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Radu Stelian s-a retras în vară de la conducerea 
SCM Arta Lemnului București. A ales să treacă 
la un alt capitol al vieții, deși cu mândrie spune 
că nu a încheiat turul cooperației. Au fost 54 de 
ani de muncă în sector, o viață de om închinată 
breslei meșteșugarilor, în general, și cooperativei 
Arta Lemnului București, în mod particular. Când 
Gazeta „Viața CM” l-a abordat pentru un interviu, 
Radu Stelian își făcea de lucru în micul său paradis 
de la țară, relaxându-se „meșteșugărește”, cum a 
ținut să sublinieze.

Ce mai faceți, domnule Radu Stelian?
Prin solar, prin grădina casei, pe la atelier, mulțu-

mesc de întrebare. Tot cu munca, așa cum mă știți. 
Nici nu se poate altfel, te plictisești stând degeaba. 
Eu pot să spun că mă relaxez meșteșugărește.

Cu gândul tot la cooperație...
Nici nu se putea altfel. A fost doar o etapă din 

viața mea profesională, dar turul cooperației încă 
nu l-am încheiat. Nu a fost ușor să mă retrag de 
la SCM Arta Lemnului București, mai ales că sunt 
atâtea amintiri acumulate în 54 de ani de activitate. 
Mă gândesc și la colegii pe care i-am lăsat acolo, 
la toți cei pe care i-am format în această meserie...

În discursul său, Sevastița Grigorescu s-a referit și la criza sanitară actuală, 
„disimulată în multiple feluri într-o criză economică şi socială”, care „ne îm-
pinge să fi m cât mai precauţi, să limităm dorinţa de socializare”. Referindu-se 
la cele 11 unități de învățământ din cadrul Fundației Învățământului Preuni-
versitar al Cooperației Meșteșugărești „Spiru Haret”, președintele UCECOM 
a susținut că, în mod cert, „putem vorbi de o consolidare semnifi cativă a 
bazei materiale, dar și a potențialului educativ pus în slujba celor care vor 
să-și desăvârșească pregătirea. Prin aceste unități realizăm, pe de o parte, 
pregătirea inițială a peste 5.000 de tineri, prin diverse forme și niveluri de 
învățământ, care le asigură şcolarizarea în zeci de califi cări profesionale 

acreditate. Pe de altă parte, în fi ecare an noi suntem formatori profesionali 
şi pentru mii de adulţi prin Centrele de califi care și reconversie profesională 
de pe lângă unităţile școlare”.

De vorbã cu Radu Stelian despre cooperaþie 
în România de azi
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Plutãritul, un adevãrat meºteºug strãvechi

Proiectul „Standarde europene în pregătirea profesională a asis-
tentului medical” 2019-1-RO01-KA102-062305, fi nanțat prin programul 
european Erasmus+, a fost derulat de Colegiul UCECOM „Spiru Haret” 
București în perioada 2019-2021. Scopul proiectului a fost acela de 
a îmbunătăți capacitatea instituțională de organizare a stagiilor de 
instruire clinică, adaptate standardelor europene, pentru elevii de la 
școala postliceală, califi carea Asistent medical generalist.

Pe parcursul lunii iulie 2021 s-au desfășurat mobilitățile a 16 elevi, 
organizate cu ajutorul partenerului intermediar Universal Mobility SL. 
În perioada 5-16 iulie, un grup de 8 elevi din anul III a efectuat 
stagiul clinic, obiectivele vizând conținutul Afecțiuni metabolice și de 
nutriţie, afecțiunile aparatului digestiv din modulul Medicină internă 
și nursing specifi c 2, iar în perioada 19-30 iulie, 8 elevi din anul II 
au parcurs un stagiu de instruire clinică de 60 de ore cu o tematică 
din modulul Nursing general 2.

Stagiile clinice s-au desfășurat în condiții foarte bune în unitatea 
sanitară PRO-HUMANITAS S.C.A, din Malaga, Spania. Elevii au 
primit un sprijin important din partea monitorilor care i-au însoțit, 
doamnele profesor de practică Violeta Zlota și Ionela Teniță.
Elevii au participat activ la îngrijirea pacienților

Elevii au înțeles să își asume rolul în echipă și să participe activ 
la îngrijirea pacienților. Au observat implicarea personalului, modul 
de abordare a cazurilor și documentarea în foile de observații. Au 
înțeles organizarea secției, folosirea materialelor și instrumentelor, 
respectarea normelor de prevenire a infecțiilor. 
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Proiect de succes dus la bun sfârºit de Colegiul 
UCECOM „Spiru Haret” Bucureºti

Cu speranța unui viitor mai bun, elevi, profesori și părinți 
au trăit luni, 13 septembrie, emoțiile deschiderii unui nou an 
școlar. 2021-2022 ar trebui să readucă măcar o mică parte din 
„normalitatea” pe care școala românească o cunoștea înainte de 
izbucnirea pandemiei Covid-19. Despre contextul actual, dar nu 
numai, este vorba și în mesajul pe care președintele UCECOM, 
Sevastița Grigorescu, l-a rostit în fața audienţei prezente în 
curtea Colegiului UCECOM „Spiru Haret”, din București, „unitate 
şcolară care reprezintă port-drapelul acestei forme de învățământ 
din cadrul cooperației meșteșugărești”.

