în ședințele în plen (în cazul ședințelor cu prezență fizică); în 
cazul ședințelor desfășurate în procedură specială (la distanță) în format 
electronic, membrii C.N. au aprobat online materialele. De asemenea, 
s-au aprobat 33 de hotărâri care ulterior au fost transmise entităților 
coopera tiste meșteșugărești asociate direct și direcțiilor de specialitate 
din cadrul Uniunii Naționale, în funcție de responsabilitățile fiecăreia, 
pentru luare la cunoștință și punere în aplicare.

Ca de atâtea ori, este de presupus că și Congresul din 2022 va fi 
dominat tot de profesionalism și maturitate, atribute ce caracterizează pe 
deplin activitatea personalului UCECOM angrenat în organizarea eveni-
mentului din 19 mai.

Provocările din societatea românească
Așa cum menționam anterior, într-un moment în care întreaga societate 

românească traversează o stare generală departe de a putea fi numită 
liniștitoare, și sectorul cooperatist se vede influențat de deciziile politice 
luate la cel mai înalt nivel, atât pe plan intern, cât și internațional. Omeni-
rea va trebui să lupte încă o dată cu noi evenimente teribile, doar că de 
data aceasta unele provocate. Și, ca de obicei, serviciile meșteșugarilor 
vor fi căutate, dovedindu-se necesare în continuarea căutării drumului 
spre dezvoltare.

La fel ca în precedentul mandat, în care a arătat că are forţa, 
dorința și profesionalismul de a sprijini sectorul, conducerea UCECOM  
promite să găsească și pe viitor resursele necesare, umane, tehnice şi de 
specialitate, asumându-și obiectivul dezvoltării coope rației meșteșugărești 
din România.

Reuşita depinde foarte mult de executarea 
corectă a punctului oblic, care se coase cu 
atenţie, după o schiţă. La final, goblenul se 
calcă pe dos cu o cârpă umedă, așezat pe 
un suport moale.
Casa de Modă Venus, apoi Arta Crișana

Fiind tânără, harnică și mai ales pricepută, 
Lucia Erdei și-a găsit repede de lucru. A de-
venit cea mai bună croitoreasă de costume 
și rochii de mireasă, iar de aici și până la 
un „transfer” în echipa Casei de Modă Venus 
București nu a mai fost decât un pas. Acolo 
şi-a descoperit o altă plăcere, coroniţele 
pentru mirese şi florile din materiale textile. 
„Îmi plăcea aşa de mult încât îmi duceam de 
lucru şi acasă. Am făcut trandafiri, orhidee, 
albăstrele, orice”, îşi aminteşte ea.

Cumva, drumul ei s-a separat de „Venus” 
și a cotit-o spre cooperativa meşteşugă-
rească Arta Crişana, unde preda fetelor de la 
„Creație” arta broderiilor florale. Și cum orice 
schimbare aduce și ceva bun, aici i s-a ivit 
șansa să onoreze o comandă specială, poate 
cea mai importantă din viața ei. Una dintre 
colege a câștigat concursul național pentru 
înfrumusețarea Casei Poporului, așa că avea 
nevoie să facă broderii pentru 66 de scaune 
şi 24 de fotolii ce urmau să mobileze una 
dintre sălile gigantului bucureștean. „Cum 

ea nu le putea face pe toate, a apelat la 
ajutorul câtorva angajate de la Arta Crişana, 
printre care şi eu. Am lucrat acasă broderia 
pentru trei scaune şi două fotolii de la Casa 
Poporului”, povestește Lucia.

Broderiile realizate pentru cea mai mare 
construcție din Europa trebuiau să aibă un 
aspect cât mai elegant, așa că meșteșugăre-
sele au primit o schiţă amplă cu trandafiri şi 
flori de colţ înconjurate de frunze aurii, totul 
de inspirație baroc. „Am folosit fire în 42 de  
culori din lână toarsă de călugăriţele de la 
Mănăstirea Tismana. Fiecare schiţă era plină 
de cifre care indicau culoarea firului ce tre-
buia cusut în fiecare loc. N-a fost deloc uşor, 
dar am terminat în câteva săptămâni”. Se 
spune că inclusiv cuplul prezidențial a fost 
impresionat de talentul croitoreselor, drept 
pentru care a făcut noi comenzi, pentru alte 
broderii.

