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Cine a crezut că la mare se merge doar pentru relaxare și-a calculat 
greșit pașii, căci la Mamaia a fost de muncă și încă într-un ritm susținut. 
Dar tocmai râvna cu care s-au pus toate la punct a făcut ca evenimentul 
din seara zilei de 30 iunie să fie unul reușit.

Cum era și de așteptat, momentul care a captat atenția tuturor l-a 
constituit premierea societăților cooperative meșteșugărești care au avut 
cele mai bune rezultate în anul 2021.

Topul SCM, așteptat cu viu interes
Pe baza indicatorilor economico-financiari rezultaţi din raportări, la 

nivelul UCECOM s-a putut realiza „Topul SCM-urilor” pe anul 2021. 
Acest clasament este mai mult decât o simplă recunoaștere a meritelor 
economice, reprezintă un motiv de mândrie personală, dar și de ambiție 
colectivă, dacă vorbim despre „bătăliile” între județe. Tocmai de aceea 
strânge orgolii și suscită un viu interes, drept dovadă stând atenția acor-
dată momentului când a avut loc premierea. Întreaga asistență a așteptat 
cu sufletul la gură decernarea trofeelor, doar, nu-i așa, o firmă își arată 
valoarea și prin numărul de diplome și premii strânse de-a lungul anilor. 
Iar când vine vorba de sectorul cooperaţiei meşteşugăreşti, numeroase 
SCM-uri se pot numi „campioni ai economiei de piață”.

Așa cum și-a obișnuit membrii asociaţi, UCECOM a 
sărbătorit și în 2022, alături de reprezentanţii acestora, 
Ziua Internațională a Cooperativelor, eveniment așteptat cu 
mult drag de meșteșugarii români. Profitând de reuniunea 
de la Mamaia, în stațiunea constănțeană s-a organizat și 
primul Consiliu Național al UCECOM de după alegerile 
ținute în luna mai, cele care au cimentat opțiunea membri-
lor cooperatori pentru continuitate, echilibru și dezvoltare.
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De prin lumea cooperatistã

Pãpuºa de caº, inel de logodnã

Stimați membri cooperatori,
Anul acesta, ziua de 2 iulie este una specială pentru coopera-

tivele din întreaga lume, deoarece se sărbătoresc 100 de ani de 
la declararea Zilei Internaționale a Cooperativelor. La ceas aniversar, îmi face o 
deosebită onoare să vă adresez felicitări pentru activitatea dumneavoastră și să vă 
asigur de sprijin și prețuire din partea guvernului.

Sloganul sub care se desfașoară aniversarea din acest an, „Cooperativele con-
struiesc o lume mai bună”, ne îndeamnă la reflecție privind rolul fiecărei entități în 
contextul global actual. Sunt vremuri complexe, de criză economică, de turbulențe 
în toate sectoarele vieții publice și economice și de aceea e important să facem 
eforturi și să încercăm să trecem împreună peste această perioadă.

Solidaritatea este importantă în vremuri de criză, iar acum avem nevoie de cooperare, 
de dialog și de speranță. Cooperativele au mers în această direcție pe tot parcursul  
existenței lor și mă bucur că sunteți concentrați pe chestiuni menite să aducă 
oamenii împreună și să rezolve problemele acestora.

Modelul de afaceri promovat de cooperative, centrat pe om, pe ajutorare, 
responsa bilitate, democrație, egalitate, echitate și solidaritate apreciez că poate fi 
o inspirație în aceste vremuri dificile, pentru a crește responsabilitatea socială și 
grija față de ceilalți, ca să construim împreună o lume mai bună.

Apreciez modul în care cooperativele încurajează participarea economică, 
luptă împo triva degradării mediului și a schimbărilor climatice, generează locuri 
de muncă bune, contribuie la securitatea alimentară și la bunăstarea financiară a 
comunităților locale.

În România, mişcarea cooperatistă are o tradiție lungă și de succes. Cele 
peste 450 de societăți cooperative meșteșugărești și uniuni județene ale acestora, 
împreună cu resursa umană a sectorului, care ajunge la circa 10.000 de persoane, 
reprezintă un sector important în economia noastră, dar și un model de lucru, având 
în vedere implicarea în angajarea persoanelor cu handicap.

