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Și, atunci, ce se urmărește, de fapt?! Căci în 
afară de haos pe piața muncii, niciun alt rezultat nu 
e așteptat. Angajatorii vor fi nevoiți să reducă din 
personal fiindcă mai puține zile de muncă înseamnă  
mai puțină producție, iar asta duce la scăderea 
veniturilor. În plus, concedierile ce vor urma nu 
sunt decât o nouă povară pe umerii statului, și-așa 
împovărat de greutăți, cum ar fi datoriile externe 

în valoare de zeci de miliarde de euro efectuate 
sub forma împrumuturilor bancare în numele luptei 
împotriva Covid-19.

Într-o perioadă în care Europa începe să simtă 
efectele globalizării deșănțate, politica Bruxellesului 
pare că s-a schimbat și se concentrează pe ceea 
ce i-a lipsit Uniunii – deschiderea unor linii de pro-
ducție în economie. Azi, când conflictul din Ucraina 
s-a suprapus cu jocurile de pe piața energetică, 
este mai multă nevoie ca oricând de conștientizarea 
faptului că fără muncă și dedicare, fără efort asumat 
și sacrificiu, omenirea nu va putea progresa, riscând 
infinit mai mult decât pierderea bunăstării.
Legătura cu zilele de sărbătoare legală

Proiectul legislativ, care doar va arunca în haos 
o piață a muncii și-așa dată peste cap de legislația 
ambiguă, prevede că, în cazul în care zilele de săr-
bătoare legală în care nu se lucrează se suprapun 
cu sâmbetele şi duminicile, liberele să se acorde 
în următoarele zile, imediat după cele de repaus 
săptămânal. În acest sens, spun semnatarii, propu-
nerea modifică şi completează articolul 139 alin. 2  
din legea 53/2003 din Codul Muncii.

„Acordarea zilelor libere se face de către anga-
jator. În situaţia în care zilele de sărbătoare legală 
în care nu se lucrează se suprapun peste zilele de 
repaus săptămânal, de regulă sâmbătă şi duminică, 

zilele libere se acordă în zilele care succedă celor de 
repaus săptămânal (...) Legiuitorul doreşte ca atunci 
când este incidentă situaţia suprapunerii zilelor de 
sărbătoare legală în care nu se lucrează cu zilele 
de repaus săptămânal, zilele libere să se acorde în 
zilele care succedă celor de repaus săptămânal şi, 
astfel, să obţină scopul dorit de legiuitor, acela ca 
angajaţii să se bucure de acest beneficiu”, se mai 
arată în proiect.

LAURENȚIU TEODORESCU

România este cu un picior în groapă 
la aproape orice sector din economie  
(și nu numai, din păcate), dar asta nu 
pare a mai interesa pe cineva. Din contră,  
altele sunt preocupările celor care ar 
trebui să se îngrijească de dezvoltarea și 
bunăstarea națiunii. Bunăoară, politicienii 
își doresc mai multe zile libere pentru 
angajați, un proiect de lege cel puțin 
ciudat, ca să nu spunem de-a dreptul 
imposibil de explicat – nici an electoral 
nu avem, nici creștere economică, nici 
stabilitate financiară!
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Marketingul online ºi avantajele sale

UCECOM, diplomã aniversarã din partea ANEIR

Potcovitul, un meºteºug de milenii

Politicienii vor mai multe zile libere pentru angajați, chiar dacă asta ar arunca în aer piața muncii

Ministerul Antreprenoriatului și Turis-
mului oferă fonduri nerambursabile pentru 
IMM-uri prin Programul „Femeia Antre-
prenor 2022”, care are un buget stabilit 
de peste 150 de milioane de lei.

Obiectivul principal al schemei de 
minimis îl constituie stimularea şi spri-
jinirea înființării şi dezvoltării structurilor 
economice private înfiinţate și conduse de 
către femei, îmbunătățirea performanțelor 
economice ale acestora, realizarea unei 
creșteri economice inteligente, sustena-
bile și incluzive bazate pe digitalizare, 
dezvoltare durabilă, inovare și pregătire 
antreprenorială în contextul problemelor 
legate de menţinerea echilibrului dintre obli-
gaţiile familiale şi cele profesionale şi ale 
prejudecăţilor existente încă la nivel local.

„Programul Femeia Antreprenor va fi 
al treilea apel deschis în anul 2022 pentru 
IMM-urile din România. De această dată, 
vizăm diminuarea decalajelor dintre femeile 
și bărbații antreprenori, mai ales că doar 
36,84% din asociați/acționari sunt femei.

Colegiul UCECOM „Spiru Haret” București, școală cu tradiție și cu recunoaștere 
națională a calității actului educativ, se aliniază standardelor europene. Conform noului 
Plan de acțiune pentru educația digitală, denumit „Resetarea educației și formării 
pentru era digitală (2021-2027)” și lansat la 30 septembrie 2020 de către Comisia 
Europeană, România a aderat la politica spațiului comunitar care promovează o 
viziune modernă a didacticii în conformitate cu nevoile sociale și educative.