În 2022, când modernismul și globaliza-
rea mătură tot în cale, autenticitatea lucrului 
manual românesc ar trebui să capete o 
valoare tot mai mare de la an la an. Și cât 
mai sunt printre noi, toți cei care stăpânesc 
secretele meșteșugurilor merită respectați, 
apreciați și, mai ales, promovați. Iar Gazeta  
„Viața CM” promite să facă asta ori de câte 
ori i se va ivi ocazia.
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Cooperaþia, rol important în dezvoltarea economiilor Mercosur

România sprijinã prevederile Acordului climatic de la Paris

Liderii Alianței Cooperatiste Internaționale (ACI) arată că sectorul pe 
care îl reprezintă joacă un rol din ce în ce mai important pe scena inter-
națională. Cel mai bun exemplu, de ultim moment, îl reprezintă stimularea 
dezvoltării economice în țările Mercosur și cu ajutorul cooperației. La o 
reuniune ce a avut loc la Buenos Aires, au luat parte, pe lângă repre-
zentanții ACI, și ambasadori din Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

La eveniment a participat și președintele ACI, Ariel Guarco, alături 
de peste 30 de reprezentanți ai unora dintre cele mai mari cooperative 
argentiniene. Cele mai importante cooperative sud-americane prezente 
au fost Cudecoop (Uruguay), OCB (Brazilia), Concopar și Conpacoop 
(Paraguay), La Segunda, AFA, Sancor Seguros, Banco Credicoop și 
Federația Consum Coop (Argentina).

Ariel Guarco a insistat asupra faptului că ACI, prin cooperație, 
poate contribui la „consolidarea integrării productive în Mercosur și 
putem oferi potențialul nostru în comun altor regiuni. Cooperația este 
pregătită să facă față marilor provocări ale regiunii, dar și la scară 
globală. Dacă lucrăm împreună cu sectorul public, avem un potențial 
mult mai mare”.

Președintele cooperativelor din America de Sud, Graciela Fernández, a 
declarat: „Cooperativele sunt protagoniști ai integrării regionale deoarece, 
pe lângă faptul că sunt instrumente de incluziune socială, ele reprezintă 
motorul dezvoltării economice pe principii și valori”.

Participanții au mai convenit asupra faptului că toate cooperativele, 
datorită abilității lor, pot aduce o mai mare integrare productivă în cadrul 
întreprinderilor din Mercosur, punând umărul la creșterea economică și 
la realizarea echității sociale.

NICHOLAS CEZAR

Subiectul în sine este unul extrem de important, iar impactul asupra 
mediului și a vieții depășește, poate, puterea de înțelegere a lucrurilor 
din prezent. Totuși, un aspect asupra căruia toate părțile implicate sunt 
de acord este acela al responsabilizării societății pentru reducerea im-
pactului termic al industriei asupra Pământului.

După cum bine se știe, în 1992 s-a semnat, la Rio de Janeiro, Con-
venţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC). 
Acest document istoric a avut ca unic scop stabilirea concentraţiilor de 
gaze cu efect de seră în atmosferă la un nivel care să împiedice pertur-
barea antropică periculoasă a sistemului climatic. Ulterior, s-au adăugat 
și angajamente ferme de reducere a următoarelor şase gaze cu efect 
de seră până în anul 2020: dioxid de carbon, metan, protoxid de azot, 
hidrofluorocarburi, perfluorocarburi și hexafluorură de sulf.

La 12 decembrie 2015, 195 de state participante la cea de-a 21-a 
Conferință a Părților (COP 21) au adoptat Acordul de la Paris, cel dintâi 
acord global cu forță juridică obligatorie. Această înțelegere și-a propus 
să ghideze acțiunile la nivel global pe o traiectorie de limitare a creșterii 
temperaturii medii globale sub 2°C. Principiile de bază ale Acordului de 
la Paris sunt cel al responsabilităților și al capacităților comune, dar dife-
rențiate, precum și principiul echității.
Binele naturii și al oamenilor în strategia națională pentru 
dezvoltare durabilă

Pe de altă parte, în demersurile Departamentului pentru Dezvoltare 
Durabilă se reflectă și promovarea unui mod de viață sănătos. Aici sunt 
incluse combaterea unor obiceiuri negative, încurajarea stilului proactiv 
și favorizarea activităților sociale sustenabile.

Astfel, sunt amintite o serie de inițiative menite să dezvolte un dialog 
dinamic și bazat pe principii democratice, prin care societatea civilă și 
mediul privat să integreze noua viziune asupra bunăstării durabile:

● Consultarea permanentă dintre Departament și populația tânără pe 
tema sănătății și bunăstării prin intermediul Forumului Studenților Români 
de Pretutindeni, în cadrul căruia au fost propuse rezoluții dezvoltate de 
Comitetul pentru Sănătate;

● Gala Dezvoltării Durabile, eveniment multi-anual (7 ani) ce include 
o serie de dezbateri și gale de recunoaștere a „campionilor” din șapte 
domenii ale dezvoltării durabile, cum ar fi educația, sănătatea, schim-
bările climatice etc;

● Conferința Apele Unite ale României – campanie pentru a atrage 
atenția cetățenilor asupra semnificației apei. Induce comportamente 
responsabile, consolidează, activează noi segmente sau categorii de 
populație care pot contribui la dezvoltarea responsabilă a comunităților 
din jurul apelor prin valorificarea conștientă a patrimoniului hidrografic;

● Publicarea manualului de Educație gastronomic, nutriție sănătoasă 
și combaterea risipei alimentare.
2030, ținte urmărite

În fine, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secre-
tariatului General al Guvernului arată că pentru 2030 au fost stabilite o 
serie de ținte.

