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Stimată Doamnă Președinte, Stimată Doamnă 
Sevastița Grigorescu,

Dragi prieteni de la UCECOM,
Sunt, cu adevărat, bucuros să vă transmit acest  

scurt mesaj, pentru Congres. Îmi pare rău că nu 
sunt alături de dvs. dar vreau să spun că sunt 
aproape, cum și CECOP vrea să fie aproape de 
activitatea pe care o veți gestiona la acest Congres.

Cu această ocazie, aș dori să vă vorbesc, foarte  
pe scurt, despre cele două, cele mai importante 
dosare asupra cărora suntem angajați ca CECOP.

Lucrăm mult în această perioadă, asupra a 
două dosare. Primul este dosarul privind Planul de 
acțiune pentru economie socială care a fost propus 
de Comisia Europeană, pe 9 decembrie. Este 
un plan foarte ambițios care țintește posibilitatea 
de a susține economia socială și îmbunătățirea 
recunoașterii economiei sociale printre instituțiile 
Uniunii Europene și chiar printre instituțiile țărilor 
UE. Suntem, deci, foarte angajați pentru a propune, 
în Plan, rolul specific pe care doresc să-l joace 
cooperativele. În special, pentru că suntem foarte 
angajați în susținerea unuia dintre obiectivele econo-
miei sociale. Adică, să construim o economie în 
Europa care să fie mai inteligentă, mai sustenabilă 
și, mai ales, mai incluzivă. Și care să fie foarte 
conectată cu Planul de acțiune pentru Pilonul 
drepturilor sociale la nivel european. Acesta este, 
deci, primul dosar. Susținerea drepturilor sociale 
ale lucrătorilor, ale oamenilor, pentru o economie 
care lucrează pentru oameni și pentru întreprinderi.

Și, foarte conectat cu acesta, este dosarul 
industrie. Adică, cel al noii strategii industriale 
europene. În noua strategie industrială europeană 
sunt 14 ecosisteme. Cred că în toate sunt, printre 
membrii noștri, cooperative angajate pe inovare, pe 
industrie, pe tranziția digitală, pe tranziția către o 
economie care să fie mai durabilă și mai incluzivă. 

Stimați prieteni de la Asociaţia Uniunea Națională  
a Cooperației Meșteșugărești din România,

Aș dori să vă transmit salutările mele speciale 
cu ocazia acestui important eveniment pe care îl 
aveți în faţă.

Am avut oportunitatea de a vă vizita personal 
și am văzut, la prima mână, munca grozavă pe 
care o faceți împreună cu fiecare dintre membrii 
dumneavoastră. Calitatea și frumusețea produselor 
realizate de cooperativele asociate la UCECOM 
sunt dovada dedicării și angajamentului celor care 
au ales cooperativismul ca un drum în viață. 

UCECOM este, de asemenea, un exemplu 
de integrare cooperatistă și contribuția sa la iden-
titatea noastră este recunoscută la nivel național, 
regional și global.

În lume, suntem peste un miliard de membri în 
trei milioane de cooperative, pe toate continentele. 
Casa noastră comună este Alianța Cooperatistă 
Internațională, cu 126 de ani de istorie, apărând 
această identitate și promovând legăturile intersec-
toriale și interregionale pentru a transforma mișcarea  
noastră într-un actor de frunte pe scena lumii.

Celor care vor fi aleși în funcţii de conducere 
în această zi aș dori să le transmit un salut special 
și să mă pun la dispoziția dumneavoastră pentru 
a lucra împreună în următorii patru ani. Pe toţi și 
pe fiecare dintre cei care fac parte din UCECOM, 
vă felicit pentru munca pe care ați realizat-o. Vă 
încurajez să continuați să mergeți împreună, vă 
doresc ca azi să aveți un Congres excelent și vă 
transmit, de la distanță, o puternică îmbrățișare 
cooperatistă.

Congresul de la București, desfășurat în data de 19 mai, la Hotel Caro, le-a 
oferit cooperatorilor meșteșugari din toată țara oportunitatea să traseze, prin 
delegaţii aleşi, politicile care fixează direcția de urmat pentru următorii patru ani. 
Evenimentul s-a bucurat de un interes ridicat din partea membrilor cooperatori, 
iar profesionalismul și eleganța nu au lipsit, organizarea fiind ireproșabilă, așa 
cum au remarcat câțiva dintre cei prezenți în sală. Alegând o locație atât de 
potrivită unui astfel de eveniment – Congresul UCECOM, Asociaţia Uniunea 
Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti, a demonstrat încă o dată că rămâne 
etalonul lucrului bine făcut.
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Dragi colegi cooperatori meșteșugari,
Ziua Internațională a Cooperativelor, aflată la ediția sa centenară, reprezintă un moment de 

referință, cu semnificații profunde în viața noastră şi a colegilor noştri de pretutindeni, cu care 
împărtăşim, practic, aceleaşi idealuri.