Oameni ºi locuri - întâlniri istorice

Oferte educaþionale 2021-2022

Sevastiþa Grigorescu: „Tinerii au nevoie de o bazã solidã, axatã pe profesionalism, corectitudine, decenþã ºi responsabilitate”
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An de an, 12 august marchează Ziua Internațio-
nală a Tineretului, o șansă în plus de a evidenția 
provocările cu care se confruntă această categorie 
socială. Alianța Cooperatistă Internațională a ținut 
să sublinieze și care sunt benefi ciile colaborării 
prin intermediul cooperativelor, căci nu întâmplător 
modelul economic de cooperare este plasat în topul 
opțiunilor menite a ajuta tinerii să își negocieze mai 
bine viitorul pe piața muncii.

Pentru a contribui la impulsionarea acestei 
agende universale care își propune să inspire urmă-
toarea generație, congresul ACI din 1-3 decembrie 
va include pe agendă și evenimente dedicate 
tineretului. Astfel, ACI va scoate în față 25 de voci 
reprezentând poveștile a 25 de membri din mișcarea 
cooperatistă care au vârsta sub 25 de ani. Toate 
poveștile, unele dintre ele adevărate exemple de 
urmat, vin sub forma unor scurte mărturii video și 
vorbesc despre viața reală și cum modelul coope-
ratist face diferența în societate.

Printre cei care vor vorbi se numără și Guilherme 
Gimenez de Oliveira (21 de ani), din Brazilia, care 
în acest an a obținut o diplomă în management 
cooperatist. El a declarat: „Modelul de afaceri coo-
peratist mi-a arătat un mod diferit de a privi banii 
și oamenii. Înainte, simțeam că, pentru a atinge 
obiectivele, oamenii trebuiau să facă ceea ce se 
pricepeau să facă exclusiv pentru ei înșiși. Acum, 
am învățat că, prin cooperație, ne putem atinge 
obiectivele făcând lucrurile împreună”.

Turiştii străini sosiţi în România au cheltuit, în 
medie, 2.573,30 lei/persoană (aproximativ 520 de 
euro) în semestrul I al acestui an. Potrivit datelor 
furnizate de INS, principalul motiv al călătoriilor în 
ţara noastră (59,6%) a fost reprezentat de afaceri, 
inclusiv participarea la congrese, conferinţe, cursuri, 
târguri şi expoziţii. Patru din 10 turişti străini au călă-
torit în scop particular, în principal pentru vacanţe 
(55%), evenimente culturale şi sportive (22,6%) şi 
pentru vizitarea prietenilor şi rudelor (10,7%).

Din totalul cheltuielilor, ponderea cea mai mare 
o reprezintă cheltuielile pentru cazare, aici fi ind 
preferată în special cazarea cu mic dejun inclus 
(89% din totalul cheltuielilor pentru cazare).

Ascultarea unei sonate de Mozart ameliorează 
simptomele epilepsiei. „Realizarea la care visăm 
este de a ajunge să concepem un fel de muzică 
«antiepileptică», pe care să o utilizăm pentru a 
ameliora viaţa pacienţilor”, a explicat dr. Robert 
Quon, din cadrul departamentului de Neurologie al 
universităţii americane Dartmouth College. În ultimii 
20 de ani, mai multe cercetări au scos în evidenţă 
posibile virtuţi ale sonatei pentru două piane în re 
major (sonata K448) în cazul epilepticilor, măsurând 
activitatea electrică din creierul acestora. Este ceea 
ce lumea medicală numește „efectul Mozart”.

Asistentul medical este manager de caz, își asumă res-
ponsabilitatea și acționează pentru starea de bine a pacienților. 
Colaborarea cu tutorii de practică a început treptat, cu interes 
pentru construirea unei relații profesionale care a durat două 
săptămâni pentru fi ecare grupă de participanți.

A fost mult de lucru, pacienții având diverse probleme 
de dependență care necesită ajutor. Activitatea s-a centrat 
pe afecțiunile digestive și metabolice, pe nutriție și dietetică, 
dar și pe nevoile fi ecărui pacient. S-a lucrat în echipă tre-
cându-se cu ușurință peste barierele lingvistice sau culturale, 
pentru că profesia de asistent medical este universală. S-au 
exersat aptitudini, s-au folosit cunoștințele, s-a construit un 
parteneriat pus în slujba pacientului.

Ne-am propus și am obținut ca rezultat al proiectului 
dezvoltarea competențelor profesionale ale elevilor noștri, 
adaptate cerinţelor şi standardelor europene, validate la nivel 
internaţional prin documentul de mobilitate Europass.