Noul plan de acțiune pentru educația digitală a făcut apel la o cooperare strânsă 
între statele membre ale UE, astfel încât sistemele de educație și formare să asigure, 
prin metode moderne, actul educațional. Impactul social al transformării digitale 
asupra pieței muncii precum și asupra sistemelor de educație și formare a semnalat 
nevoi de pregătire și în rândul cadrelor didactice. Progresele privind conectivitatea, 
folosirea dispozitivelor și aplicațiilor digitale, profesioniști cu competențe digitale tot 
mai mari, a determinat angajarea în acțiuni de pregătire suplimentară a profesorilor 
zilelor noastre.

Colegiul UCECOM „Spiru Haret” București se preocupă continuu, cu perseverență, 
de asigurarea resurselor pentru o educație de nivel european, de aceea fructifică 
fiecare modalitate de a atinge obiectivele cele mai înalte, iar una dintre modalități 
este derularea de proiecte Erasmus+.

Fonduri nerambursabile pentru 
IMM-uri prin Programul „Femeia  
Antreprenor 2022”

ªcoala româneascã, parte activã a spaþiului 
educaþional european



Online marketing permite o gamă mai variată de strategii și 
abordări față de modul tradițional de a-ți face reclamă. Mai pe 
românește, să faci marketing online înseamnă să-ți promovezi 
afacerea folosindu-te de tot ce îți oferă Internetul.

Mediul online s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani și în 
Romania, odată cu creșterea numărului utilizatorilor de Internet. 
Astfel, pe fondul diversificării și pătrunderii marketingului pe un 
segment în continuă dezvoltare, marketingul online a apărut ca 
o necesitate. Internetul este din ce în ce mai vizibil în cadrul 
mixului marketing – comunicare, iar pentru anumite branduri va 
deveni chiar principalul canal de comunicare.

Marketingul online începe, în primul rând, cu prezența în 
mediul online prin crearea unei pagini web. Tot mai multe firme 
au în portofoliu o pagină web prin care își prezintă produsele, 
echipa, planurile de viitor etc. În plină pandemie Covid-19, un 
magazin virtual s-a dovedit a fi soluția de reducere a cheltuielilor 
pentru multe companii din lumea asta.

Principalele canale de marketing online sunt:
Promovarea prin Google Adwords – se referă la reclamele 

care apar deasupra rezultatelor când facem o căutare pe Google.  
În acest caz de marketing online, cel care se promovează lici-
tează pentru anumite cuvinte-cheie și plătește atunci când cineva 
dă click pe anunțul lui.

SEO (Search Engine Optimization) – reprezintă o serie de 
pași de urmat care ajută site-ul să fie cât mai vizibil utilizatorilor  
de Internet. Dacă în cazul Adwords plătim pentru click, aici 
traficul este gratis, dar necesită un efort destul de mare pentru 
a ajunge în primele rezultate de căutare pe Google (sau alte 
canale de căutare).

Social media marketing – se referă la promovarea prin 
intermediul rețelelor sociale. În România, cele mai populare 
rețele sociale sunt Facebook, Instagram și Tik-Tok.

Video marketing – are la bază promovarea prin intermediul  
rețelelor de video sharing. Puțini știu, dar YouTube este al doilea 
cel mai mare motor de căutare din lume, după Google.

Email marketing – reprezintă modalitatea care te ajută să 
păstrezi legătura cu clienții și partenerii de afaceri.

Așadar, în mediul online, celebra expresie „Caută și vei găsi” 
este de mare actualitate. Însă cum rămâne cu cei care vor și 
caută să fie găsiți? Tocmai pentru aceste afaceri ce urmăresc 
vizibilitate pe Internet au apărut „salvatorii”, adică specialiștii în 
marketing online.

Avantajele marketingului online sunt multe:
● Timp de implementare mic;
● Timp de măsurare a rezultatelor mic;
● Targetare foarte precisă.
La dezavantaje am putea trece:
● Competiție destul de mare pe anumite nișe;
● Costuri: variabile (de la 10 bani la câțiva lei per click).

Compania Alba Orbital, liderul mondial în 
privinţa construcţiei şi intermedierii lansărilor de 
microsateliţi, a semnat un acord cu RomSpace, 
o iniţiativă a elevilor de la Liceul Internaţional 
de Informatică din Bucureşti, pentru lansarea pe 
orbită a microsatelitului ROM-2, primul „cubesat” 
românesc.

Misiunea „Alba Cluster 7” va fi lansată cu o 
rachetă SpaceX în primul trimestru al anului viitor. 

ROM-2 (Romanian Orbital Mission) este 
un microsatelit cubic de buzunar, ce măsoară 
5x5x5cm, cântăreşte 250g și vine dotat cu o 
cameră de 2 megapixeli pentru fotografierea din 
spaţiu a Pământului. Poreclit „Vrabia Spaţială”, 
acest mic satelit nu este mai mare decât un cub 
rubik şi este primul satelit de acest fel construit 
în România.