Dintre acestea, le amintim pe cele mai importante:
● Reducerea ratei mortalității materne la mai puțin de 70 de cazuri 

la 100.000 de născuți;
● Eliminarea deceselor care pot fi prevenite în rândul nou-născuților 

și al copiilor până la 5 ani, toate țările având scopul de a reduce mor-
talitatea neonatală la cel mult 12 decese la 1.000 născuți și mortalitatea 
copiilor până la 5 ani la cel mult 25 decese la 1000 născuți;

● Eliminarea epidemiilor de SIDA, tuberculoză, malarie și boli tropicale 
neglijate, precum și combaterea hepatitei, bolilor condiționate de apă și 
a altor boli transmisibile;

● Reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de boli 
netransmisibile prin prevenire, tratare și promovarea sănătății mintale și 
a bunăstării;

● Întărirea prevenirii și a tratamentului abuzului de substanțe, inclusiv 
abuzul de droguri și substanțe narcotice și a consumului excesiv de alcool;

● Asigurarea accesului universal la serviciile de sănătate sexuală și 
reproductivă, inclusiv pentru planificarea familiei, informare și educație, 
precum și integrarea sănătății reproducerii în strategiile și programele 
naționale;

● Realizarea acoperirii universale în domeniul sănătatii, inclusiv 
protecția riscurilor financiare, accesul la servicii esențiale de sănătate 
calitative și accesul la medicamente de bază;

● Reducerea substanțială a numărului deceselor și a bolilor provo-
cate de produsele chimice periculoase, de poluare și de contaminarea 
aerului, apei și a solului;

● Creșterea considerabilă a finanțării sistemului de sănătate și recru-
tare, dezvoltare, instruire și menținere a personalului medical în țările în 
curs de dezvoltare, în special în statele mai puțin dezvoltate și statele 
insulare în curs de dezvoltare.

„România Durabilă – Dezvoltarea cadrului strategic și insti-
tuțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dez-
voltarea Durabilă a României 2030”, un proiect demarat de 
Secretariatul General al Guvernului, prin Departamentul pentru 
Dezvoltare Durabilă, a apărut pe piață în luna aprilie. Cofinanțat 
din Fondul Social European prin Programul Operațional Asistență 
Capacitate Administrativă 2014-2020.
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Poporul român este înzestratMeºteºug ºi carierã
Pe ce plai minunat ne-a fost dat să viețuim! 

Munții, câmpiile, râurile și Marea cea Mare ne-au 
format ca un popor muncitor și înzestrat. Această 
afirmație este susținută și de faptul că discutăm 
de artă populară și meșteșug împreună, pentru că 
legătura dintre ele este vizibilă în practica zilnică. 
Acolo unde apar meșteșugarul, îndemânarea, tehnica, 
măiestria, se ivește de obicei și arta. Arhitectură, 
sculptură, pictură, ceramică, țesătură sau oricare altă 
expresie a frumuseții, arta populară nu se manifestă 
izolat, de-sine-stătător, ci integrată cu meșteșugul, 
cu măiestria.

Într-o epocă de mari și variate transformări eco-
nomice și sociale, tendințele de capitalizare sălbatică 
n-au reușit să anihileze virtuțile meșteșugarilor. 
Dimpotrivă. Mulți dintre ei și-au păstrat originalitatea 
creației și perfecțiunea tehnică. 

Produsele lor confirmă și exprimă, totodată, conti - 
nuitatea vitalității și a spiritualității neamului nostru 
milenar, configurând de-a lungul vremii o impresionantă 
hartă a „pământului strămoșesc”.

Din păcate, în zilele noastre, acest minunat tablou 
este bulversat de neînțelegerile politice, de luptele 
pentru putere ce se dau între aceste „așa-zise” 
partide din clasa noastră conducătoare, care n-au în 
planurile lor să depună eforturi în slujba poporului 
și a valorilor sale tradiționale, urmărind îmbogățirea 
personală în detrimentul sprijinirii a ceea ce a fost, 

este și va fi expresia românismului. Dar, cu eforturi 
de nedescris, adevărații meșteșugari supraviețuiesc, 
rămânând aproape singurele simboluri recunoscute 
și admirate în întreaga lume.

Meșterii din Horezu ne arată cum se nasc vasele  
din ceramică. Olarii din Marginea și Bucovina 
modelează lutul, cu un har înnăscut. Din Vâlcea la  
Rădăuți, de la Tulcea la Sighetu Marmației, mește - 
șugarii își pun amprenta pe produsele lor manu-
facturate. Traiul și credințele etice și estetice se 
reflectă în costume, în unelte, în monumente. În 
Dobrogea, cioplitorii în piatră au creat Adamclisi. 
Monumentul evocă o istorie milenară.