Sărbătoarea cea mai importantă a marii familii cooperatiste a lumii, de la 2 iulie, constituie 
un prilej ideal pentru a readuce în atenție inițiative şi experiențe care pun accent pe direcționarea 
responsabilă a resurselor și pentru durabilitatea și reziliența afacerilor.

Aşa cum se cunoaşte, cooperativele de pe întregul mapamond se implică activ în numeroase 
domenii de activitate din sectoare economice diverse, dovedindu-se a fi mai bine adaptate decât 
alte tipuri de întreprinderi pentru traversarea cu succes a situațiilor de criză. Punând în evidență 
valori precum solidaritatea și cooperarea, care au inspirat în vremuri de cumpănă deopotrivă guver-
nele, comunitățile locale și mediul de afaceri, mișcarea cooperatistă internațională reia în acest an 
tema generoasă și plină de semnificații ce a marcat, în urmă cu un deceniu, celebrarea sub egida 
Organizației Națiunilor Unite, a Anului Internațional al Cooperativelor.

Astăzi, când ONU marchează pentru a 28-a oară în calendarul său oficial Ziua Internaţio nală  
a Cooperativelor, „Întreprinderile cooperative construiesc o lume mai bună”, înseamnă pentru coope-
ratori nu doar un simplu motto sau temă de dezbatere, ci o realitate dovedită prin fapte.

Aniversarea în miez de vară a cooperativelor şi cooperatorilor de pretutindeni, reprezintă, cu fiecare 
ediție, o plăcută ocazie de a evidenția prin experiențe acumulate, practic, în toate domeniile, că activi-
tățile desfășurate pe multiple planuri în sector răspund, cu generozitate și profund atașament, la nevoile 
oamenilor și ale comunităților locale. Cooperația oferă un model de afaceri unic, de natură să adopte 
și să pună în aplicare principii agreate la nivel global, dar stabilite dintr-un set de valori etice comune.

Cu credință în capacitatea de dezvoltare a oamenilor, societățile cooperative, în diferitele lor 
forme de manifestare, încurajează participarea economică a membrilor, generează angajare de 
calitate, chiar şi în pofida unui cadru legislativ insuficient de stimulativ, integrează în viața activă 
persoane cu dificultăți, acţionează pentru prezervarea mediului ambient, participă activ la edificarea 
unor reţele de colaborare bazate pe respect mutual.

Cooperatorii meșteșugari din România, voci respectate ale mișcării cooperatiste internaționale, 
se alătură mesajului generos susținut de colegii lor de pe alte meridiane, oferind totodată partene-
rilor și publicului, în general, exemple de bune practici prin care aspirațiile individuale legitime sunt 
armonizate cu interesul colectiv și cu obiectivele de dezvoltare a societăților din care fac parte.

În ceea ce ne priveşte, odată cu Congresul din 19 mai, sectorul cooperaţiei meşteşugăreşti 
se află la un nou început de drum, ale cărui coordonate de dezvoltare au fost fixate prin docu-
mentele aprobate de delegaţi. Restul ţine de fiecare dintre noi, pentru a concretiza iniţiativele de la 
nivelul fiecărei entităţi. Reașezările de natură geopolitică determinate de evenimentele din imediata 
vecinătate a României au evidenţiat, o dată în plus, alternativa reală şi efectivă pe care o reprezintă 
cooperativele, munca desfăşurată în aceste societăți fiind în deplină consonanță cu misiunea de 
creare a unor mijloace de trai durabile.

Sub semnul unor evenimente care generează incertitudini şi presiuni economice suplimentare, 
discuțiile despre securitatea energetică şi alimentară și a rețelelor de aprovizionare sunt tot mai 
prezente în spațiul public. Dar nu ar trebui uitat că aceste fenomene nu au fost „ceva obișnuit”, 
chiar dacă pun sub semnul întrebării modelul economic globalizator, bazat preponderent pe profit. 
Iar mesajul nostru, exprimat în cuvinte simple, reflectă o realitate de maximă actualitate: societăți 
cooperative mai puternice înseamnă, de fapt, comunități mai puternice.

Marea sărbătoare din prima sâmbătă a lunii iulie reprezintă și pentru noi, cooperatorii meșteșugari, 
oportunitatea de a ne reafirma crezul în demnitatea umană, care ne unește și ne face mai puternici. 
Susținem promovarea pe scară largă, nu numai la nivel declarativ, ci și prin acțiuni concrete, a 
unui model economic bazat nu doar pe maximizarea profitului, ci și pe definirea și aplicarea unor 
principii de responsabilitate socială, promovate de obicei public la nivelul corporațiilor, însă nu 
întotdeauna respectate.