Potrivit unui studiu publicat în revista ştiinţifică  
Nature Astronomy, analiza compoziţiei probelor 
de materie aduse de pe asteroidul Ryugu de o 
misiune spaţială japoneză acreditează teoria unei 
origini extraterestre a apei. Asteroizii de tip C, 
precum Ryugu, „bogaţi în substanţe volatile (capa-
bile să treacă cu uşurinţă de la starea solidă la 
starea gazoasă) şi organice, ar fi putut fi una 
dintre principalele surse de apă de pe Pământ”, 
potrivit studiului la care au participat cercetători 
japonezi.

„Contribuţia la Terra a substanţelor volatile, 
adică a materiei organice şi a apei, este încă 
subiectul unei dezbateri importante”, aminteşte 
studiul. Particulele aduse de pe Ryugu „sunt, 
fără îndoială, printre cele mai puţin contaminate 
materiale ale sistemului solar disponibile pentru 
studii de laborator, iar cercetările în curs de 
desfăşurare asupra acestor eşantioane valoroase 
cu siguranţă ne vor extinde înţelegerea asupra 
proceselor timpurii ale sistemului solar”, au mai 
spus cercetătorii.

(Urmare din pagina 1)

 ÎN ACTUALITATE 22 Nr. 9/ 12 august – 15 septembrie 2022

Lumea a sărbătorit Ziua Internațională a 
Tineretului, la 12 august, sub tema solidaritatea 
intergenerațională: crearea unei lumi pentru toate 
vârstele. Comitetul Tineretului ACI a reamintit că 
societățile cooperative sunt o mișcare de succes 
și democratică din care se pot învăța multe pentru 
a aborda mai bine unele dintre provocările majore 
cu care ne confruntăm ca umanitate și pentru a 
construi o lume mai dreaptă și mai echitabilă.

„Cooperativele sunt un instrument testat 
pentru generarea de abilitate economică, dez-
voltare socială, muncă decentă, sprijin reciproc 
și autonomie la locul de muncă pentru tineri, 
sporind în același timp vocea lor în societate, 
așa cum se afirmă deja în Raportul Mondial al 
Tineretului transmis de Organizația Națiunilor 
Unite. Așa cum am repetat recent în timpul Zilei 
Internaționale a Cooperativelor, o lume diferită nu 
numai că este posibilă, dar deja o construim. O 
economie centrată pe om funcționează democra-
tic, înrădăcinată în teritorii și care are grijă de 
oameni și de planetă. Aceasta este lumea pe 
care ne-o dorim și cea pe care o construim în 
calitate de colaboratori”, a declarat Ana Aguirre, 
reprezentant ACI Global Youth Network.

ACI Global Youth Network este o rețea 
care reprezintă tinerii interesați de cooperative 
și cooperare, îi pune în legătură prin crearea 
de spații de reflecție, discuții și formare și îi 
sfătuiește în privința dezvoltării profesionale în 
lumea cooperației.

De prin lumea cooperatistã

ªtiri de azi pentru mâine

Ziua Internațională a Tineretului 2022, marcată de ACI

Microsatelit construit de liceeni români

Japonezii au descoperit „originea” apei

L.TEODORESCU
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Marketingul online ºi avantajele sale

Ultimul proiect (2021-1-RO01-KA121-VET-000010307, acre- 
ditarea: 2020-1-RO01-K A120-VET-095768), finanțat prin 
Programul Erasmus+, a culminat cu mobilitatea celor 12 pro- 
fesori selectați pentru a parcurge cursul „Realizarea și uti-
lizarea instrumentelor digitale în activitatea didactică”, în 
perioada 20-24.06.2022, Barcelona, Spania. Deplasarea spre 
Academia Barcelona, gazda grupului de profesori, a necesitat 
pregătire lingvistică, didactică, culturală. A fost o provocare 
pentru profesorii participanți, aceștia au fost motivați atât de 
dorința de dezvoltare profesională și organizațională, dar și 
de mândria de a reprezenta școala și țara în Europa.

Academia Barcelona, partenerul din proiect, a asigurat 
condiții optime pentru desfășurarea cursului, dar și pentru 
cazare, masă, transport și activități interculturale astfel încât  
obiectivele proiectului să fie realizate în totalitate. Astfel 
de activități permit organizațiilor să se concentreze asupra 
obiectivelor pe termen lung și asupra impactului instituțional.

A fost un schimb de bune practici, a fost învățare și 
relaționare, a fost oportunitate de promovare a incluziunii, 
diversității, durabilității educației digitale. S-a resimțit sprijin 
pentru dezvoltarea rețelei profesionale europene, sprijin 
privind promovarea utilizării noilor tehnologii și a metodelor 
inovatoare de predare, îmbunătățirea învățării limbilor străine 
și a diversității lingvistice în școală. 

Scopul proiectului a fost de dezvoltare a competențelor 
pentru utilizarea tehnologiilor informaționale și digitale, de 

integrare creativă a lor în procesul de predare – învățare – 
evaluare, ale unui grup de 12 profesori.

Rezultatele învățării sunt utilizarea computerului, integra-
rea conținuturilor digitale în activitatea didactică, dezvoltarea 
inteligenței emoționale și a muncii în echipă în mediul online. 
Proiectul a contribuit la consolidarea capacității școlii de a se 
angaja în schimburi și cooperare cu educația europeană, a 
dat posibilitatea reală fiecărui viitor elev de a beneficia mai 
mult și mai bine de educație digitală. 