Portul popular oglindește unitatea și diversitatea 
plaiului natal. Meșterii țesători realizează catrințe 
în fascinante culori, de la negru la roșu. Cămășile 
bărbătești, ca și cele pentru sexul frumos, de altfel, 
sunt țesute din lână, toarsă subțire. Sumanele, negre 
sau argintii, au o croială largă. Bundițele sunt tivite 
cu blană de vulpe sau de jder, de pe tărâmurile de 
basm ale Câmpulungului Moldovenesc. Important cu 
adevărat este că toți cei care participă la asemenea 
realizări poartă cu ei interpretarea și măiestria tehnico-
artistică a fiecăruia în parte. Marea virtute a creației 
manufacturiere populare ne permite să recunoaștem 
că o anumită piesă de îmbrăcăminte (cămașă, ie, 
ițari, pălărie), furca de tors, o scoarță și atâtea altele 

aparțin unor zone precum ar fi Mărginimea Sibiului, 
Vrancea, Banat, Bucovina, Iași, Câmpulung Muscel, 
că un anume ulcior sau strachină sunt din Argeș ori 
din Marginea, de lângă Rădăuți. În același timp, prin 
respectivele creații, putem recunoaște individualitatea 
unuia sau altuia dintre meșteșugarii artiști, deși nici 
un produs de-al lor nu se repetă aidoma. Tehnica, 
rezultat al trecerii numeroaselor generații, nu doar 
sugerează, ci afirmă profesionalismul. În produsele 
acestor creatori, veritabile opere de artă, sunt reflec-
tate viața și meșteșugul unui popor ce nu renunță la 
tradiții și obiceiuri.

Creațiile meșteșugarilor aveau o prezență con-
tinuă atât pe piața autohtonă cât și la diverse 
expoziții, târguri și muzee din străinătate. Dar, ultimii 
ani de reală restriște i-au adus aproape de disperare. 
Pandemia mondială, și apoi odiosul război ce se 
poartă chiar lângă granițele noastre au întrerupt 
legăturile dintre cei ce produc manufactură și artă 
meșteșugărească și cei capabili să o prețuiască și 
să și-o dorească. 

Mari nenorociri s-au abătut asupra lumii, dar 
trebuie să sperăm că rațiunea va învinge. Această 
„invocată” rațiune îi poate ajuta și pe meșteșugarii 
noștri să depășească perioada grea din ultimul 
timp, ducând mai departe esența ingeniozității și 
spiritualității poporului român.

 LIA PINTILIE

Pentru cine se întreabă, CDO-urile sunt cooperative și organizații de sprijin 
cooperatist care oferă finanțare și/sau implementează proiecte de dezvoltare 
în afara țărilor lor de origine. De obicei, astfel de proiecte au ca țintă țările în 
curs de dezvoltare sau cele cu venituri mici/medii.

Paul Hazen, director executiv în America al OCDC, a ținut să aprecieze 
colaborarea cu ACI: „Datele colectate vor documenta impactul cooperativelor 
în dezvoltarea durabilă și rolul pe care ele îl joacă în consolidarea securității 
alimentare, a egalității de gen, a soluțiilor privind schimbările climatice și a 
locurilor de muncă create. Parteneriatul OCDC – ACI va prezenta amploarea 
la care cooperativele abordează aceste probleme importante, oferind leadership 
în întreaga lume”. La rândul său, Bruno Roelants, directorul general al ACI, a 
precizat: „Această nouă platformă de date online va sprijini strategia noastră 
privind planificarea politicilor bazate pe dovezi pentru dezvoltarea durabilă. 
Totodată, va servi ca o mare resursă de informații, dar și ca referință asupra 
impactului cooperativelor CDO în implementarea programelor de dezvoltare în 
întreaga lume. Este un pas înainte în monitorizarea dezvoltării globale a coo-
perației! Parteneriatul cu OCDC, membru de lungă durată al lumii cooperatiste, 
confirmă eforturile noastre continue în promovarea avantajelor pe care 
cooperativele le aduc în abordarea problemelor globale și locale”.

Proiectul deja pornit va fi complet finalizat în acest an, urmând a deveni 
disponibil pe site-urile ACI și OCDC. Cele două organizații s-au angajat să 
construiască o lume mai prosperă prin cooperare. De fapt, tocmai aceasta este 
misiunea asumată – de a promova și susține dezvoltarea eficientă a cooperării 
internaționale. Membrii parteneriatului sunt: ACDI VOCA, Equal Exchange, 
Frontier Co-op, GENEX, HealthPartners, Land O'Lakes Venture37, NCBA CLUSA 
(organizație cu care membrii noștri au intrat în contact în urmă cu mai mulți 
ani în cursul unei misiuni economice peste Ocean), NRECA International și 
Consiliul Uniunilor de Credit.

Alianța Cooperatistă Internațională unește, reprezintă și servește cooperativele 
la nivel mondial. Fondată în 1895, ACI este una dintre cele mai vechi organizații 
neguvernamentale din lume, reprezentând 318 organizații cooperatiste din 112 țări.  

Nouã platformã online de date pentru cooperative
Cooperativele joacă un rol major în crearea unei economii 

incluzive și durabile în jurul lumii. Pentru a demonstra impactul 
pe care organizațiile de dezvoltare cooperatistă (CDO) îl au, 
Consiliul de dezvoltare cooperatistă de peste mări al SUA 
(OCDC) și Alianța Cooperatistă Internațională (ACI) și-au 
unit forțele pentru a crea o platformă de date care afișează 
proiectele de dezvoltare internațională coordonate. Pentru 
moment, 35 de CDO sunt „cartografiate”.