La acest moment aniversar, se impune un cuvânt de mulțumire adresat cooperatorilor meșteșu-
gari asociați pentru efortul pe care aceștia l-au depus, în pofida perioadei extrem de complicate pe 
care am traversat-o împreună și pentru efortul lor în menținerea unor activități economice validate 
de piață și pentru asigurarea dezvoltării și consolidării în continuare a patrimoniului cooperatist.

Cu prilejul Zilei Internaționale a Cooperativelor din 2 iulie, vă transmit dumneavoastră și deopo-
trivă familiilor dumneavoastră calde urări de sănătate, bucurii și împliniri profesionale deosebite 
în cadrul uniunilor județene, asociațiilor și societăților cooperative meșteșugărești în care activați.

La mulți ani de ziua noastră, a cooperatorilor de pretutindeni!

Meºteºugarii au votat pentru echilibru ºi dezvoltare
Mesaje adresate Congresului UCECOMCongresul UCECOM, desfășurat la București, a indicat direcția de urmat

Giuseppe Guerini, președintele  
CECOP-CICOPA Europa

Ariel Guarco, preşedintele ACI
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Sevastița Grigorescu,
Președintele UCECOM
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CONSILIUL NAÞIONAL AL UCECOM
(componența numerică și nominală aprobată de Congresul ordinar al UCECOM din 19 mai 2022)

Nr.
crt. NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA/

OCUPAŢIA ORGANIZAŢIA COOPERATISTĂ

MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL 
UCECOM – CONDUCEREA OPERATIVĂ

1. Grigorescu Sevastiţa preşedinte UCECOM
2. Mateescu Cristian Gabriel vicepreşedinte UCECOM

JUDEȚUL ALBA
3. Cristea Simion preşedinte UJCM ALBA 
4. Munteanu Corina Maria preşedinte SCM CONF Alba Iulia
5. Muntean Ritta preşedinte SCM Igiena Alba Iulia

JUDEȚUL ARAD
6. Mladin  Nicolae Mircea Sabin preşedinte Asociaţia UJCM Arad

JUDEȚUL ARGEȘ
7. Prundeanu Valentin preşedinte ASCOM Argeş 

JUDEȚUL BIHOR
8. Laza Ioan preşedinte Asociaţia UJCM Bihor

JUDEȚUL BISTRIȚA
9. Precub Anisia preşedinte Asociaţia Teritorială BICOP Bistriţa Năsăud

JUDEȚUL BOTOȘANI
10. Trufaşu Ileana preşedinte Asociaţia ATCOM “Moldavia” Botoşani

JUDEȚUL BRAȘOV
11. Chira Viorel preşedinte UJCM Braşov

JUDEȚUL BRĂILA
12. Trăistaru Mioara preşedinte  SCM Prodcom Viitorul Brăila

JUDEȚUL BUZĂU
13. Dumitru Valentin preşedinte ACM Buzău/Optimed Societate Cooperativă 

Buzău
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

14. Albu Anica preşedinte UJCM Caraş-Severin
JUDEȚUL CLUJ

15. Beleiu Nicolae preşedinte UJCM  Cluj
16. Bucan Marinela – Felicia preşedinte SCM Solidaritatea Cluj-Napoca
17. Oltean Dan Gligor preşedinte SCM Electromecanica Cluj-Napoca
18. Pasztor Ciaba Iosif preşedinte SCM Artex Cluj-Napoca

JUDEȚUL CONSTANȚA
19. Bordea Bogdan preşedinte Asociația U.J.C.M. Constanţa
20. Stoenescu Ruxanda preşedinte SCM Viitorul Năvodari
21. Bănică Dumitru preşedinte SCM Constructorul Constanţa
22. Oprea Rodica președinte SCM Îmbrăcămintea Constanţa

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
23. Neculaescu Elena președinte Asociația „UJCM Dâmbovița”
24. Neculaescu Andreea-Felicia contabil șef Asociația „UJCM Dâmbovița”

JUDEȚUL DOLJ
25. Săvescu Mariana preşedinte Asociaţia UJCM Dolj
26. Constantinescu Gheorghe  preşedinte SCM Oriental Carpets Craiova
27. Dîrlă Rodica preşedinte SCM Avîntul Filiași

JUDEȚUL GALAȚI
28. Bontilă Cristian Gheorghe preşedinte UJCM Galaţi 
29. Chiriac Mariana preşedinte Înfrăţirea SCM Galaţi

JUDEȚUL GORJ
30. Cîlniceanu Dumitru Liviu preşedinte ASCOM Gorj

JUDEȚUL HARGHITA
31. Beke Gabor Imre preşedinte Asociația Teritorială a Societăților Cooperative 

Meșteșugărești Harghita
JUDEȚUL HUNEDOARA

32. Cociuba Teodor preşedinte UJCM Hunedoara - Deva
33. Rus Ioan președinte SOCOM Unirea S.C. Petroșani
34. Crișan Mircea preşedinte Mureșul Dava S.C. Deva
35. Dumitrel Anuța preşedinte COOP. Straja S.C. Lupeni
36. Ionescu Cosmin Florin contabil șef COOP. Streiul SC Călan