Activitatea celor 12 profesori promite să încorporeze în 
didactică utilizarea instrumentelor digitale și a metodelor de 
învățare digitale pentru a-și completa activitățile fizice, pentru 
a îmbunătăți cooperarea dintre elev și profesor și calitatea 
activităților de învățare și predare ale acestora. Competențele 
digitale dobândite vor ajuta la crearea unui mediu on-line mai 
plăcut, mai ușor accesibil, mai eficient. Totodată, metodele 
de relaționare on-line vor asigura o mai bună comunicare și 
cooperare între cadrele didactice ale școlii.

De asemenea, profesorii pregătiți pentru o epocă digitală 
modernă vor susține consolidarea competențelor participative 
în diferite sfere ale societății civile, dezvoltarea competențelor  
sociale și interculturale, a gândirii critice, vor contribui la îmbună- 
tățirea gradului de înțelegere a demnității umane, a patrimoniului  
social și cultural al Europei, a valorilor europene. 

Marketingul online are ca scop translatarea strate-
giilor și a politicilor de marketing în domeniul informa-
țional și în primul rand pe Internet. Reprezintă procesul 
strategic de creare, distribuire, promovare și stabilire a 
prețului bunurilor și serviciilor la nivelul noii economii 
digitale. Publicitatea pe Internet a început în 1994, când 
au fost vândute primele reclame online. De atunci, s-a 
dezvoltat încontinuu, iar în prezent multe voci, în frunte 
cu Bill Gates, susțin că afacerile în viitor vor fi de două 
feluri: pe Internet sau deloc!



Beneficiarele pot obține maximum 200.000 lei/societate (...) Suplimentar, obser-
văm că în ultimele luni, ponderea asociaților/acționarilor din cadrul persoanelor 
juridice favorizează decalajul dintre femeile și bărbații antreprenori. Deși nominal, 
de la începutul anului a crescut numărul de asociați/acționari femei, creșterea este 
mult mai mică față de creșterea numărului bărbaților care sunt acționari sau asociați 
ai societăților”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Ministerul Antre-
prenoriatului și Turismului.
Cine se poate înscrie în Programul „Femeia Antreprenor 2022”

Aplicația informatică de înscriere și gestiune a programului „Femeia Antreprenor 
2022” este disponibilă din data de 18 august. Societățile eligibile trebuie să respecte 
criteriul conform căruia cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel 
puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societății. În aceea ce privește cooperativele, 
ministerul face precizarea că se consideră îndeplinită condiția dacă majoritatea 
membrilor cooperatori din Consiliul de Administrație este formată din femei.

Înscrierea în cadrul programului, dar și toată implementarea și derularea măsurii 
de sprijin se va face exclusiv online, prin intermediul aplicației Ministerului Antre-
prenoriatului și Turismului IMM-Recover (https://granturi.imm.gov.ro), sistem informatic 
dezvoltat în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale.

MARIUS OLARU

 ÎN ACTUALITATE  33Nr. 9/ 12 august – 15 septembrie 2022

Fonduri nerambursabile pentru IMM-uri 
prin Programul „Femeia Antreprenor 2022”

NICHOLAS CEZAR

Într-o perioadă atât de dificilă, cel puțin din punct de vedere economic, 
pentru societățile românești, UCECOM continuă să reprezinte cu cinste și să 
promoveze interesele cooperației meșteșugărești. Iar atunci când munca este 
întreprinsă cu sârg și dedicare, eforturile nu trec neobservate.

Asociația Națională a Exportatorilor și Importatorilor din România sau 
ANEIR, pe scurt, rămâne unul dintre partenerii de nădejde ai cooperației 
meșteșugărești și o dovedește cu orice ocazie posibilă. Amânată din cauza 
pandemiei Covid-19, gala aniversară a ANEIR i-a avut în rol de amfitrioni 
pe Mihai Ionescu, președintele ANEIR și unul dintre prietenii cooperației 
meșteșugărești din România, Nicolae Văcăroiu, ex-prim-ministru al României, 
și Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul BNR.

Activitatea economică depusă de societățile cooperative meșteșugărești, 
și aici ne referim în special la livrările intracomunitare de mărfuri și bunuri, a 
fost remarcată și apreciată la această gală. Astfel, cu prilejul împlinirii a 25 de 
ani de activitate a Asociației, ANEIR a acordat UCECOM o diplomă aniversară 
„în semn de prețuire pentru contribuția de excepție în dezvoltarea exporturilor 
României”.

UCECOM, diplomã aniversarã din partea ANEIR

Vãsescu ºi Perºu, românii care au speriat EuropaOameni ºi locuri – întâlniri istorice

În micuțul său loc de experimentat, 
își propune să construiască un automobil 
cu care să se deplaseze pe pământ sau 
calea ferată. Pe atunci, tramvaiele și lo-
comotivele cu aburi deja existau, dar nu 
și mașini care să circule pe șosele. Se 
știe că la 1770 Cugnot a realizat primul  
auto mobil, dar prototipul nu a ajuns 
niciodată pe drumurile publice, ci a rulat 
doar în cadru restrâns, pe drumuri rurale.