Salut, de asemenea, implicarea Uniunii Naționale a Cooperației Meșteșugărești 
în activități educative și de formare profesională, în cadrul Universității „ARTIFEX” 
și a Fundației „SPIRU HARET”. Avem nevoie de centre de calificare și reconversie 
profesională, pentru că dinamica pieței muncii solicită o forță de muncă adaptată, 
calificată la meseriile viitorului. Vă încurajez să continuați și să dezvoltați această 
latură educativă a activității cooperatiste, pentru că avem nevoie de forță de muncă 
bine calificată pentru a atrage investiții care aduc creştere economică și bunăstare 
pentru români.

Vă felicit pentru modul în care reușiți să vă adaptați la schimbări, să rezistați 
în timp și să promovați un model de afaceri care acționează pentru dezvoltarea 
durabilă a comunităților.

Vă urez mult succes în continuare și vă asigur de tot sprijinul Guvernului!

Cancelaria Primului-Ministru Ion-Marcel Ciolacu,  
Preºedintele  
Camerei Deputaþilor

Mesaje de Ziua Internaþionalã a Cooperativelor

Stimați reprezentanți ai mișcării cooperatiste 
din România,

Invitația de a adresa un mesaj cu ocazia Zilei 
Internaționale a Cooperativelor este onorantă, cu 
atât mai mult cu cât acest an reprezintă aniversarea 
centenarului Zilei Internaționale a Cooperativelor.

Folosesc acest prilej pentru a transmite felicitări 
tuturor celor care fac parte din acest model de între-
prindere și contribuie la construirea comunităților, 
dezvoltarea economică a acestora și eficientizarea 
utilizării resurselor.

Tema aleasă, „Cooperativele construiesc o lume 
mai bună”, reflexie a Anului Internațional al Coopera-
tivelor al ONU de la care se aniversează un deceniu, 
prin valorile pe care le promovează – autoajutorare, 
auto-responsabilizare, democrație, egalitate, echitate 
şi solidaritate – reprezintă dezideratul spre care 
trebuie să tindă întreaga societate, construirea 
unei lumi în care fiecare primește şanse egale de 
valorificare a aptitudinilor cu susținerea celorlalți.

Educația, valorile etice comune și controlul 
democratic pe care le promovați reprezintă pilonii 
de bază pe care sunt convins că trebuie construit 
viitorul, iar susținerea acestor modele de viață 
economică, ce au în centrul său persoana, cu sigu-
ranță contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai al 
ansamblului social.

Mulțumesc Asociației Uniunea Națională a 
Coopera ției Meșteșugărești și membrilor săi pentru  
eforturile pe care le depun în a face cunoscut acest  
model economic şi creșterea potențialului comu-
nităților în care activează.

Mult succes în continuare!



Organizația Internațională a Muncii își va asuma 
un rol de lider în inițiativele de realizare a unei munci 
decente în lanțurile de aprovizionare, oferind orientări 
și sprijin statelor membre și constituenților tripartiți. 
Elementele de bază ale unei strategii ambițioase 
și cuprinzătoare privind munca decentă în lanțurile 
de aprovizionare au fost convenite de un grup de 
lucru tripartit – reprezentând guvernele, angajatorii 
și lucrătorii – al OIM.

Astfel, se urmărește încurajarea eforturilor de 
îmbunătățire a legăturilor dintre activitatea și fluxul 
de informații al mecanismelor de supraveghere ale 
OIM, în ceea ce privește lanțurile de aprovizionare, 
și activitatea tehnică și de cercetare a OIM, precum 
și dezvoltarea de noi inițiative care ar putea com-
pleta standardele internaționale de muncă existente 
și ar putea ține seama de provocările lanțurilor de 
aprovizionare transfrontaliere.

Europa s-ar putea confrunta cu veri şi ierni 
mai secetoase în viitor, conform unui studiu realizat 
de Serviciul Meteorologic German (DWD) privind 
seceta pe „Bătrânul continent”. Studiul DWD prezice 
scăderea pe termen lung a precipitaţiilor în regiu-
nea mediteraneană, cu un risc crescut de secetă 
în Europa centrală şi mai ales în partea de vest.