Pentru că asistentul medical este întotdeauna acolo 
unde neputința sapă tunele de suferință prin viața oamenilor. 
Asistentul medical sădește speranță, sprijină și dă sens încă 
unei zile. Şi întotdeauna soluția reușitei depline este iubirea. 
Picătură cu picătură, ca o perfuzie în caz de urgență. Cu efect 
garantat! Asta demonstrează elevii participanți în fi ecare zi.
Activități culturale în timpul liber

În timpul liber, elevii au participat la activități culturale. 
Malaga este un oraș vesel și distins în egală măsură, care 
impresionează prin arhitectura veche a clădirilor, alături de 
modernismul blocurilor noi. Străzi medievale se întretaie cu 
bulevarde luminate, locuitorii îmbină tradiția zilei de duminică 
în care nu se lucrează cu responsabilitatea zilelor de muncă.

Grupurile au vizitat portul, plajele construite pe locuri 
sălbatice, s-au plimbat cu vaporul de agrement, au vizitat 
muzee, biserici, instituții, magazine, Teatrul Roman, cetatea 
Alcazaba, Catedrala ce îmbină mai multe stiluri arhitectonice. 
Muzeul Picasso, dar și casa în care s-a născut și a creat ma-
rele pictor, au lăsat o amprentă de neuitat. Vizita în Gibraltar 
a fost o mare surpriză care a dezvăluit un amestec pitoresc 

de stiluri derivate din cultura marocană, engleză și spa niolă.  
Rezervația de maimuțe, Peștera Sfântului Mihai, Stânca 
Gibraltarului, relicvele arma tei engleze, ziduri de apărare, 
tunuri, locuri marcate cu inscripții istorice. În Granada au fost 
vizitate monumente din patrimoniul cultural Mondial UNESCO, 
care au bucurat participanţii cu frumusețea lor.

Povestea acestui proiect „Standarde europene în pregăti-
rea profesională a asistentului medical” este una de succes, 
împletind pregătirea profesională și activitatea culturală, astfel 
încât experiența elevilor să se transforme în premisa unei 
viitoare activități profesionale adaptate standardelor europene.

Prof. Violeta Zlota transmite impresia activităților din 
mobilitate: „Vă mulțumesc pentru încredere și colaborare, vă 
mulțumesc că sunteţi parte a timpului și a sufl etului meu! Au 
fost zile minunate, a fost greu, a fost superb, a fost așa cum 
Dumnezeu a dat să ne adune laolaltă. A fost cel mai frumos 
grup, au fost colaboratori și coordonatori de proiect extraor-
dinari, a fost un dar pe care l-am primit cu recunoștință. Am 
împărțit grijă și ajutor, am savurat fi ecare emoție, am strâns 
bucurie și succes pe care le-am adus înapoi la școală”.

Proiect de succes dus la bun sfârºit de Colegiul UCECOM „Spiru Haret” Bucureºti De prin lumea cooperatistã

ªtiri de azi pentru mâine

Ziua Internațională a Tineretului, marcată și în cooperație

O sonată de Mozart ameliorează simptomele epilepsiei

Câți bani cheltuie un turist străin în România

Universitatea „ARTIFEX” – Oferte educaþionale 2021-2022
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Diversitatea și atractivitatea ofertei de meserii și specializări, complexitatea 
materiilor și îmbinarea fericită a teoriei cu practica „asigură premisele unui 
învă țământ de calitate” în școlile cooperației meșteșugărești, „capabil să atingă 
exigențele celor dornici să-și însușească o meserie și să facă față cerinţelor 
unei economii în continuă schimbare”.

De altfel, președintele UCECOM a insistat asupra faptului că, „în ziua de 
azi, unde peste tot se cere competitivitate, tinerii au nevoie de o bază solidă, 
axată pe profesionalism, corectitudine, decență și responsabilitate”.

„Responsabilitatea reprezintă adevărata cheie de boltă a societăţii în care 
trăim şi care cere, zi de zi, produse și servicii tot mai elaborate, înglobând tot 
mai multă pricepere și inteligență”, a transmis Sevastița Grigorescu.
Cu gândul spre cursurile Artifex

Și, cum niciodată în viață nu ne oprim din învățat, Sevastița Grigorescu 
a mai spus că și-ar dori ca măcar o parte dintre cei care vor absolvi liceele 
UCECOM „să-şi îndrepte atenţia şi spre domeniul economic, urmând pe mai 
departe cursurile Universităţii Artifex”.

„Pentru cei prezenţi astăzi aici, pentru a fi  martori la un nou început şcolar, 
mă bucur să pot confi rma că, în pofi da difi cultăţilor inerente la care ne obligă 
restricţiile impuse de starea de alertă, înregistrăm progrese şi ele sunt vizibile 
în fi ecare an. Prin urmare, chiar dacă grijile noastre nu sunt mai mici, ne pro-
punem şi în continuare să consolidăm împreună cu aşa-numiţii «dascăli» din 

Dar situația în care am ajuns noi, cooperatorii, să stai cu mâna întinsă, plus și 
problema asta cu pandemia Covid-19... am considerat că este timpul potrivit pentru 
mine să pun punct acestei etape. Însă, măcar o dată pe săptămână mai trec pe la 
societate, îi vizitez pe băieți, vorbesc cu ei, le dau sfaturi, vorbim.