După ce a reușit să transpună în 
realitate schița automobilului său, Dumitru  
Văsescu a scos „dihania” pe străzile 
Parisului, undeva la mijlocul lui 1880. Încă 
de la primele probe a reușit să capteze 
privirile tuturor trecătorilor, presa vremii 
fiind în extaz datorită acestei invenții care 
a trecut de la stadiul de utilaj agricol (așa 
cum mai văzuseră francezii) la cel de 
mașină pentru oraș.
Jante metalice cu anvelope de cauciuc

Spre deosebire de alte vehicule ase-
mănatoare care mergeau pe bază de apă 
sub presiune, automobilul lui Văsescu 
avea câteva trăsături pe care și azi le 
întâlnim. Mai exact, jantele metalice cu 
anvelope de cauciuc. Atunci, la 1880, 
roțile erau din lemn, iar noțiunea de an-
velopă nu se cunoștea deloc. Sistemul 
de frânare al automobilului Văsescu era 
compus din două piese mecanice inde-
pendente care acționau roțile din spate. 
Aranjamentul autoturismului era unul 
foarte modern, cu toate componentele în 
interiorul șasiului. Volanul de direcție se 
afla în partea dreaptă a mașinii, țevile și 
manometrele erau ascunse, iar rezervorul 
de apă era localizat sub scaunul șoferului.

În 1906, Dumitru Văsescu revine în 
România și ia cu el mașina despre care 
a scris toată Europa. După ce face mai 
multe plimbări demonstrative, expune 

automobilul pe aburi la Școala de Poduri 
și Șosele din Capitală, unde era profesor.
Aurel Perșu, părintele aerodinamicii

Aerodinamica mașinilor este un do-
meniu în care marii producători investesc 
sume imense. Dar primul care a construit 
o mașină cu adevărat aerodinamică nu a 
fost nici neamț, nici american, nici rus, a 

fost românul Aurel Perșu. La 1913, el a 
terminat ca șef de promoție cursurile Școlii 
Superioare Tehnice din Berlin-Charlotten-
burg, iar după numai un an era premiat 
cu o medalie de Ministerul Instrucțiunii 
Publice din Germania pentru un studiu 
avangardist deosebit în domeniul com-
portării navelor în spațiul cosmic.

La începutul anilor ’20, Perșu a început 
o muncă asiduă pentru studierea aplicării 
formei aerodinamice a corpurilor în miș-
care la automobile. După multe calcule  
și experimente, a ajuns la concluzia că 
forma ideală a unui automobil aflat în 
mișcare este forma picăturii de apă în 
cădere. „Aceasta este forma aerodina-
mică ideală”, le-a spus colaboratorilor săi.

Imediat, Aurel Perșu reușește să bre-
veteze în Germania invenția care l-a făcut 
celebru – primul automobil aerodinamic 
din lume (vezi foto sus).

Deși pentru standardele de azi forma 
acestui automobil pare hilară, să nu uităm 
că vorbim, totuși, de o idee inspirată de... 
picăturile de apă. De aici și denumirea 
uzuală a mașinii lui Perșu, „Raindrop car” 
(Mașina cu formă de picătură).

Prototipul original al acestui auto-
mobil poate fi văzut și astăzi la Muzeul 
Național Tehnic „Dimitrie Leonida”, din 
București. Aurel Perșu a adus automo-
bilul în România parcurgând cu el peste 
120.000 km, cu o viteză maximă de circa 
80 km/h. Deși mașina nu a fost realizată 
în serie, uzinele Ford și General Motors 
au solicitat cumpărarea brevetului, dar 
fără a garanta însă și construirea ei. 
Acest fapt l-a determinat pe Aurel Perșu 
să refuze propunerea.

LAURENȚIU TEODORESCU

Despre Dumitru Văsescu nu sunt foarte multe informații, dar 
chiar și așa este suficient ce se știe. Și anume că în 1880, el 
a fost primul român care a construit o mașină. Și, mai mult, 
s-a plimbat cu ea pe străzile Parisului, asta cu mult înainte ca 
lumea auto să însemne alde Ford, Benz și Daimler! Născut la 
Iași în 1859, Văsescu a pornit din adolescență spre Franța, 
acolo unde își dorea să studieze ingineria la „Ecole Centrale”. 
După terminarea studiilor, reușește să se angajeze și cu primii 
bani câștigați pune bazele unui atelier pe strada Michelet. Era 
în 1875 și avea doar 16 ani!

(Urmare din pagina 1)



17 august
● FLORENTINA JIANU JUGĂNARU, preşedinte al SCM PRES

TAREA Craiova ● CARMEN ONCESCU, şef contabil al SCM PRO
GRESUL Braşov ● MIRELAELENA ŞTIRBU, contabil şef al Fundaţiei „Spiru Haret”.

18 august
● MARIA MATRAN, contabil șef al AUTOSERVICE SCM Suceava.
19 august
● MARCELA TITICĂ, şef contabil al SCM VOINŢA Zărneşti.
20 august
● MARIAN ŞERBAN POSTOLACHE, preşedinte al ATCOM Călăraşi ● VICTORIA 

BLÂNDU, preşedinte al SCM STRĂDUINŢA Tecuci ● PAUL VÎRTOPEANU, preşedinte 
al SCM UNIREA Alexandria.