JUDEȚUL IALOMIȚA
37. Ciontu Eugenia preşedinte UJCM Ialomiţa

JUDEȚUL IAȘI
38. Anghel Lucian președinte UJCM Iaşi
39. Tiron Angela preşedinte SCM Igiena Iaşi
40. Petrescu Teodora preşedinte SCM Munca Invalizilor Iaşi

JUDEȚUL MARAMUREȘ
41. Babiciu Mihai preşedinte UJCM Maramureş
42. Popescu Mihail preşedinte SCM Spriana Baia Mare

JUDEȚUL MEHEDINȚI
43. Chisnoiu Dănuț preşedinte ASCOM Mehedinţi

JUDEȚUL MUREȘ
44. Mihai Manuel preşedinte Asociaţia Meşteşugarilor Mureşeni  

JUDEȚUL NEAMȚ
45. Mihăilescu Elena preşedinte AJSCOM „DACICA”  Neamţ

JUDEȚUL OLT
46. Păuna Florina preşedinte UJCM Olt

JUDEȚUL PRAHOVA
47. Brînzea Carmen Iuliana preşedinte UJCM Prahova
48. Grosu Constantin preşedinte SCM Citras Câmpina
49. Nicolaiciuc Maria preşedinte SCM Modexim Ploieşti
50. Chică Steliana preşedinte SCM Util Mod Ploieşti

JUDEȚUL SATU MARE
51. Pop Maria Ana preşedinte UJCM Satu Mare 

JUDEȚUL SĂLAJ
52. Raţiu Viorel preşedinte UJCM Sălaj

JUDEȚUL SIBIU
53. Orban Iuliana președinte UJCM Sibiu

JUDEȚUL SUCEAVA
54. Anchidin Angela preşedinte AJCM Suceava

JUDEȚUL TELEORMAN
55. Epure Ion preşedinte AJSCOM Teleorman

JUDEȚUL TIMIȘ
56. Simulescu Gheorghe preşedinte UJ-SCOM Timiş
57. Ghiurcan Rodica preşedinte Societate Cooperativă Colortex Timişoara
58. Isain Duşan preşedinte Societate Cooperativă Încălţămintea Timişoara
59. Häckl Elmar Iosif preşedinte Societate Cooperativă Unirea Timişoara
60. Roman Victoria contabil șef UJ-SCOM Timiș

JUDEȚUL TULCEA
61. Stanciu George Adrian preşedinte Asociaţia Meşteşugarilor Tulceni

JUDEȚUL VASLUI
62. Rogozea Aurelian preşedinte AJCM Vaslui

JUDEȚUL VÂLCEA
63. Simioana Gheorghe preşedinte Asociaţia UJCM Vâlcea
64. Toma Grigore președinte SCM Ceramica Horezu 

ATCOM CONFECȚII BUCURESTI
65. Popescu Elena preşedinte Asociația ATCOM Confecţii Bucureşti

UOCMM BUCURESTI
66. Manolescu Cristian preşedinte SCM Automecanica Bucureşti
67. Druțu Claudia preşedinte SCM Colin Daily Bucureşti
68. Fodor Cristian preşedinte SCM Eledur Bucureşti
69. Gheţu Petrică preşedinte SCM Muncă şi Artă Bucureşti
70. Cazac Maria preşedinte SCM Mobilă şi Tapiţerie Bucureşti

MEMBRI ASOCIAȚI DIRECT LA UCECOM
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

71. Borobar Ion Aurică președinte SCM Viitorul Cărășan Reșița
JUDEȚUL BACĂU

72. Barna Elena-Camelia președinte SCM Munca Tg. Ocna
JUDEȚUL BRĂILA

73. Stoian Elena președinte SCM Igiena Brăila
JUDEȚUL VRANCEA

74. Cristea Ștefan președinte SCM Prestarea Focșani
JUDEȚUL ARGEȘ

75. Georgescu Denisa Elena președinte SCM Artconf Pitești
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

76. Postolache Șerban Marian președinte SCM ATCOM Călărași
JUDEȚUL SUCEAVA

77. Vatavu Dafina-Lăcrămioara președinte SCM Unirea Suceava
UCECOM

78. Vasile Ion director general     UCECOM
79. Grigorescu Dana-Luiza director UCECOM
80. Tudosie Simona Marilena director UCECOM