MARIUS OLARU
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Facultățile din cadrul Universității „Artifex” sunt toate acreditate, la fel și 
programele de licență și masterat propuse celor interesați.

Misiunea Universității „Artifex” este de a conferi un cadru adecvat pentru 
pregătirea în plan științific și practic a specialiştilor din diverse domenii, prin 
dobândirea cunoştinţelor, abilităţilor, valorilor și atitudinilor necesare atingerii 
performanţei profesionale, în condiţiile utilizării tehnologiei informaţiei. Astfel,  
la finalul anilor de studiu, absolvenţii vor fi capabili să-şi construiască o 
carieră de succes, indiferent de locul unde vor profesa, în sectorul privat 
sau public, vor putea ocupa o anumită funcţie în ierarhia profesională sau, 
pe baza cunoștințelor și abilităților de cercetare acumulate, vor putea urma 
o carieră în afaceri. O „rută” teoretică dar care se regăsește într-un chip 
mai mult decât concret și în practică.

Prin parcurgerea și absolvirea programelor de studii propuse de facultățile 
Universității „Artifex” se pun bazele teoretice, dar și practice necesare dez-
voltării unei cariere de succes în economia globalistă din prezent. Astfel, 
absolvenţii de aici sunt pregătiţi să lucreze în diverse organizaţii (ONG-uri, 
firme ori instituţii), având habar de contextul particularităților pieţei româneşti, 
europene şi mondiale. Totodată, la „Artifex” se pune accent pe acumularea 
informației, dar mai ales pe întrebuințarea ei în mod adecvat, urmărindu-se 
maximizarea performanțelor profesionale, facilitarea comunicării, interacţiunea 
şi relaţiile cu viitorii parteneri din mediul de afaceri.

Universitatea „Artifex” are în structură două facultăţi care coordonează 
o serie de programe de studii de licenţă şi masterat.
1. Facultatea de Finanţe şi Contabilitate:
● programe de studii universitare de licenţă: 
 - Finanţe şi Bănci;
 - Contabilitate şi Informatică de Gestiune; 
● programe de studii universitare de master: 
 - Management Financiar, Bancar şi de Asigurări, în domeniul Finanţe;
 - Managementul Sistemului Informaţional Financiar - Contabil, în domeniul 

Contabilitate.
2. Facultatea de Management – Marketing: 
● programe de studii universitare de licenţă: 
 - Management;
 - Marketing; 
 - Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor; 
● programe de studii universitare de master: 
 - Management Organizaţional, în domeniul Management;
 - Marketing şi Comunicare în Afaceri, în domeniul Marketing;
 - Administrarea Afacerilor în Comerţ, Turism şi Servicii, în domeniul 

Administrarea afacerilor.

„Artifex” s-a poziționat în piața universitară din România ca o instituție 
extrem de serioasă, capabilă să aducă plus valoare mediului academic. 
Studenții înscriși la programele derulate de „Artifex” au posibilitatea de a 
realiza cercetări temeinice ale mediului economic şi social din țară, dar și 
să identifice şi să valorifice oportunităţile pieţei, să iniţieze afaceri, să con-
struiască echipe şi organizaţii, să dezvolte şi să promoveze noi produse şi 
valori care vor satisface nevoile indivizilor şi ale societăţii.

Prin curricula universitară aprobată, „Artifex” ţinteşte câteva obiective gene - 
rale, cum ar fi:

● asimilarea standardelor occidentale de educaţie academică ca funda-
ment al formării unor viitori profesionişti capabili să răspundă provocărilor 
integrării europene şi globalizării economice;

● facilitarea proceselor de învăţare, cunoaştere și cercetare de către 
studenți;

● dezvoltarea unei baze de resurse de cunoaştere – teorii, concepte, 
metode, tehnici, instrumente şi modele de bune practici, care vor stimula 
cercetarea ştiinţifică a mediului economic şi social;

● formarea de absolvenţi pregătiţi să lucreze într-o piață a muncii dinamică,  
tineri înzestraţi cu competenţele necesare obținerii unor bune rezultate 
economice;

● promovarea principiilor și valorilor cooperației din România și a celei 
internaționale.

Studenţii „Artifex” au la dispoziţie resurse de învăţare corespunzătoare, 
patrimoniul de carte din biblioteca universităţii însumând peste 14.000 de 
titluri, respectiv peste 71.000 de volume și abonamente la reviste din ţară 
şi străinătate. Merită menționat faptul că studenţii au acces liber la orice 
resursă, disponibilă în format fizic sau electronic, în cadrul bibliotecii. Iar 
cu ajutorul calculatoarelor din bibliotecă şi laboratoarele de informatică, cei 
interesați pot accesa surse de informare externe (de pe Internet) în afara 
orelor de curs, pentru documentare/studiu individual. Nu în ultimul rând, tre-
buie arătat că Universitatea „Artifex” dispune de un cămin studenţesc propriu, 
modernizat, cu 8 niveluri, în care pot fi cazaţi aproximativ 400 de studenţi. 