Climatologii au remarcat că, din primăvara 
acestui an, continentul european s-a confruntat cu 
o secetă pe scară largă care a afectat semnificativ 
nivelul apelor şi agricultura şi a condus la restric-
ţionarea consumului de apă. De asemenea, unele 
zone, mai ales nordul Italiei, s-au confruntat cu 
ierni secetoase.

În următoarele trei luni, seceta ar putea afecta 
zone întinse ale Europei.

(Urmare din pagina 1)
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Adunarea Generală a ACI, ținută la Sevilla, în 
Spania, l-a avut ca invitat prin videoconferință pe Illia 
Gorokhovskyi, președintele Coop Ucraina, care le-a 
cerut tuturor celor prezenți să sprijine cooperativele 
lovite de război din țara sa. De altfel, Gorokhovskyi 
a transmis că mulți ucraineni intenționau să participe 
personal la Adunarea Generală a ACI, dar și-au 
schimbat planurile din cauza conflictului militar 
izbucnit în februarie.

„Intenția lor a fost să vină la Sevilla, să vor-
bească, să împărtășească emoții și să schimbe 
experiențe. Pentru că, în termeni simpli, fiecare 
cooperator ucrainean și-a făcut planuri de viitor, 
dar apoi a venit șocul din 24 februarie. Tot ceea 
ce s-a întâmplat de la acea dată nu este altceva 
decât o tragedie teribilă pentru țara mea”, a povestit 
Illia Gorokhovskyi. Printre altele, președintele Coop 
Ucraina s-a referit și la impactul războiului – peste 
10 milioane de ucraineni și-au părăsit căminele, în 
timp ce 30% din infrastructura țării a fost distrusă. 
Ultimele estimări sunt că prețul reconstrucției Ucrainei 
va depăși 600 de miliarde de dolari.

Inevitabil, războiul a afectat și sectorul coopera-
ției, a declarat Gorokhovskyi: „Acolo unde, până de 
curând, existau magazine convenabile, cooperative 
confortabile și primitoare, azi avem ruine și haos. 
Sute de cooperative și-au pierdut proprietatea, iar 
mii de membri ai cooperativelor sunt fără loc de 
muncă și fără o casă. În prezent, nici măcar nu este 
posibil să estimez cu exactitate amploarea daunelor 
cauzate de război sectorului cooperatist”.

Ucraina are, însă, speranță că totul se va 
încheia cu bine, „deoarece toate războaiele se ter-
mină mai devreme sau mai târziu”. „Cooperația în 
Ucraina nu numai că va fi restabilită, ci va deveni 
și mai puternică și mai bine dezvoltată și își va lua 
locul demn în sectorul real al economiei”, a conchis 
președintele Illia Gorokhovskyi.

De prin lumea cooperatistã

ªtiri de azi pentru mâine

Mesajul Coop Ucraina adresat Adunării Generale ACI

OIM se implică în lanțurile de aprovizionare

Vin veri și ierni mai secetoase pentru Europa

Campionii cooperaþiei meºteºugãreºti, premiaþi de UCECOM
Încă o dată s-a dovedit cât de imprevizibilă poate fi activi-

tatea economică. Spre deosebire de anii precedenți, în 2021 
s-a impus Optimed Societate Cooperativă Buzău (președinte 
Valentin Dumitru), care a ocupat locul 1, primind din partea 
UCECOM, pe lângă diploma de excelență și cupa transmisibilă, 
şi un „pui” de cupă care va rămâne în posesia câştigătorilor. 
Pe locul 2 în clasamentul general a ajuns SOCOM Unirea 
Societate Cooperativă Petroșani (președinte Ioan Rus), iar 
pe locul 3 a încheiat podiumul campionilor, SCM Colin Daily 
București (altruistă din fire, noua președinte, Claudia Druțu, a 
avut imboldul de a „împărţi” laurii cu cea care a condus până 
de curând destinele societăţii, d-na Constanţa Ionescu).