Înseamnă că ați rămas același bărbat activ pe care breasla meșteșuga rilor 
cooperatori îl cunoaște.

Eu, da, dar cooperativa... nu știu ce să zic. Se mai mișcă ceva, sunt comenzi pe 
ici, pe colo, ba un aeroport, niște magazine. Mai colaborăm și între noi, în cooperație. 
Uite, îi dăm o mână de ajutor și domnului Stoian, de la SCM Tehnometalica, e binișor.

Să vedem din septembrie încolo, că nu sunt vești bune din ce aud. Situația din 
țară ne-a făcut pe toți să vedem noua realitate. Și nu este tocmai roz, ca să spun așa.

Aud că tot mai mulți colegi se confruntă acum cu probleme, unele sunt noi pen-
tru ei, dar măcar văd și ei cum este. Când le spuneam să se implice mai mult în 
sprijinirea tinerilor, în promovarea lor... Avem nevoie de tineri, este necesar ca ei să 
vină din urmă, să pună umărul la dezvoltarea sectorului, dar trebuie să fi e sprijiniți, 
ajutați, învățați ce și cum să facă. Aș fi  tare bucuros să văd că ei, rămași în locul 
nostru, vor putea să dezvolte cooperația meșteșugărească spre culmi și mai înalte.

Doar tinerii pot dezvolta sectorul cooperației?
Evident că nu, nici nu se pune problema. În condițiile în care autoritățile și 

guver nanții nu se apleacă asupra noastră, spre cei care muncesc cu scule și unelte, 
așa cum sunt meșteșugarii, atunci va fi  foarte greu, chiar imposibil să se schimbe 
ceva. Trebuie ca factorii de decizie din țara asta să îi ajute mai mult pe lucrători, 
breasla asta are nevoie de sprijin fi nanciar.

Cooperația meșteșugărească a fost baza în România mulți ani la rând, iar unora 
chiar le-a prins bine. Au învățat o meserie în liceele UCECOM, s-au format profesional, 
dar și uman, iar în timp au devenit cineva. De aceea spun că nu este în regulă ca 
oamenii să se descurajeze, iar eu îmi pun speranța, mă văd nevoit să repet, mai ales 
în sufl ul tânăr, în cei care vin din urmă.

Vorbiți ca un părinte către copiii săi...
Așa i-am și privit pe cei care au învățat o meserie stând pe lângă mine. Tocmai 

de aceea, în încheiere, vreau să transmit un salut cooperatist tuturor colegilor mei 
din țară și în mod special conducerii operative a UCECOM. Iar tinerilor din coope-
rația meșteșugărească le transmit să nu ignore lecțiile și sfaturile primite de la cei 
cu experiență. (M.O.) 

Sevastiþa Grigorescu: „Tinerii au nevoie de o bazã solidã, axatã 
pe profesionalism, corectitudine, decenþã ºi responsabilitate”

De vorbã cu Radu Stelian despre cooperaþie în România de azi
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Ion Berindei, un precursor al cooperaþiei meºteºugãreºti
Contribuţia fi ecărui protagonist s-a 

concretizat în principalele compartimente 
ale acestui sistem social şi economic 
care există în România de un secol şi 
jumătate: doctrinar, profesional şi, mai 
ales, antreprenorial. La începutul istoriei 
cooperației, eforturile lui Ion Ghica și 
Ion Ionescu de la Brad vizau doctrina şi 
speci fi citatea sectorului, pentru ca gene-
raţia următoare, a „părinţilor” Spiru Haret 
și Dimitrie C. Butculescu să contribuie 
efectiv la structurarea organizatorică, 
funcţională şi profesională a cooperaţiei 
româneşti, pe temei juridic şi administra-
tiv. În fi ne, extinderea şi consolidarea fun-
damentului antreprenorial al cooperaţiei 
s-a realizat cu ajutorul unor alți oameni 
de valoare, ca Anghel Saligny, Dimitrie 
Leonida sau Pache Protopopescu.

Acestui eşalon de constructori celebri 
i se adaugă și arhitectul şi urbanistul Ion 
Berindei (1871-1928). Tatăl său, și el 
arhitect de mare valoare, a fost minis-
tru al Lucrărilor Publice în Guvernul lui 
Ion Ghica. Urmând Şcoala de Poduri şi 
Şosele din Bucureşti, fi ul a pornit, apoi, 
spre desăvârșirea vocației la renumita 
Şcoală de Belle-Arte, din Paris. Câţiva 
ani a practicat arhitectura în Franţa, lu-
crând inclusiv la clădirea Senatului sau 
la statuia mareşalului Ney.