L. TEODORESCU

ARTIFEX, 30 de ani de excelenþã universitarã
Parte integrantă a Sistemului educațional al cooperației 

meșteșugărești, Universitatea „Artifex” aniversează anul acesta  
30 de ani, o bornă ce merită apreciată și evidențiată. Sub pa-
tronajul UCECOM, „Artifex” a devenit un simbol al excelenței 
universitare, rampă de lansare pentru mii de studenți care și-au  
lăsat amprenta asupra societății prin aplicarea cunoștințelor 
acumulate aici.

ªcolile UCECOM, pepiniera cooperaþiei meºteºugãreºti
Fără doar și poate, școlile UCECOM pot fi numite  

pepiniera cooperaţiei meşteşugăreşti. Așa cum ne-au 
obișnuit, cele 11 unități de învăţământ preuniversitar 
din cadrul sectorului și-au continuat activitatea obți-
nând și în ultimii patru ani, perioada scursă de la 
precedentul Congres al cooperaţiei meşteşugăreşti, 
aceleași rezultate notabile.

Coordonate de Fundaţia Învăţământului Preuniver-
sitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti – „Spiru Haret”, 
liceele UCECOM au rămas deosebit de prezente şi 

active pe piaţa educaţională din România. Ele ope-
rează atât în zona de formare în meseriile specifice 
învăţământului cooperatist, cât şi în ceea ce priveşte 
calificările moderne, impuse de noile cerințe ale pieței  
muncii şi aici ne referim în principal la sectorul prestă-
rilor de servicii.

Grație unei oferte educaționale extrem de bogate, 
liceele tehnologice din sectorul cooperatist au stârnit 
în ultimii patru ani un interes din ce în ce mai mare 
printre tinerii din țară. Fără a ne feri de cuvinte mari,  
putem afirma cu tărie că interesul manifestat s-a da-
torat, cel mai probabil, ofertelor educaţionale propuse; 
şcolile UCECOM asigură în mod constant condiţii 
optime pentru însuşirea meseriilor şi a specializărilor 
din domeniile esteticii şi îngrijirii corpului omenesc, 
ale alimentaţiei şi mecanicii auto. Nu în ultimul rând 
trebuie spus că mii şi mii de adulţi (unii dintre ei fiind 
propuşi chiar de societăţile cooperative) au trecut 
pragul Centrelor de formare profesională funcţionale 
pe lângă liceele UCECOM și s-au calificat (sau recali-
ficat) pentru meseriile cerute pe piaţa forţei de muncă.
Rată ridicată de angajabilitate

Având drept țel dezvoltarea învăţământului preuni-
versitar, liceele UCECOM au continuat să promoveze  
relaţii de parteneriat cu unele dintre cele mai puter-

nice firme din ţară şi străinătate. Pe cale de conse-
cință, conducerea acestor unități a reușit să asigure 
modernizarea echipamentelor şcolare şi a celor de 
specialitate tehnică, astfel oferind elevilor condiţii 
propice desfăşurării activităţilor de instruire practică. 
Nu în ultimul rând, tinerii liceeni au primit șansa de 
a stabili contacte oportune cu reprezentanții firmelor, 
viitori posibili angajatori de pe piața muncii.

Iar statistica vorbeşte de la sine despre ce s-a 
reușit – rata de angajabilitate în rândul absolvenţilor 
se apropie de procentul de 90%, o cifră cu care nu 
puţine instituţii de învăţământ din țară se pot mândri.

Toate astea demonstrează că, într-un moment atât 
de dificil, marcat de dificultăți economice și sociale, cu 
o stare generală de confuzie și nesiguranță în învăță-
mântul românesc, școlile cooperaţiei meşteşugăreşti 
au mers mai departe, reuşind să susțină meserii, 
căutate şi cerute mai ales de angajatori.

În concluzie, putem spune că unitățile de învă-
țământ preuniversitar din sector au rămas același 
brand puternic ce atrage atât copiii, cât şi angajatorii 
şi comunităţile locale. Fără teama de a greși, putem 
spune că ele reprezintă cu adevărat pepiniera coo-
peraţiei meşteşugăreşti din România.

NICHOLAS CEZAR
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30 mai
● VIOREL RAŢIU, preşedinte 

al UJCM Sălaj ● MARIA COCIŞ, 
contabil şef al UJCM Cluj ● TAVI NAZARIE, pre-
şedinte al SCM GR1 TEHCONF Iaşi ● DUMITRU  
LIVIU ENACHE, preşedinte al Societăţii Coo-
perative UNIREA TOP Balş ● IANCU BECA, 
vicepreședinte al UJCM Constanţa.