Pe ramuri de activitate, au mai fost premiate următoarele 
societăți cooperative meșteșugărești: SCM Munca Roman 
(confecții-îmbrăcăminte), Pimex SCM Ploiești (pielărie-încăl-
ţăminte), Transilvana SCM Sebeş (exploatarea şi prelucrarea 
lemnului, producţia de mobilier şi alte articole din lemn), Tromet 
SCM Ploiești (construcţii metalice, produse din metal, turnă-
torie, maşini şi echipamente), SCM Instal Service Constanța 
(lucrări de construcții), SCM Automecanica Bucureşti (servicii 
de întreţinere şi reparaţii auto), SOCOM Unirea Societate 

Cooperativă Petroșani (comerț cu amănuntul și cu ridicata), 
Optimed Societate Cooperativă Buzău (reparaţii de articole 
personale şi gospodăreşti), SCM Igiena Iaşi (servicii de coafură, 
frizerie şi SCV), Bijuteria Societate Cooperativă Timişoara 
(fabricarea de bijuterii), Caritatea Societate Cooperativă Satu 
Mare (chimie, mase plastice, cauciuc, minerale nemetalice), 
SCM Cartonajul Bucureşti (industria hârtiei şi cartonului), 
SCM Colin Daily București (industria alimentară), SCM  
Invalizi Munca București (alte lucrări şi servicii), Arta SCM 
Târgoviște (artizanat).

Totodată, s-au acordat și o serie de premii speciale, după 
cum urmează:
●  Premiul special pentru livrări de mărfuri intracomunitare/

export: Confex Societate Cooperativă Buzău;
●  Premiul special pentru activitatea de investiţii:  

UJCM Maramureș;
●  Premiul special pentru numărul de personal încadrat:  

Asociaţia „UJCM Dâmbovița”;
●  Premiul special pentru societăţile cooperative cu personal 

cu dizabilităţi: SCM Cartonajul Bucureşti.
LAURENȚIU TEODORESCU





23 iulie
● DUŞAN ISAIN, preşedinte al Soc. Coop. ÎNCĂLŢĂMINTEA 

Timişoara ● GHEORGHE MĂRGĂRIT, administrator al SCM 
PHOENIX 95 Constanţa.

24 iulie
● GABRIEL GRAOR, preşedinte al SCM PROGRESUL Rm. Vâlcea.
25 iulie
● ECATERINA MITULESCU, şef contabil al SCM FOTOGRAFIA Constanţa 

● ADRIANA CHIRIŢĂ, preşedinte al SCM EVA-LUX Galaţi ● DOINA POPA, 
contabil şef al SCM ELEDUR Bucureşti.

26 iulie
● ELEONORA COSTIN, preşedinte al SCM ÎNCĂLŢĂMINTEA Oradea ● BOGDAN 

DINU, contabil șef al Soc. Coop. UNIREA MEȘTEȘUGARILOR Caracal.
27 iulie
● VALENTIN PREOTEASA, preşedinte al SCM ÎNTREŢINEREA Piteşti  

● OANA DANIELA BULZAN, contabil al Soc. Coop. IGIENA Timişoara.
29 iulie
● LILIANA-FELICIA OREZEANU, preşedinte al SCM MODA LUX Suceava 

● DAN NICOLAE DRĂGOI, preşedinte al SCM INTERSERVICE Băneasa din 
Bucureşti ● MARIUS STAN, preşedinte al SCM IGIENA Cluj-Napoca.

30 iulie
● LENUŢA CIOANCĂ, administrator al SCM ÎNFRĂŢIREA Moldova Nouă 

● CORNELIA CONSTANTINESCU, şef contabil al SCM MODA SÂRGUINŢA 
Rm. Vâlcea.

31 iulie
● SANDA SORINA HOZA, preşedinte al SCM BICONFEX Bistriţa ● GEORGETA  

MARIA FĂTU, secretar al UJSCM Brăila ● RODICA MURARIU, contabil șef 
al AJCM Suceava ● CRISTINESCU MARIA, contabil al Colegiului UCECOM 
„Spiru Haret” Bucureşti.

1 august
● CRISTIAN FOTU, administrator al SCM TRICOTEX Constanţa ● ION 

MANEA, preşedinte al SCM EXIMCOOP Focşani ● LILIANA ELENA JURCAN, 
contabil şef al SCM MUNCITORUL Beiuş ● GABRIELA RĂBOJ, contabil şef 
al SCM PRESTAREA Constanţa ● NICOLETA FLORINA BURU, contabil șef al 
Soc. Coop. TIMIȘ Timișoara ● GHEORGHE NEAG, director al S.C. Hefaistos 
– CM SA, sucursala Sovata.