21 august
● ELENA FRUSESCU, preşedinte al SCM AVÂNTUL Mangalia ● MARCEL 

STANCU, administrator al Soc. Coop. FAN STAR Slatina ● ELENA MANAŞ, contabil 
şef al SCM ARTA SIBIULUI din Cisnădie.

23 august
● FLORIN SÎRCU, preşedinte al SCM CONSTRUCTORUL Piatra 

Neamţ ● MARIAN TOMA, preşedinte al SCM SÂRGUINŢA Târgo
vişte ● CORNELIA GAVRIL, președinte al SCM MUNCA Roman  

● IONELA DANIELA PETRIC, şef contabil al SCM IGIENA Alba Iulia ● POMPILIU 
IONUȚ CRUCERU, contabil şef al Soc. Coop. METAL LEMN CHIMIE Caracal  
● ELENAALINA ARMĂŞESCUFUSA, director al Liceului Tehnologic UCECOM 
„Spiru Haret” Constanţa.

24 august
● IULIANA ORBAN, preşedinte al UJCM Sibiu ● ADRIANA ION, contabil şef al SCM 

ÎMBRĂCĂMINTEA Bucureşti ● MARIA OPRIŞ, contabil şef al SCM VIITORUL Zalău.
26 august
● IOAN BODESCU, preşedinte al SCM PRODCOM Alba Iulia ● MARIA COSTACHE, 

contabil şef al SCM DELTA Tulcea ● ELENA LIA GHERGHEL, contabil şef al Soc. 
Coop. MUREŞUL DAVA din Deva ● GABRIELA BOGĂTEAN, contabil şef al SCM 
TRICONPREST Braşov ● IONELA VĂCUȚĂ, contabil şef al SCM MULTI SERVICE 
Craiova ● IONUȚ VALENTIN STANCA, contabil șef al UJCM Olt.

27 august
● EUGENIA GABRIELA IANCOVICI, şef contabil al SCM STĂRUINŢA Craiova.
28 august
● CONSTANŢA VASILE, contabil şef al SCM SERVIPREST Urziceni.
29 august
● DANA MORARAS, președinte al SCM CONSTRUCTORUL Mediaș ● PASZTOR 

CSABA JOSZEF, preşedinte al SCM ARTEX ClujNapoca ● IOAN RĂDULESCU, 
preşedinte al Soc. Coop. LUGOJANA PREST Lugoj ● LUMINIŢA MUNTEANU, 
contabil şef al SCM IGIENA Constanţa ● DENISA GEORGESCU, preşedinte al SCM 
ARTCONF Piteşti ● IRINA PARDOSAN, contabil şef al SCM PRESTAREA Focşani.

30 august
● NICOLAE ZAMFIR CIOCOTOIU, preşedinte al SCM DERMALUX Craiova  

● ADINA SIGHIARTĂU, contabil şef al SCM PROGRESUL Reghin.
31 august
● CAMELIA IOVU, vicepreşedinte al SCM DRUM NOU Târgu Jiu.
1 septembrie
● RITTA MUNTEAN, preşedinte al SCM IGIENA Alba Iulia ● DANA VASIU, 

contabil şef al SCM ŞURIANU Cugir ● CORNELIA HUDA, contabil şef al COOP. 
STRAJA Lupeni ● EUGENIA MONDOC, şef contabil al SCM ÎNFRĂŢIREA Blaj  
● NICOLETA OPREA, contabil șef al SCM IGIENA Brăila.

2 septembrie
● FLORICA MICLIUC, şef contabil al SCM COMATI Dorohoi ● DANIŢA MIHAILOV, 

contabil şef al Soc. Coop. UNIREA Timişoara. 
4 septembrie
● BEKE GABOR IMRE, preşedinte al Asociaţiei Teritoriale a Soc. Coop. Meş

teşugăreşti Harghita.
5 septembrie
● IOAN RUSU, preşedinte al Soc. Coop. CONSTRUCTORUL Satu Mare  

● ȘTEFANIA FLORENTINA BARBU, contabil șef al SCM COLIN DAILY București.
6 septembrie
● OCTAVIAN STĂNEIU, președinte al SCM VIITORUL SOCOM Făgăraș ● FLOARE 

GAL, contabil şef al UJCM Maramureş ● ADRIAN CHIRIAC, secretar al UJCM Galaţi 
● NILGHIUN MENAGI, contabil şef al SC HEFAISTOS–CM SA, sucursala Mamaia.

7 septembrie
● VICTOR OLAR, președinte al SCM SĂCELEANA Săcele.
8 septembrie
● RODICA REDNIC, şef contabil al Soc. Coop. CARTONAJUL Satu Mare.
9 septembrie
● MIOARA FLORENTINA DINU, contabil şef al SCM RĂSĂRITUL Alexandria  

● ALINA CRISTINA ŞERBAN, contabil şef al SCM EVALUX Galaţi.
10 septembrie
● ION EPURE, preşedinte al AJSCOM Teleorman ● BOGLARKA TĂUT, preşedinte 

al  SCM RECORD din MARGHITA – Bihor ● MIHAELA DARIE, contabil şef al SCM 
UNIREA Galaţi ● DANIELA BĂLĂŞOIU, contabil şef al SCM INDEPENDENŢA Calafat.