31 mai
● MANUELA SIMONA CREŢU, contabil şef al 

SCM UNIREA Suceava.
1 iunie
● NICOLAE ROZOREA, administrator unic al 

SCM FRIZCIP Făgăraş.
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 ● 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 Societății 

Cooperative Meșteșugărești AVÂNTUL Galați.
8 iunie
● 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. 
12 iunie
● LUCICA PICUŞ, preşedinte al SCM PRO-

GRESUL Galaţi ● 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
● SORINEL RAFAEL DANIEL PIELMUŞ, pre-

şedinte al SCM IGIENA LUX Ploieşti ● ELMAR 
IOSIF HÄCKL, preşedinte al Societăţii Coope-
rative UNIREA Timişoara ● MARIA ARSENE, 
preşedinte al SCM MUNCITOAREA Topoloveni 
● MANUELA CAMELA BĂBŢAN, contabil şef al 
SCM IGIENA Zalău.

15 iunie
● VIOREL MAREȘ, președinte al SCM AUTO 

MAMAIA Constanța ● MARILENA VUCEA, pre-
şedinte al SCM MOBILTEX Motru ● 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.

19 iunie
● MARIA OPROIU, contabil şef al UJCM 

Ialomiţa ● MOISE BLAJ, preşedinte al SCM 
VOINŢA Zărneşti.

20 iunie
● NAZARICA STUPINEAN, contabil şef al 

SCM BICONFEX Bistriţa.
21 iunie
● NICU PREDA, preşedinte al SCM ATCOM 

Brăila ● CRISTIAN PAVEL, preşedinte al Soc.  
Coop. DESERVIREA Caracal ● VICTOR BURU, 
preşedinte al SCM SEMENICUL Caransebeş  
● GEORGE AUREL NĂCESCU, administrator al 
SCM ARTA TAPIŢERIEI Constanţa ● VALERIA 
HRIN, contabil şef al SCM PRESTAREA Sighetu 
Marmaţiei ● LUANA-DENISE TOMA, contabil șef 
al SCM SÂRGUINȚA Târgoviște.

22 iunie
● MARIA AVRAM, contabil şef 

al SCM MUNCA COLECTIVĂ 
Vălenii de Munte ● ROMICA ILUCA, contabil 
şef al Societății Cooperative Meșteșugărești 
ARTIZANATUL Botoşani.

23 iunie
● DAN GLIGOR OLTEAN, președinte al SCM 

ELECTROMECANICA Cluj-Napoca ● IOANA 
NEDELCU, director economic al SCM MOTOR  
SERVICE Bucureşt i  ● ANNAMARIA RITA  
SZALANTAI, contabil şef al SCM MODA Zalău.

24 iunie
● CRISTIAN MANOLESCU, preşedinte al SCM 

AUTOMECANICA Bucureşti ● ŞTEFAN DRAGOŞ 
LAZĂR, contabil şef al Societăţii Cooperative 
ARTA MEŞTEŞUGARILOR Slatina.

25 iunie
● VIOREL MOLDOVAN, preşedinte al SCM 

SINCO Sighişoara ● ELENA POPESCU, pre-
ședinte al  ATCOM CONFECŢII Bucureşt i  
● CORNEL PENESCU, director al Direcţiei Relaţii 
Instituţionale, Metodologie, Promovare şi Asistenţă 
Programe din UCECOM.

27 iunie  
● LUCICA ANDREI, contabil şef al Societății 

Cooperative Meșteșugărești LIBERTATEA Găeşti.
29 iunie
● ADRIAN PETRUŢ RUŞAN, preşedinte al 

CONFEX Buzău ● DIANA PETRUȚA AVRAMESCU, 
contabil șef al SCM ARTA MESERIAȘILOR Pitești.

Parcurgând toate materialele publicate, studiind chiar și documentele străvechi din Biblioteca 
Națională și Biblioteca Muzeului de Arheologie Constanța, tot nu poți rezolva misterul care 
înconjoară de milenii Peștera Limanu din sudul Dobrogei. Speologii au ajuns la concluzia că 
peștera poate fi descrisă real, fără referiri la istoria scrisă sau nescrisă, prezentând următoarea 
imagine: „Are o lungime de aproape 4.000 de metri, cu o ramificație de-a dreptul amețitoare a 
galeriilor. Unele galerii au o secțiune rectangulară foarte regulată, ca și cum au fost cioplite de 
om. Poate fi adevărat, deoarece se văd foarte clar urme de daltă. Mai mult decât atât, pentru 
a nu risca ca bolta să se prăbușească peste săpători, au fost ridicate din dale de calcar pilieri 
și ziduri de sprijin. Tot ce se cunoaște și a fost cartografiat este un labirint de 12 ha ce se 
întinde pe sub platoul de la Limanu, comuna care reunește vestitele sate turistice 2 Mai și Vama 
Veche. Prima neconcordanță – Vama Veche se situează la peste 6 km de intrarea în peșteră. 
De aici imaginația poate să creeze o serie de scenarii privind această grotă, care deși se află 
între Mare și o salbă de lacuri, nu este străbătută de nici o apă, nu are stalactite și stalagmite, 
este cunoscută numai o parte, și asta datorită faptului că spre nordul și estul peșterii emanările 
de sulf împiedică aproape total cercetarea. Asta se poate explica deoarece emanările de sulf 
sunt și în lacul ce desparte Limanu de Pădurea Hagieni. Ce loc de poveste! Și poveștile există.