MEMBRII SUPLEANȚI AI CONSILIULUI NAȚIONAL
JUDEȚUL ALBA 

1. Bodescu Ioan preşedinte SCM  PRODCOM Alba Iulia
JUDEȚUL ARGEȘ

2. Prundeanu Valentin Pompiliu preşedinte SCM Pitmiovcom Piteşti
JUDEȚUL BIHOR

3. Raita Ana – Doiniţa preşedinte SCM Cootex Oradea
JUDEȚUL BRAȘOV

4. Bogătean Iacob preşedinte Triconprest  SCM Braşov
JUDEȚUL BRĂILA

5. Saghin Victor preşedinte Asociaţia UJSCM Brăila
JUDEȚUL BUZĂU

6. Carîp Rodica preşedinte Socom Moda Societate Cooperativă Buzău
JUDEȚUL CLUJ

7. Vascan Maria – Livia preşedinte SCM Superconf Cluj-Napoca
JUDEȚUL CONSTANȚA

8. Beca Iancu administrator SCM Instalservice Constanţa
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

9. Toma Marian preşedinte Sârguința SCM Târgovişte
10. Roșoiu Constantin preşedinte Unirea SCM Pucioasa

JUDEȚUL DOLJ
11. Sucea Marin preşedinte SCM Automobilservice Craiova

JUDEȚUL  GALAȚI
12. Chiriță Adriana preşedinte Eva-Lux SCM Galaţi

JUDEȚUL GORJ
13. Bărcean Vasile preşedinte SCM Parângul Tg. Jiu

JUDEȚUL HUNEDOARA
14. Adămescu Mariana Mihaela preşedinte COOP. Dacia S.C. Orăștie

JUDEȚUL IAȘI
15. Florea Virginia contabil șef UJCM Iaşi

 JUDEȚUL MARAMUREȘ
16. Zaharia Sanda Georgeta preşedinte Electrometal SCM Baia Mare
17. Molnar Atila preşedinte SCM Țibleșul Tg. Lăpuș

JUDEȚUL MEHEDINȚI
18. Dragotoniu Dumitru Petrișor preşedinte SCM Mobila Drobeta Turnu Severin

JUDEȚUL NEAMȚ
19. Nemens Constantin Şerban preşedinte ASCOM SCM Piatra Neamț

JUDEȚUL OLT
20. Criveanu Aurelia preşedinte SCM Precizia service Slatina

JUDEȚUL PRAHOVA
21. Cîrstea Maria preşedinte SCM Pimex Ploieşti
22. Buruleanu Eugenia preşedinte SCM Mobicom Ploieşti

JUDEȚUL SATU MARE
23. Boșca Tatiana Diuța preşedinte SCM Îmbrăcămintea  Satu Mare

JUDEȚUL SUCEAVA
24. Croitoru Liliana preşedinte Solidaritatea SCM Gura Humorului

JUDEȚUL TIMIȘ
25. Pantoş Dragomir preşedinte Societate Cooperativă Timiş Timişoara

JUDEȚUL VÂLCEA
26. Graor Gabriel președinte Progresul SCM Rm. Vâlcea
27. Postolache Monica-Cristiana președinte SCM Prestarea Drăgășani

UOCMM BUCUREȘTI
28. Gebăilă Preda preşedinte SCM Îmbrăcămintea Bucureşti
29. Andrei Gheorghe – Cristinel conducător 

tehnic   SCM Cartonajul Bucureşti
MEMBRI ASOCIAȚI DIRECT LA UCECOM

JUDEȚUL VÂLCEA
30. Cocoș Vasile Bogdan președinte SCM Arta Populară Rm.Vâlcea

JUDEȚUL DOLJ
31. Ciocotoiu-Zamfir Nicolae președinte SCM Derma-Lux Craiova

JUDEȚUL GIURGIU
32. Chiriță Vasile-Ioan președinte SCM Sârguința Giurgiu

UCECOM
33. Dumitru Dan Iulian director UCECOM

COMISIA DE CENZORI
Nr.
crt. NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA/

OCUPAŢIA ORGANIZAŢIA COOPERATISTĂ

MEMBRI
1. Badea Elena Corina contabil șef UJCM Prahova

2. Buzea Eugenia Veronica președinte Sporul Societate Cooperativă Buzău

3. Jianu Maria Raluca expert contabil Profesie liberală

MEMBRI SUPLEANȚI
1. Avrigeanu Emilia președinte SCM Casa de Modă Venus București





1 iulie
● STELIANA CHICĂ, preşedinte al SCM UTIL MOD 

Ploieşti.
2 iulie

● BERTA SUSANA PAP, contabil şef al Soc. Coop. INTERRA 
Satu Mare. 

3 iulie
● ANA SAVETA BELEIU, preşedinte al SCM TEHNOPRECIZIA 

Alba Iulia.
4 iulie
● CIPRIAN-RĂZVAN CERBU, preşedinte al Soc. Coop. AUTO-

RECORD Timişoara ● TATIANA NĂIBOIU, contabil şef al SCM 
PRESTAREA Drăgăşani ● ANA BALABAN, contabil şef al Soc. Coop. 
BĂNĂŢEANUL Sânnicolau-Mare ● MARIA BLENDICA, contabil şef 
al SCM TEHNICA Braşov.