2 august
● MIHAIELA BUDEU, preşedinte al SCM TRICOTEXTIL Oradea ● DANIELA 

MOARCĂŞ, administrator unic al SCM FRIG SCANDIC Braşov.  
3 august
● ELENA POPARAD, administrator unic al SCM TEHNOCHIM Victoria  

● SIMONA FLORENTINA DRAGOTONIU, contabil şef al SCM MOBILA  
Dr. Tr. Severin.

4 august
● GABRIELA ŞTEFĂNESCU, preşedinte al SCM SERCOM Târgovişte.
5 august
● IOANA OLTEANU, contabil şef al SCM ÎNAINTE Constanţa.
7 august
● FLORINA MOGA, preşedinte al SCM CONSTRUCTORUL Cluj-Napoca  

● LUCIA SZFARLI, preşedinte al SCM MEDIEŞANA Mediaş ● MANUEL MIHAI, 
preşedinte al Asociației Meșteșugarilor Mureșeni.

8 august
● GHEORGHE HODOROAGĂ, preşedinte al SCM METALO-CHIMICA Rm. 

Vâlcea ● NICOLAE SUCIU, administrator al SCM CONSTRUCTORUL Mediaș.
9 august
● ANA MARIA POP, preşedinte al UJCM Satu Mare ● VIRGINIA FLOREA, 

contabil şef al UJCM Iaşi ● RODICA DÎRLĂ, preşedinte al SCM AVÎNTUL Filiaşi 
● ANDREEA ERDEI, contabil șef al SCM IGIENA Oradea.

11 august
● GABRIELA CRISTINA ACOSTANDEI, președine al SCM ARTIZANATUL 

Botoșani ● MIRELA JUGRAVU, contabil şef al SCM DRUM NOU Tg. Jiu  
● MIRELA VASILICA MEZEI, contabil şef al Soc. Coop. CĂLIMANUL Topliţa  
● STELA ECATERINA MARIAN, contabil şef al UJCM Bihor ● CARMEN BEDÖ, 
contabil șef al SCM SĂCELEANA Săcele.

12 august
● MARIANA CHIRIAC, vicepreşedinte al UJCM Galaţi ● CARMEN AIDA 

BRIGHIU, contabil şef al SCM CITRAS Câmpina.
13 august
● MARIA CORINA VECERDEA, preşedinte al SCM ARTA SIBIULUI – Cisnădie.
14 august
● NICOLAE DONOIU, preşedinte al SCM CONSTRUCŢII INSTALAŢII Piteşti 

● MARIA SIMINA GRUSEA, preşedinte al SCM UNIREA Rupea ● ROBERT 
POPA, președinte al SCM MUREȘUL Alba Iulia.

15 august
● GELU HORIA MUNTEANU, preşedinte al SCM PROGRESUL Braşov  

● GEORGETA PEPICI, preşedinte al SCM MUNCA COLECTIVĂ Tr. Măgurele 
● MARIA VONET, preşedinte al Soc. Coop. CARTONAJUL Satu Mare ● MARIA 
UNGURU, contabil şef al SCM ARTIN Tg. Jiu ● MARIA BUGIU, contabil şef 
al SCM GR1 CONSTRUCTORUL Iaşi.

16 august
● CRISTINA AURELIA ZLOTEA, preşedinte al SCM INVALIZI MUNCA 

Bucureşti ● AURORA IOJA, preşedinte al Soc. Coop. IGIENA Hunedoara  
● MARIA FILIP, contabil şef al SC HEFAISTOS – CM SA, sucursala Sovata.
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Pãpuºa de caº, inel de logodnãMeºteºug ºi carierã
Pe întreg teritoriu țării noastre, sărbătoarea Sfântului 

Ilie este de o mare importanță, atât religioasă cât și laică. 
Vom încerca să descriem ce se întâmplă de Sântilie într-un  
teritoriu în care se mai păstrează tradițiile păstoritului. 
Este vorba de Nedeia mocănească de la Voinești, județul 
Covasna, când tinerii ciobani coboară de la munte pentru 
schimbul direct de mărfuri (trocul) și pentru a-și găsi 
mireasa. La acest străvechi obicei mocănesc se vor referi 
rândurile de față scoțând în evidență tradiția, unicitatea și 
istoria lui. Tinerele fete dorite drept mireasă erau căutate 
de ciobani cu un produs mocănesc, mai mult artistic, 
numit „păpușă de caș”. Ea reprezenta produsul celui care 
dorea să devină mire (cașul) și frumusețea fetei căreia i 
se dăruia păpușa. Aceasta, care ținea locul unui inel de 
logodnă era trebăluită cu multă migală, răbdare și talent, 
fiind o promisiune de căsătorie. 