Fiind situată lângă granița cu Bulgaria, galeriile cavernei au faima de a fi fost drumul fugarilor 
spre alte meleaguri. Istoria nescrisă a localnicilor a transmis faptul că aceste galerii s-ar întinde 
de sub beciurile și fântânile Limanului până în Bulgaria sau chiar Turcia. Mai departe… peștera 
ar putea fi Keiris, caverna unde dacii dobrogeni s-au refugiat din calea romanilor după moartea 
lui Burebista. Se întâmpla în anul 30 înainte de Hristos, pe vremea când ținutul era stăpânit 
de Dapyx, un rege al geților care împărțea Dobrogea cu Rholes și Zyraxes. În lupta pentru 
putere, Dapyx a fost răpus de romanii chemați de Rholes în ajutor. Dacii rămași s-au refugiat cu 
familiile și animalele în Peșteră. Acest lucru este greu de crezut deoarece galeriile sunt foarte 
joase și înguste. Așa cum sunt, ar fi putut să fie o cale de trecere spre alte pământuri. Poate 
fi adevărat deoarece bulgarii susțin că Keiris se află pe teritoriul lor. De ce nu poate fi vorba 
despre aceeași peșteră Limanu cu terminația în Bulgaria? 

Arheologii spun că peștera despre care vorbim pare a se potrivi cel mai bine actului istoric, 
având pereții parcă dăltuiți de om. Și celelalte nume a acestui loc subteran indică un trecut 
necunoscut. Primul este Peștera Caracicula, nume despre care etimologii afirmă că ar însemna 
„Cel ce sapă”, provenind din dialectul getogrecesc ce se vorbea în Dobrogea maritimă în acele 
vremuri. Altă denumire este Peștera de „La Icoane”, deoarece la intrare bolovanii erau sculptați 
în chipuri umane, cu trăsături clare: ochi, nas și gură. Au fost realizate în timpurile antice în care 
primii creștini erau persecutați de Roma. Arheologic este demonstrat deoarece într-o porțiune 
mai accesibilă s-a descoperit ceramică și opaițe, ceea ce arată că pe aici au bântuit oameni.

Concluzia despre Peștera Limanu este că ea se află printre locurile din țara noastră care au 
legende pline de farmec sau mister, și ale căror taine nu au fost încă descifrate. Este adevărat că 
mulți profesioniști sau amatori au încercat, dar platoul nu a putut fi niciodată explorat în întregime 
din cauza labirintului întortocheat de galerii, unele cu emanații de sulf, și o mare parte dintre cei 
care s-au aventurat mai mult decât trebuia nu s-au mai întors. Poate că natura ne transmite că 
anumite „rarități” aparțin numai ei, și n-ar trebui profanate de prezența omului modern.
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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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LICA POTENKIN

Zodia:  GEMENI

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã

ORIZONTAL: 1) A combate inerția – Stă în banca lui 
2) Cei care înghit multe 3) Absolut firească – Înțeles abia 
la sfârșit! 4) A scoate ușor capul – A povesti cu lux de 
amănunte 5) Asuprit 6) Cocoșați de poveri – S-au împlinit 
și ei în viață 7) Nimerit pe cadrul porții – Din vocabu-
larul ursului 8) Intrare pe dreapta! – Trecuți în rezervă  
9) Așezate în imediata apropiere 10) Liderul încăpățâna-
ților – Surorile din comună

VERTICAL: 1) Sunt cei mai mici – Vietate cu 
clești 2) Învățat bine pentru a trece cursul – Indicat 
la distanță 3) Vioară veche – Dat pe spate! 4) Face 
aprecieri – Ne face pe toți niște mucoși 5) Dădeau 
de băut la oameni (înv.) – Văzut în înaltul cerului  
6) Atras cu promisiuni în campanie 7) O măsură bună de 
urmat – Lipsit de curaj 8) Esență de plop! – Scoasă din 
letargie 9) Pasăre răpitoare de zi (pl.) – Vin din trecut 
10) Romantici incurabili. 

Fãrã odihnã!

Zodia:  RAC

DEFINIȚIE
Nefiind mironosiță
În cultura României
Epigrama-i o domniță
Sora mică a poeziei!

ÎNDEMN
Am vrea ca simpli megieși
Parlamentarii noi aleși
Să facă legi pentru popor
Nu doar în interesul lor!

RELIGIE
Despre-al vieții noastre rost
Mi-a spus popa-n zi de post
În dilemă nu mai sta
„Crede și nu cerceta”!

CHIULEALĂ
Trăind sub falduri tricolore
Mă bântuie mereu mânia
Dacă lucrăm doar patru ore
Cum să prospere România?!

(IOAN PRODAN, Haţeg)

Epigrame   ºi   catrene