5 iulie
● NECULAI PEIU, preşedinte al SCM SERVIPREST Urziceni 

● ARTUR FRANCISC BERKI, preşedinte al Soc. Coop. INTERRA 
Satu Mare.

6 iulie
● ANA MARIA POPA, contabil şef al SCM PROGRESUL Baia Mare.
7 iulie
● VALENTINA ŞANDRU, contabil şef al SCM CONFECŢIA Ploieşti  

● MARIA PUI, contabil şef al Soc. Coop. MUNCA COLECTIVĂ Topliţa.
8 iulie
● HUSZAR ENIKO, preşedinte al Soc. Coop. ÎNFRĂŢIREA Satu 

Mare. 
9 iulie
● CRISTIANA MONICA POSTOLACHE, preşedinte al SCM 

PRESTAREA Drăgăşani ● VASILE BĂRCEAN, preşedinte al SCM 
PARÂNGUL Tg. Jiu ● GAROFIŢA MURARIU, contabil şef al SCM 
MUNCITOAREA Topoloveni.

10 iulie
● ROZALIA POPESCU, președinte al SCM ÎNFRĂȚIREA Moreni 

● ADRIAN MARCEL FAUR, președinte al Soc. Coop. HOREA 
Brad ● FLORIN ZIMNICARU, președinte al SCM MOBILA Pitești  
● GHEORGHE ICHIM, preşedinte al SCM DORNA Vatra Dornei  
● DAN CONSTANTIN NUŢU, preşedinte al SCM PRESTAREA 
Bucureşti ● GHEORGHE CHIŞ, administrator unic al SCM CON-
STRUCTORUL Baia Mare.

11 iulie
● ION RĂCEANU, președinte al SCM ARTIS Pitești.
12 iulie
● MARIANA ELEK, şef contabil al SCM TEHNOMETALICA Arad 

● MARIUS TUDOSE, director general al SC SADCOM SA Bucureşti.
13 iulie
● MILICA RUGINĂ, contabil şef al SCM STRĂDUINŢA Tecuci.
14 iulie
● SANDA GEORGETA ZAHARIA, preşedinte al SCM ELECTRO-

METAL Baia Mare ● MARIANA PLOSCARU, contabil şef al SCM 
ASCOM Piatra Neamţ.

15 iulie
● NAGY-SZABO FRANCISC, preşedinte al SCM PRESTAREA 

Şimleu Silvaniei.
16 iulie
● CARMEN IULIANA BRÎNZEA, președinte al UJCM Prahova  

● LUCIA-SIMONA MĂRINĂ, director al Liceului Tehnologic UCECOM 
„Spiru Haret” Cluj-Napoca.

17 iulie
● MARIA RAIZI, preşedinte al Soc. Coop. IGIENA Tulcea  

● DUMITRU CHELARU, contabil şef al SCM SOCOM PRESTAREA 
Piatra Neamţ ● TEODORA CRINTEA, preşedinte al SCM PRESTA-
REA Constanţa.

18 iulie
● GHEORGHE SIMULESCU, preşedinte al UJ-SCOM Timiş  

● EUGENIA VERONICA BUZEA, cenzor al Asociației Uniunea Naţio-
nală a Cooperaţiei Meşteşugăreşti – UCECOM ● ŞTEFAN CRISTEA, 
preşedinte al SCM PRESTAREA Focşani ● ELENA BĂICOIANU, şef 
compartiment financiar-contabil al SCM UTIL MOD Ploieşti.

19 iulie
● MARIOARA RODICA TARŢA, administrator unic al SCM PRO-

GRESUL Baia Mare ● DANIEL BOGDAN AVRAMESCU, preşedinte 
al SCM MARCOP Piteşti ● ADRIAN ALEXANDRESCU, preşedinte 
al SCM GR1 RECAM Iaşi.

20 iulie
● SUSANA OŞAN, preşedinte al SCM MODA Cluj-Napoca  

● DANIELA DRĂGOIU, administrator al SCM GR1 ESTETICA Iaşi.
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Ziua Iei cu fir de aur se þineMeºteºug ºi carierã
Pe 24 iunie, în România și în comunitățile românești din 

întreaga lume, a fost marcată „Ziua Universală a Iei”. În această 
zi de o importanță deosebită pentru românii de peste tot, mulți 
străini, chiar multe națiuni, au sărbătorit alături de noi această 
cămașă feminină, cu o istorie milenară, care a devenit un simbol 
internațional ce reprezintă puritatea și credința că toți oamenii pot 
fi buni, apropiați și chiar înfrățiți. Așa s-a întâmplat și la Split, unde 
manifestarea din acest an dedicată iei a avut loc și în contextul în 
care, între România și Croația se aniverseză 30 de ani de relații 
diplomatice. Camera de Economie a Croației, Muzeul Țăranului 
Român, Ambasada Croației în România, Consulatul Onorific al 
României la Split, reprezentanții economici și guvernamentali din 
ambele țări au făcut tot ce le-au stat în putință în a demonstra 
faptul că această Zi sărbătorită împreună este un simbol al 
relațiilor, mai mult decât cordiale, ce caracterizează legăturile 
dintre cele două popoare. Ia românească nu este numai un 
simbol al culturii românești, ci a devenit, cu adevărat, o expresie 
a culturii internaționale.