Ion Berindei s-a stabilit în Bucureşti 
în 1897, an în care începe strălucita sa 
carieră. Timp de trei decenii, el și-a pus 
amprenta peste 50 de imobile reprezen-
tative din „micul Paris”. Între ele, Palatul 
Cantacuzino, sacralizat de muzica lui 
George Enescu, muzeele Kalinderu 
şi Toma Stelian sau Casa Assan. De 
asemenea, Bulevardul Aviatorilor, Hipo-
dromul Băneasa, parcurile Herăstrău, 
Ioanid şi Filipescu ori amplasamentul 
Parcului Carol I fac parte din biografi a 
edilitară a arhitectului Berindei, din care 
nu poate lipsi nici Palatul Culturii din Iaşi. 
Însă asemenea edifi cii impunătoare au 
necesitat o forţă de muncă specializată, 
califi cată. Astfel, aportul antreprenorial a 
fost susţinut de meseriaşi din breslele 
meșteșugarilor bucureșteni: pietrari, dul-
gheri, zidari, faianţari, mozaicari.

Convingerile sale cooperatiste erau 
atât de puternice încât Ion Berindei 
afi rma peste tot că „sectorul cooperaţiei 
este o organizaţie relativ similară cu a 
bisericii creştine, alcătuită din mici comu-
nităţi care se autoguvernează. Dacă 
este corectă,  concurenţa nu dăunează 
în niciun mediu, deci nici în cooperaţie, 
iar profi tul, dacă rezultă în urma unei 
activităţi cinstite, este ceva normal”.

NICHOLAS CEZAR

Oameni ºi locuri – întâlniri istorice

Dincolo de convingerile politice şi de capacitatea lor intelectuală sau 
morală, precursorii şi promotorii cooperaţiei meşteşugăreşti în România 
au recunoscut întotdeauna legătura puternică, dar și productivă a unirii 
organice din muncă și capital, existentă dintotdeauna în țară la noi, într-o 
măsură sau alta, în funcţie de condiţiile economice şi sociale ale epocii. 
Încă de la începuturi, ea s-a concretizat prin întemeierea asociaţiilor de 
meseriaşi, ce funcționau având drept bază principiile libertăţii, egalităţii 
şi fraternităţii, fl uturate ca simbol al Revoluţiei Franceze.

LAURENȚIU TEODORESCU

şcoli, adică profesorii şi maiştrii instructori, relația școală-practică-viață. Fiindcă, 
de fapt, şcoala nu este altceva decât o parte integrantă a vieții, un element de 
stabilitate și de speranță pentru toţi cei care văd în ea o fereastră către viitor”. 
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Plutãritul, un adevãrat meºteºug strãvechiMeºteºug ºi carierã

Plutașii sunt cei care au dus meșteșugul lor la limita 
eforturilor umane. Ei nu au făcut numai meșteșug, ci au 
pus rezultatele efortului lor în slujba mai multor oameni. 
Unii chiar nu auziseră de ei. Dar au rămas istorie. 
Această îndeletnicire de veacuri încerc să o descriu în 
rândurile următoare. El, meșteșugul, își are originile pe 
uimitoarea vale a Bistriței Aurii. Documentele istorice 
spun că plutăritul se practica pe această vale încă din 
secolul al XV-lea, pe timpul lui Ștefan cel Mare. Cât 
era Bistrița de lungă, de la izvoare și până la vărsare, 
apele nu mai pridideau să ducă plutele făurite din falnicii 
bușteni doborâți din codrii dinspre miazănoapte. Ăsta este 
adevărul istoric. De la Cârlibaba și până la Piatra Neamț 
și Bacău, Bistrița purta pe ape păduri întregi de brazi și 
molizi destinați construcțiilor de pe alte meleaguri. Acest 
mod de a transporta lemnul, esențial pentru oamenii 
muntelui, a fost practicat până prin anii ’70 ai secolului 
trecut. Despre imprevizibila Bistriță, despre puterea și 
curentul ei, despre sloiurile de primăvară își mai amintesc 
puținii plutași afl ați în pragul din urmă al vieții. Unul dintre 
acești venerați meșteri este Moș Vasile Ciocan. El încă 
ne poate depăna povestea acestei meserii riscante, plină 
de curaj, abnegație și mai ales dăruire.

Dar să încercăm să deslușim acest adevărat mister 
al plutăritului. Îndeletnicirea, nu tocmai ușoară, presupune 
deplasarea lemnelor, sub formă de butuci, pe apă, în 
formă de plute. Aceste plute erau formate din două până 
la cinci table. Fiecare tablă era construită din 15-30 de 
bușteni, legați între ei, și avea pe ambele margini câte un 
buștean mai lung, cu cel puțin un metru, numit mărginar. 
Rolul lui, al mărginarului, era unul strict: trebuia să împingă 
spre maluri valurile produse de înaintarea plutei. Acești 
meșteșugari deosebiți, folosindu-se de experineța lor și 
a predecesorilor săi au stabilit că volumul de lemn optim 
care intra într-o tablă era de 20-30 metri cubi, iar plutele 
aveau în medie 120 de metri cubi. Plutele erau legate în 
așa fel încât capetele subțiri ale buștenilor să fi e înainte, 
deoarece fi ind mai ascuțite despicau apa mai ușor. Viteza 
de deplasare a plutelor era determinată de viteza apei în 
aval, deci ehe… de vreme, de anotimpuri, dar în general, 

era de 8-12 km/h pe zonele neaccidentate, 15-18 km/h 
în apele repezi și 6-8 km/h pe porțiunile cu ape scăzute. 