11 septembrie
● ANTONIO MARIUS CHIRIAC, contabil şef al SCM ÎNFRĂŢIREA Galaţi.
12 septembrie
 ● MARIA FARCA, preşedinte al Soc. Coop. BĂNĂŢEANUL Sânnicolau Mare.
13 septembrie
● DANIELA ELENA ILINCA, preşedinte al SCM GIUVAERUL Bucureşti.
14 septembrie
● MIOARA TRĂISTARU, preşedinte al SCM PRODCOM VIITORUL Brăila  

● LAURA MIRELA GAGU, preşedinte al SCM 1 DECEMBRIE Brăila ●  CLAUDIA 
STAN, contabil şef al Liceului Tehnologic UCECOM  „Spiru Haret” Ploieşti.
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Potcovitul, un meºteºug de mileniiMeºteºug ºi carierã
Încet, încet calul de tracțiune revine pe câmpuri și păduri 

cam peste tot în Europa. Exemplul este dat de una dintre cele 
mai dezvoltate agriculturi din lume și anume agricultura Franței. 
Conducătorii de cai de tracțiune sunt o categorie specială ai 
căror servicii pot fi închiriate. Nu duc lipsă de solicitanți. Ei 
sunt angajați mai ales pentru degajarea pădurilor particulare 
dar și pentru prestația de munci agricole pe fermele mici de pe 
dealuri și de la poalele munților, ferme ce nu depășesc câteva 
hectare. Deci în Franța, Spania, Polonia, Cehia, Slovacia, 
agricultura și munca forestieră au renăscut cu ajutorul cailor. 
Ca de obicei și la noi a apărut acest fenomen dar, tot ca de 
obicei, nu ia o amploare, fiind mai mult local și destul de palid. 
În articolul de față nu ne vom referi la cai ci la o meserie 
legată intrinsec de ei, și anume potcovitul. 

Numărul tot mai mic de cai din gospodării și reticența 
tinerilor de a învăța acest meșteșug a dus la micșorarea 
dramatică a potcovarilor de pretutindeni, chiar și din zonele 
renumite pentru acest meșteșug, cum ar fi Valea Gurghiului. 
Aici mai există un potcovar la trei, patru sate, cel mai tânăr 
și renumit dintre ei fiind Ioan Călin Husar, care deși a depășit 
jumătate de secol este mezinul potcovarilor din zilele noastre. 
Pe acest meșter îl poți găsi în atelierul său din satul Cașva 
sau având grijă de animalele sale. Destul de optimist, ca tot 
omul care este stăpân pe meseria lui și nu are grija zilei de 
mâine, povestește despre meșteșugul său și a celor câțiva 
rămași în satele Văii Gurghiului. „Nu lucrăm numai cu caii, 
facem de toate: căruțe, pluguri, ascuțim coase etc. Acum, 
aici, mai sunt câțiva potcovari. În Gurghiu este un bătrân 
care se apropie de 80 de ani. În Glăjărie, meseriașii buni au 
fost mulți, dar gata, nu mai lucrează nimeni”. Husar spune 
că față de anii ’90 au dispărut peste 70% din cai, că în satul 
său sunt cel mult 30, deși în comuna Gurghiu erau peste 
5000 de cai. „Lumea a îmbătrânit, iar capetele tinerilor sunt 
bătute de alte gânduri. Dar văzând că nu peste tot în lume te 
așteaptă câinii cu covrigi în coadă, unii dintre ei s-au întors 
și cu banii strânși pe acolo au început să-și încropească un 
rost pe aici, pe acasă. Așa că au început, cei drept timid, să 

dispară pârloagele și să reînvie livezile și pădurile. Fiind loturi 
mici și destul de greu de accesat de mașinile agricole, unii 
și-au reîntors privirile spre caii de tracțiune. Așa că, de bine 
de rău, cei ce potcovesc mai au ce lucra”. Este o cauză care 
determină acest meșteșug deosebit de greu să nu dispară. 

Crescătorii de cai spun că un cal fără picioare sănătoase 
nu mai este cal și că de aceea îngrijirea copitelor este esențială 
pentru a avea un animal sănătos și activ. „Singurul care 
poate îngriji în mod profesionist copitele este potcovarul care 
are experiență în acest domeniu. Potcovitul este obligatoriu, 
ideal ar fi să fie făcut și vara și iarna. Din lipsă de bani, 
mulți potcovesc caii doar pentru iarnă. Calul necesită multă 
atenție, te ajută, dar trebuie să îl îngrijești, să-i cureți copitele 
după fiecare muncă. Dacă nu ai timp de țesălat în fiecare zi, 
nu se supără, dar copitele trebuie curățate. Nu mai suntem 
mulți care avem cai pe aici, dar nu știu, zău, ce ne-am face 
dacă nu ar fi Nelu a lui Husar să ni-i potcovească”, susține 
un crescător de cai din Cașva. 
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20 iunie
 SOFRONIA STURZA, contabil