Pentru a ne desluși în meșteșugul creării păpușilor de 
caș trebuie să-l ascultăm pe Nea Țică Lazăr din Voinești, 
care ne povestește cu un umor inconfundabil ce se întâmpla 
în cele patru zile de Nedeia mocănească. „Așteptam Sântilia 
ca pe Dumnezeu! Aia-i mare bucurie! Ne întâlneam, ne 
povesteam ce s-a mai întâmplat, ce-am mai pățit cu ursul, 
cu lupul, făceam câte un troc, ne povesteam de fetele dragi 
nouă apoi te duceai pe la ele pentru a le dărui păpușile 
care să vorbească pentru tine. Pentru a realiza aceste 
păpuși cât mai ornamentate este nevoie de meșteșugari 
experimentați. Ei făceau, prin cioplire și dăltuire în lemnul, 
care se pretează la aceste metode și care nu lasă vreun 
gust sau miros specific, „Păpușarele”. Ele se confecționau 
din cireș, fag, paltin, tei. Sunt alcătuite din două bucăți 
dreptunghiulare astfel lucrate încât să se îmbine între ele, 
cuprinzând la mijloc o felie de caș. Dimensiunile lor erau 
asemănătoare cam peste tot, având 25 cm lungime, 10 cm 
lățime și 5 cm pentru grosime. Pe părțile interioare, care 
vor fi imprimate, sunt strident încrustate cu o mulțime de 
forme și motive ce duc cu mintea la familie, la trăinicia 
ei și la Cel de Sus care o veghează. De aceea, motivul 
principal ce apare ca fiind dominant este Crucea, semnul 
lui Dumnezeu și al credincioșilor săi. Pentru că toate au o 

lucrătură elaborată, greu de realizat fără pricepere multă 
și unelte adecvate, este sigur că erau confecționate de 
meșteșugari specializați care le vindeau ciobanilor tineri. 
Pentru a întări această concluzie ne întoarcem la Nea Țică 
Lazăr care ne arată o matriță păpușar realizată de dânsul 
prin 1933. „Mult am folosit-o! Opăream cașul să fie ca 
guma, îl puneam în presa asta, apăsam până se strângea 
bine, tăiam pe margine cu briceagul, și-l puneam la fum. 
După ce se afuma bine, scoteam păpușa pe care tinerii o 
ofereau celei dorite”. Iată adevăratul meșter păpușar care 
ne-a povestit despre acest obicei, cu dragoste, umor și un 
pic de melancolie, mângâind matrița păpușar care a servit 
mocanilor din Voinești-Covasna împreună cu realizatorul 
ei mai bine de 90 de ani. 

Vremurile s-au schimbat, dar voineștenii nu vor să 
piardă tradiția, așa că în fiecare an, în preajma Sântiliei, 
reconstituie această sărbătoare străveche, un brand al 
locului care ilustrează viața autentică, cea în care creșterea 
animalelor, ocupație din moși-strămoși și transmisă din 
generație în generație, are un rol foarte important și în 
prezent. LIA PINTILIE
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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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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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Ce ºtim sau nu despre þara noastrã
La poalele Munților Almăjului, într-un decor idilic, plin 

de păduri, pâlcuri, izlazuri, vara acoperite de un covor 
multicolor datorat florilor atât de gingașe ale pajiștilor 
montane, se află o străveche așezare numită Rudăria, 
dar de, în zilele actuale au denumit-o Eftimie Murgu, după 
numele revoluționarului pașoptist de pe acele meleaguri. 
Vechiul nume vine de la râul Rudărica, ce traversează 
satul, și care în traducere slavonă înseamnă „râul de fier”. 
Această denumire a fost primită cel mai probabil datorită 
zăcămintelor care se găsesc în munții din împrejurimi. 
Aproape de senzație este faptul că în aceste locuri timpul  
parcă a stat în loc! Asta deoarece în Rudăria se află cel 
mai mare complex mulinologic din România, unic în Europa.  
Ce este acest complex? O salbă de mori de apă, ase-
mănătoare unei salbe de mărgele de o lungime de trei 
kilometri, de-a lungul râului Rudărica. Aceste bijuterii care 
împodobesc râul reprezintă cel mai mare și spectaculos 
lanț de mori de apă de pe vechiul continent. Dacă în 1874 
existau 51 de mori, după inundațiile din 1910 au mai rămas 