Plutăritul nu se termina odată cu vărsarea Bistriței în 
Siret. În secolul al XIX-lea a apărut o nouă fază. Cererea 
de lemn românesc a crescut în întreaga Europă. Ce să 
facă plutașii? Și-au luat „inima în dinți” și au început să 
plutărească Siretul, ajungând la Dunăre. Nu s-au oprit la 
Galați, port important, și au ajuns până la portul Sulina. 
Ce frumos ar fi  fost să putem vedea și noi plutele pe 
Dunăre alături de vasele cu aburi specifi ce acelor vremuri. 
Istoria e istorie și este bine să o cunoști chiar dacă îți 
creează sentimente contradictorii. Până la urmă plutăritul 
nu a făcut decât să ducă codrii noștri către alte părți ale 
Europei. E adevărat că atunci aveam de unde și chiar 
cu cele mai mari plute nu se putea transporta atâta 
lemn, exportat cu nonșalanță de diferite fi rme apărute 
ca ciupercile după ploaie, în cei peste 30 de ani post-
revoluționari. Încă avem păduri bogate, pline de faună și o 
fl oră nemaiîntâlnite în Europa. Aceste păduri nu mai sunt 
locuri de muncă pentru tăietorii de lemne și plutași. Ele 
sunt defrișate sălbatic de nici nu se mai știe cine, umplând 
calele imenselor vapoare cu cherestea românească, care 
culmea, se reîntoarce în a noastră țară sub forma unor 
așa-zise mobile de lux. Dar asta este o problemă ce ne 
macină pe noi, nu pe guvernanți!

LIA PINTILIE

18 septembrie
● PREDA GEBĂILĂ, preşedinte al SCM ÎMBRĂCĂMINTEA 

Bucureşti  ● DAN BUŞU, preşedinte al SCM AMATEX Câmpina 
● CĂTĂLIN NISTORESCU, administrator al SCM 1 IUNIE Năvodari  

● DORIN CIULA, contabil şef al Soc. Coop. URANIA 2005 Satu Mare ● ADONIA 
MACOVEI, contabil şef al SCM PROGRESUL Târgovişte ● GEORGETA CAMELIA 
BOZÎNTAN, contabil şef al ATCOM SCM Baia Mare.

19 septembrie
● DANA-LUCIA INCZE, preşedinte al SCM VIITORUL Zalău ● LUMINIŢA JULIETA 

IOANIŢIU, preşedinte al SCM PRESIN Sinaia ● RODICA LUMINIŢA TUDORACHE, 
contabil şef al SCM ARTA Târgovişte ● LILIANA DIMITRIU, contabil şef al SCM 
ARTA MODEI Focşani.

20 septembrie
● DRAGOMIR PANTOŞ, preşedinte al Soc. Coop. TIMIŞ Timişoara ● IOAN 

BOZGA, preşedinte al Soc. Coop. IGIENA Timişoara ● CONSTANŢA NEICUŢ, şef 
contabil al SCM MUNCA COLECTIVĂ Tr. Măgurele.

21 septembrie
● AURICĂ ION BOROBAR, preşedinte al SCM VIITORUL CĂRĂŞAN Reşiţa 

● GEORGE DRĂGAN, preşedinte al SCM AUTOMECANICA Galaţi ● IOAN MIHĂESCU, 
preşedinte al Soc. Coop. BUCURA Haţeg ● MARIA MIREA, contabil şef al SCM 
INTERSERVICE BĂNEASA Bucureşti ● ILEANA CODREANU, director al Centrului 
de califi care/recalifi care profesională a adulţilor din Brăila ● MIRELA CĂLUŞARU, 
contabil şef al Liceului Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” din Craiova.

22 septembrie
● IOAN MUREŞAN, preşedinte al SCM SIGMA Cluj-Napoca 

● PETRICĂ GHEŢU, preşedinte al SCM MUNCĂ ŞI ARTĂ Bucureşti 
● EMILIA MĂRGINEAN, preşedinte al SCM UNIREA Sebeş 
● DUMITRU GHERGHINA, administrator al SCM TEHNIUM Constanţa 

● VICTORIA ROMAN, contabil şef al UJ-SCOM Timiş.
23 septembrie
● DĂNUŢ CHISNOIU, preşedinte al ASCOM Mehedinţi ● SILVIA BUTOI, preşedinte 

al Soc. Coop. UNIREA Tulcea ● VASILE IVAN, preşedinte al SCM MOBILA Galaţi 
● LIVIA HELGA GEDE, vicepreşedinte al SCM COMODEX Tg. Mureş ● ŞTEFANIA 
ANGHEL, contabil şef al SCM AUTOMECANICA Bucureşti.