Dar să revenim la origini. Acestea își au rădăcinile pe teritoriul 
mirific al țării noastre unde meșteri între meșteri creează această 
minunată podoabă de port românesc. Unul dintre ei este meșterul 
popular Aurelia Matei, din Gârda de Sus, ale cărei produse sunt 
pline de legendă, tradiție și talent. Ce localitate o mai fi și asta?, se 
pot întreba unii dintre noi. Este una dintre ultimele așezări care mai 
păstrează, aproape intact, profilul secular al Țării Moților, mândria 
Munților Apuseni. Aici, sub soarele strălucitor îmblânzit de umbra 
codrilor, meșterește doamna Aurelia care țese manual la război 
pânza necesară pentru întregul costum popular femeiesc. Dânsa 
a reconstituit vechiul port de pe Valea Arieșului și a constatat că, 
în zilele noastre, nu mai purta nimeni Cămașa cu Ciupag. Apoi, 
depunând eforturi și suflet, ajutată și de alți îndrăgostiți de istoria 
și cultura moților, a readus în actualitate veșmântul care a fost 
înainte de jumătatea secolului al XVIII-lea emblema românimii 
de peste munți. Acest port specific al românilor din Transilvania 
mai exista doar în muzee. Și acum să trecem, cât putem mai 
exact, la descrierea iei, piesa principală a costumului, numită în 
acele locuri de vis, cămașa cu ciupag.

Ciupagul este broderia de sub gât în formă de trapez, cusută 
„pe crețuri”, atât pe muchiile cutelor deasupra pieptului cât și la 
mâneci, asemenea unei brățări, semnul identitar al românilor din 
Transilvania și Țara Moților. Pânza se țese la război, chiar dacă 
este borangic. După ce se țese, cu ajutorul lupei, se cos patru 
fire sus, patru jos și apoi, tot câte patru pe laterale. Apoi, cu 
ațele rămase în urechile acelor se fac nodurile ce duc la formarea 
crețelor. Se lasă așa, adunată, timp de două săptămâni și după 
aceea, pe vârful crețelor „se ciupește”. De aici și denumirea 
de… ciupag. Acum două secole se folosea numai fir de aur, 
care nu lipsea din nicio gospodărie, pentru că acest teritoriu 

este vestit și astăzi pentru bogatele zăcăminte de aur și argint. 
Acum de… parcă nu se mai poate. De ce? Nu vom răspunde 
noi la această întrebare. 

Eforturile de a readuce în atenție portul popular străvechi 
nu au fost în zadar. Au apărut foarte multe comenzi, atât din 
țară, cât și de peste hotare, dovedind interesul pentru cămașa 
cu ciupag și, în general, pentru costumul popular al moților. De 
aceea, meșterița a făcut tot posibilul să creeze condiții în care 
poate să învețe și tânăra generație acest meșteșug atât de 
gingaș și de migălos. 

Viitorul meșteșugului luând-o pe căi bune, Aurelia Matei face 
tot ce ține de ea să recupereze din ceea ce a mai rămas din 
vechile costume. Și asta este posibil. Pe timpuri, cu mult înainte 
de măritiș, fetele își coseau pe ascuns costumele pe care aveau 
să le poarte în ziua nunții. Cu acul și cu lumânarea, brodau nopți 
întregi mărgele, flori și alte modele mărunte în culori tradiționale, 
pe iile țesute tot de ele, la război. Dintre toate aceste broderii, 
la mare cinste, era ciupagul. În ziua cea mare, îmbrăcau cea 
mai frumoasă dintre cămăși – cea pe care nimeni n-o văzuse 
vreodată. O mare parte din iile muncite pe furiș cu atâta drag 
și răbdare, au rămas nepurtate când viitorii lor bărbați au fost 
chemați la război. Aceste frumuseți ale portului au fost părăsite, 
aruncate din cauza gândurilor negre. Pe câteva dintre ele, dar 
și alte piese ale portului, Aurelia Matei le-a salvat din casele 
bătrânești și le păstrează cu sfințenie. Le poartă cu ea la expoziții 
și târguri și le arată celor care îi trec pragul casei de sub munți. 