doar 22. Cu nume ca cele ale constructorului, al locului 
în care sunt amplasate sau al unei familii cu influență: 
„Îndărătnica de la perete”, „Moara din Țarină”, „Moara de 
la Tunel”, „Moara Trăiloanea”, „Moara Firiz”, ele formează 
complexul inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Aceste 
monumente istorice fac pe turiștii care ajung în acest loc 
ca-n povești să aibă impresia că timpul a stat în loc, nu 
de veacuri, ci de milenii, deoarece această metodă de a 
măcina grânele este folosită din secolele II-III. Ca în urmă 
cu sute de ani, localnicii folosesc morile să facă făină de 
mălai, care are un gust unic. Și asta datorită măcinării  
foarte lente. Grăunțele de porumb sunt zdrobite de pietre 
care se rotesc cu o turație mică. Zilnic se macină câte 
10-15 banițe de făină. Minunățiile istorice sunt folosite în 
comun, în devălmășie și nu există localnic, care să nu 
aibă rând la moară. Totul ține de cutuma locului și se 
moștenește din generație în generație. La fiecare moară 
sunt 15-25 de rândași care contribuie cu bani sau muncă 
la întreținerea morilor. Adăposturile morilor sunt făcute din 
lemn, acoperite cu șiță, iar instalațiile au același principiu 
funcțional: turbina cu apă. Întreaga muncă s-a făcut numai 
cu dalta și ciocanul. Morile sunt ale oamenilor locului, însă 
au fost introduse în patrimoniul național și se află sub 
atenta supraveghere a Muzeului Astra din Sibiu. 

Pe lângă spectacolul fascinant al cascadelor îmbinat cu 
zgomotul salbei de mori, o excursie pe Valea Miracolelor 
oferă și alte surprize nebănuite. Nu lipsesc legendele. Se 
spune că morile de apă sunt păzite de Adam și Eva, două 
stânci cu înfățișare omenească, care se află undeva sus 
pe Cheile Rudăricăi. Pe vremea dacilor, erau doi tineri care 
se iubeau, însă părinții lor nu se înțelegeau, tocmai din 
cauza unei mori. Ei le-au interzis tinerilor să se mai vadă, 
iar cei doi au fugit în munți. Atunci, toate rudele au plecat 
să-i caute, însă ca să li se piardă urma, îndrăgostiții au 
urcat pe stânci și au fost loviți de un trăsnet. Cei doi s-au 
transformat în stânci și de atunci păzesc zona. 

Ce frumos! Istorie, meșteșug, legendă și înțelegere 
între oameni. Da, avem ce învăța prin drumeția în acest 
loc, unde timpul s-a oprit.

ORIZONTAL: 1) Loc de adunare pentru cei duși de 
acasă (pl.) 2) Copii… fel de fel 3) Serie scurtă – Scăpat de 
sub control – Îți ia vorba din gură! 4) Superstiție – Hrana 
bebelușului 5) Băgat la mijloc, între ani 6) A sta de povești – 
Floarea-curcubeu 7) Iese la spălat – Cantitatea de mărfuri din 
depozit 8) Taie cărțile – Și în aliaje și în broccoli 9) Cusur –  
Polița din casă 10) Echipa nuntașilor – Culmea rațiunii.

VERTICAL: 1) Cumpărat de la casă – Nedorită de șofer 
2) Dragoste cu năbădăi – Loc de baștină 3) Arta cuvântului 
4) Lăsat la coadă! – Adăpostește plantele de frig – Vârf de 
aisberg! 5) Final la șah – Particula viitorului – Turismul din 
Covasna 6) Cele care ne sunt de folos – Capete de șnur!  
7) Obișnuiți să repete 8) În cuib! – Are o pasiune mistuitoare 
9) Îndurător din principiu – Fete… din Buftea! 10) Foarte 
tare – Detaliile unei pânze. 

Adunarea gândurilor

LICA POTENKIN