24 septembrie
● VALENTIN PRUNDEANU, preşedinte al ASCOM Argeş ● ADRIANA CREŢU, 

preşedinte al SCM GR1 PRESTAŢIUNEA Iaşi ● PETRE ROMAN, administrator unic 
al  SCM PROD ROMAN Craiova ● MARCELA BULETE, preşedinte al  SCM ARTĂ ŞI 
PRECIZIE Brăila ● EUGEN GLIGA, contabil şef al SCM ELECTROMETAL Baia Mare.

25 septembrie
● SEBIAN NASURLA, preşedinte al SCM FLACĂRA Eforie Nord ● DOREL MUSTEAŢĂ, 

preşedinte al SCM GR1 SERVICE Iaşi ● AURELIA ŞERBAN, contabil şef al SCM 
DUNĂREANA Cernavodă ● DANIELA SCUTITU, contabil şef al UCECOM.

26 septembrie
● VALENTIN POMPILIU PRUNDEANU, preşedinte al SCM PITMIOVCOM Piteşti 

● IOANA ALEXANDRA VÂLCAN, președinte al SCM SAMIX Salonta ● MARIETA 
ALBICHEI, contabil şef al SCM ARTCOM Focşani.

27 septembrie
● CRISTIAN-GABRIEL MATEESCU, vicepreşedinte al UCECOM ● MIHAI BABICIU, 

preşedinte al UJCM Maramureş  ● ELENA MIHĂILESCU, secretar al AJSCOM 
„DACICA” Neamţ ● IOAN CONDE, preşedinte al SCM MĂGURA Şimleu Silvaniei.

28 septembrie
● EMILIA AVRIGEANU, cenzor al Asociației Uniunea Naţională a Cooperaţiei 

Meşteşugăreşti – UCECOM ● DOINIŢA TOMA, contabil şef al SCM MODEXIM Ploieşti.
1 octombrie
● STELA DARABĂ, preşedinte al SCM IGIENA Constanţa ● CLAUDIU VINTILĂ, 

preşedinte al SCM CONSTRUCTORUL Sibiu ●  LUCIANA RUSU, contabil şef al 
SCM MODA Cluj-Napoca.

2 octombrie
● MICŞUNICA MIHĂILĂ, preşedinte al SCM MARAMA MUSCELEANĂ Câmpu-

lung Muscel ● DRAGOŞ SURUGIU, contabil șef al SCM ROMARTIZANA Bucureşti 
● MARIANA DAVID, contabil şef al UJCM Hunedoara ● ŞTEFANIA CĂROI, contabil 
şef al Soc. Coop. DESERVIREA Caracal.

3 octombrie
● TĂNASIE PETRIŞOR DRAGOTONIU, preşedinte al SCM MOBILA Dr. Tr. Severin 

● MIHAELA TIMBUŞ, contabil şef al SCM UNIREA Alba Iulia ● EMIL GABRIEL 
DULEA, contabil șef al SCM ELVEST București.

5 octombrie
● LENUŢA ZAMFIRACHE, preşedinte al SCM IGIENA Botoşani ● LAURA BORDEA, 

contabil şef al SCM VIITORUL Năvodari ● DANIELA MELINTE, contabil şef al SCM 
SEMENICUL Caransebeş.

8 octombrie
● ELENA LAZĂR, contabil şef al SCM MUNCA Roman ● STELIANA TIŢA, contabil 

şef al SCM ORRIS Bucureşti.
9 octombrie
● CONSTANTIN OPREA, preşedinte al SCM MUNCA COLECTIVĂ Vălenii de Munte.
10 octombrie
● ELISABETA LELESCU, preşedinte al Soc. Coop. MONOLIT Timişoara.
11 octombrie
● MARILENA FELICIA PEŞTEŞAN, contabil şef al Asoc. Terit. BICOP Bistriţa-

Năsăud ● CHRISTIAN PETRU HUDREŞ, administrator al SCM ARTA Tg. Neamţ 
● SAFTA ABDULEA, contabil şef al SCM UNIVERSAL COOP. Brăila.

12 octombrie
● MĂRIOARA DOINA ROBU, preşedinte al SCM MODEX Constanţa  ● MONICA-

ISABELLA STANCIU-ROTARIU, contabil şef al Soc. Coop. AUTORECORD Timişoara.
13 octombrie
● EUGENIA CIONTU, preşedinte al UJCM Ialomiţa ● VICTOR SAGHIN, preşedinte 

al UJSCM Brăila.
14 octombrie
● RODICA GHIURCAN, preşedinte al Soc. Coop. COLORTEX Timişoara 

● ALEXANDRU IARDEK, preşedinte al SCM VIITORUL Nădlac.
16 octombrie
● VALERIA CIOCOI, președinte al SCM IGIENA Zalău ● MARIA CAPEZEANU, 

contabil şef al Soc. Coop. CERTA GRUP Rm. Vâlcea.
17 octombrie
● NICOLAE GEORGE PĂŞCĂLĂU, preşedinte al SCM UNIREA Mizil ● DRAGOŞ 

POŞTOACĂ, preşedinte al PS MUSCELUL Câmpulung Muscel ● CRISTIAN MARIAN 
BARBU, preşedinte al Universităţii ARTIFEX.