Aurelia Matei păstrează vie amintirea româncelor de altădată 
prin iile vechi pe care le-a recuperat, făurind o întreagă expoziție, 
iar prin țesut și cusut, duce mai departe meșteșugul bunicelor și 
(stră)străbunicelor noastre. E singura din România despre care 
se știe că mai migălește încă ii cu ciupag – o cusătură specifică 
moților, apreciată și admirată în toată lumea. 
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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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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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Zodia:  RAC

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã
Calea ferată Oravița-Anina este cu totul aparte în peisajul 

feroviar din Europa. Denumită și „Semmeringul Bănățean”, ea 
este considerată cea mai spectaculoasă și frumoasă linie ferată 
de munte din sud-estul Europei. Acest „drum de fier”, destinat 
transportului cărbunelui între Oravița și Anina, are 14 tuneluri 
săpate în stânca muntelui și 10 viaducte peste văi adânci. A 
fost dat în folosință în decembrie 1863 și se află în nord-vestul 
Munților Aninei din județul Caraș-Severin. Deși este cea de-a 
cincea linie ferată din România, este a doua din Europa, după 
Semmeringbahn din Austria. Oricum ar fi, ca realizare tehnică 
este o linie unicat în țara noastră. Calea ferată făcea parte 
din „Drumul Cărbunelui” Anina-Oravița-Baziaș. A avut parte de 
oarece istorie. Inițial s-a construit drumul Oravița-Anina (1847) 
pentru transportul cărbunelui cu căruțele trase de cai. Acest 
drum n-a satisfăcut nevoile de transport, astfel s-a construit 
linia Oravița-Baziaș (1854), apoi Oravița-Anina (1863). De la 

Baziaș plecau spre Viena, pe Dunăre, șlepurile încărcate cu 
cea mai bună huilă din Europa, cea de la Anina. De remarcat 
că la construcția acestei căi ferate au lucrat cot la cot bufenii 
(meșterii pietrari din Oltenia), tirolezii colonizați în Oravița după 
1717 și pietrari din Italia, cunoscuți sub numele de friulani. 
Meșteșugul a înfrățit și va înfrăți meșteri din toată lumea, 
când scopul este benefic tuturor. De fapt asta este esența 
cooperației – interesul comun. 

Ar trebui să descriem, atât cât ne ajută cunoștințele, 
această minune a drumurilor din acea vreme. Linia ferată 
are o lungime de 33,4 km. Lungimea totală a tunelurilor este 
de 2084 m iar a viaductelor de 843 metri. Vă dați seama ce 
muncă! Din cei 33 km, 21 sunt tăieturi și străpungeri în stâncă, 
acestea făcându-se într-o perioadă în care nu exista încă dina-
mita. Toate lucrările au fost realizate manual, cu târnăcopul 
și dalta. Dar totul a meritat. De exemplu, viaductul de la Jitin 
este o adevărată operă de artă: construit în curbă la ambele 
capete, cu stâlpi a căror înălțime este de 37 m, având pe o 
distanță de 31 metri și un pod de fier, un exemplu de tehnică 
și artă unic în această parte a lumii. Datorită acestor viaducte 
și tuneluri, a diferenței de nivel, calea ferată Oravița-Anina este 
una dintre cele mai reușite și frumoase din al nostru continent. 
Acum are o nouă folosință: este destinată turismului. Pe ea 
circulă un tren format din două vagoane construite în 1914, 
trase de o locomotivă diesel-electrică construită special pentru 
acest traseu. La nevoie se mai adaugă un vagon. Doar cele 
trei vagoane mai pot circula pe această cale ferată unică. Sunt 
astfel construite încât să permită intrarea într-o curbă cu o 
rază mai mică decât la trenurile normale. Când nu trece prin 
tuneluri din stâncă, trenul trece prin tuneluri naturale ale co-
pacilor aplecați spre calea ferată. Prin „ferestrele” acestora poți 
admira natura minunată a culmilor din jur și Cheile Gârliștei. 

Este păcat să nu parcurgem măcar o dată, cu trenulețul 
din 1914, drumul Căii ferate Oravița-Anina. 

ORIZONTAL: 1) Răspândește teorii pentru a câști-
ga adepți 2) Găsite cu mare greutate – Aflat la sfârșit  
3) Expuneri de carte – Șase… la latină 4) Folosită în 
alegeri – Lichid în baterie 5) Pește de râu (pl.) – Sferă de 
atracție 6) A trage o dușcă – Se dă la vaci 7) Drăgăstos 
8) Acuze! – A spune vorbe de alint 9) A înapoia – Pus la 
curent 10) Dus cu vorba prin lume – Lunga timpului cărare.

VERTICAL: 1) O plimbare pe la țară 2) Cu botul în 
piftie – Oferă sprijin 3) Locuitor al unei urbe – Îndeam-
nă caii la mers 4) Vin… cu amărăciune – E plin de el 
5) A amortiza 6) Vorbim cu ea tot timpul – Dintre rromi 
(sg.) 7) Turcul… din Mangalia – Intră în haine (fem. pl.)  
8) Nete! – Turnare… pe lângă 9) Mai mult decât minunate 
– Tătuca rușilor 10) Așa să fie… la rugăciune – A obloji.

Difuzãri de idei

LICA POTENKIN
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