18 octombrie
● IULIANA BEATRICHE ŞTEFAN, contabil şef al SCM TRICOTEXTIL Rm. Vâlcea.
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Ce ºtim sau nu despre þara noastrã
Nu voi scrie în acest articol despre senzaționalul lanț 

muntos al Arcului Carpatin. Că voi apela la câteva aspecte 
geografi ce și geomorfi ce se explică prin necesitatea de-
terminării spațiului de o unicitate aparte al acestor munți. 
Carpații reprezintă o zonă, pe care geografi i o încadrează 
în imensa zonă muntoasă denumită Alpino-Carpato-Hima-
layan. Pe întreg mapamondul sunt numai două asemenea 
forme de relief: unul de care am amintit mai sus și lanțul 
muntos al întregului continent american, ce se desfășoară 
din Alaska (America de Nord) până la limita sudică a 
statului Chile, cuprinzând, printre alții, Munții Stâncoși și 
Anzii Americii de Sud. Dar, să ne întoarcem la Carpați. Ei 
sunt cuprinși între Bazinul Vienei (care îi separă de Alpi) 
și culoarul Timocului (care îi separă de Stara Planina). 

Formează un arc cu o lungime de 1500 km (cel mai lung 
din Europa) și o lățime maximă de 130 km. Acești munți, 
pe care îi denumim îndeobște „ai noștri”, se întind pe 
teritoriul a opt state: Austria, Cehia, Slovacia, Polonia, 
Ungaria, Ucraina, Serbia și România. De ce le spunem 
„munții noștri”?, deoarece numele provine de la tribul dacic 
al Carpilor (Karpathos-Horos), trib care trăia în Moldova, 
pe pantele Carpaților Orientali. Și nu numai asta. Din cei 
1500 de km, peste 800 se afl ă în România sub forma 
masivelor cunoscute ca Munții Orientali, Meridionali și cei 
Occidentali. Gata, știm despre ce este vorba. 

Acum voi demitiza una din cele mai curioase comori 
naturale din Europa. Este vorba de ansamblul vulcanic 
Sf. Ana și Tinovul Mohoș. Lacul Sf. Ana este singurul lac 
vulcanic rămas intact în Europa. Poate de aceea a fost 
învăluit în legende departe de adevăr. Nu este nici greu de 
a fi  vizitat, afl ându-se la o altitudine de 946 metri, lungimea 
de 620 metri, lățimea 460 metri, înconjurul lui pe cărări 
accesibile, are 1,73 km. Lacul nu are nici un izvor, fi ind 
alimentat de precipitațiile ce se scurg pe partea interioară 
a pâlniei vulcanice. Având în vedere marea cantitate de 
precipitații ar trebui ca nivelul lacului să crească an de an, 
dar dimpotrivă, el scade datorită scurgerilor subterane. În 
1867, adâncimea era de 12 metri, în 1907 de 8,5 metri 
și în prezent de 7 metri. Peste câteva decenii, probabil 
va avea soarta fostului lac Mohoș, devenind o mlaștină. 
În partea de nord, nord-vest a actualului lac a început 
„desfi ințarea”, fi ind acoperit cu nămol gros, întunecat, 
astfel că scăldatul a fost interzis. 

Așa că, dragii mei, dacă vreți să vă bucurați de Lacul 
Sf. Ana, să-i mai depănați legendele grăbiți-vă să-l vizitați 
cât mai este timp! 

ORIZONTAL: 1) Rău la sufl et – Au casa la bloc 2) Sudist 
get-beget 3) Vin în sprijinul viticultorilor – A avea o misiune 
de gardian 4) A tempera – Capete de vreasc! 5) Se arde la 
gătit – Termen pentru alegerile generale 6) Au lapte otrăvit 
(pl.) – Chip de ceară 7) Zici că-i nebun 8) Dată înainte de 
sărbători – Părinte de copil alintat 9) Amânată 10) A scoate 
din tipare – Invitatie pentru toată lumea.

VERTICAL: 1) Ieșite dintr-un amestec 2) Etape succe-
sive în evoluția unor stele – Piatră semiprețioasă adorată în 
China 3) Au trecere prin toată lumea (pl.) 4) Dau dovadă 
de o proastă creștere – Gătit de sărbătoare 5) A întreține 
veselia – Puse în bagaje! 6) Vine în completare – Abătută 
7) Replici din acte – Mândra noastră de la țară 8) Corp… 
de mănăstire – La Săpânța e rimat 9) Nu mai pot suporta 
regimul auster 10) Pe ăsta micul nu-l trage nimeni de mâneci 
(dim.) – Brânza scoasă din zer. 
Dicționar: Aliori

Replici din acte

LICA POTENKIN
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