ºef al SCM DEIA din Câmpulung
Moldovenesc  NAZARICA STUPINEAN,

contabil ºef al SCM BICONFEX Bistriþa.
21 iunie

 NICU PREDA, preºedinte al SCM ATCOM
Brãila  CRISTIAN PAVEL, preºedinte al Societãþii
Cooperative DESERVIREA Caracal  VICTOR
BURU, preºedinte al SCM SEMENICUL Caransebeº

 GEORGE AUREL NÃCESCU, administrator al
SCM ARTA TAPIÞERIEI din Constanþa  VALERIA
HRIN, contabil ºef al SCM PRESTAREA Sighetu
Marmaþiei.

Zodia: RACZodia: RACZodia: RACZodia: RACZodia: RAC
22 iunie

 MARIA AVRAM, contabil ºef al
SCM MUNCA COLECTIVÃ din Vãlenii de Munte

 ROMICA ILUCA, contabil ºef al SCM ARTIZA-
NATUL Botoºani.

23 iunie
 IOANA NEDELCU, director economic al SCM

MOTOR SERVICE Bucureºti  ANNAMARIA RITA
SZALANTAI, contabil ºef al SCM MODA Zalãu.

24 iunie
 CRISTIAN MANOLESCU, preºedinte al SCM

AUTOMECANICA Bucureºti  ªTEFAN DRAGOª
LAZÃR, contabil ºef al Societãþii Cooperative ARTA
MEªTEªUGARILOR Slatina.

25 iunie
 CAMELIA ENEA, preºedinte al SCM GR1

MUNCA COLECTIVÃ din Paºcani  VIOREL
MOLDOVAN, preºedinte al SCM SINCO Sighiºoara

 ELENA POPESCU, ºef contabil al ATCOM
CONFECÞII Bucureºti  CORNEL PENESCU,
director al Direcþiei Relaþii Instituþionale, Metodologie,
Promovare ºi Asistenþã Programe din UCECOM.

26 iunie
 ION AVESALON, administrator al SCM AVE

LUX Constanþa.
27 iunie

 LUCICA ANDREI, contabil ºef al SCM
LIBERTATEA Gãeºti.

28 iunie
 DOINA BERTEA, preºedinte al Societãþii

Cooperative DINAMO Timiºoara.
29 iunie

 ADRIAN PETRUÞ RUªAN, preºedinte al
CONFEX Buzãu  GHEORGHE CIOFÂCÃ, preºe-
dinte al SCM AVIMODA Drãgãºani.

1 iulie
 STELIANA CHICÃ, preºedinte al SCM UTIL

MOD Ploieºti  SOFIA DRÃGAN, administrator unic
al SCM PUBLITER Bucureºti  MARIA RIZESCU,
contabil ºef al SCM ARTIS Piteºti.

2 iulie
 BERTA SUSANA PAP, contabil ºef al Socie-

tãþii Cooperative INTERRA Satu Mare.
3 iulie

 CLAUDIU VINTILÃ, preºedinte al SCM
CONSTRUCTORUL Sibiu  ANA SAVETA BELEIU,
preºedinte al SCM TEHNOPRECIZIA Alba Iulia.

Nu-i bai!

Obiecte decorative tip GalléMeºteºug ºi carierã

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã

Unde ne sunt meºterii sticlari de altãdatã? Nu este o
întrebare retoricã, este, pur ºi simplu, o întrebare pentru eco-
nomia noastrã. Ei au reprezentat o breaslã aparte în lumea
meºterilor, atât prin dificultatea meseriei cât ºi prin talentul
necesar celor ce se încumetau pe calea transformãrii nisipului
în inegalabila sticlã.

Pe lângã banalele recipiente destinate produselor lichide,
recipiente realizate industrial în acele fabrici destul de
periculoase, din punct de vedere al sãnãtãþii, existau ateliere
de sticlãrie ce produceau adevãrate opere de artã. Dar sã
vedem despre ce este vorba. Din deceniul ºapte al secolului
trecut, în România a început meºterirea sticlei de tip Gallé.
Un pic de istorie n-ar strica. Nãscut în anul 1846, la Nancy
(Franþa), meºterul sticlar Émile Gallé a folosit pentru prima
datã în prelucrarea sticlei tehnici precum decuparea, gravarea
cu acizi, poleirea ºi alte efecte speciale, create cu ajutorul
peliculelor metalice ºi al bulelor de aer. Piesele sale opace,
viu colorate, din sticlã stratificatã, sculptatã sau incizatã, cu
modele florale s-au bucurat de un mare succes la expoziþiile
organizate la Paris în anii 1878 ºi 1889. Asta este! Sticla a
redevenit în secolul al XIX-lea ca un suport pentru arta purã.
De ce spunem a revenit?, pentru cã ea a fost încã din
antichitate, ºi apoi în Evul mediu, produsul meºteºugãresc
folosit mai ales pentru vitralii. Realizarea vaselor Gallé, deºi
de o esteticã aparte, prezenta un anumit pericol, ca urmare
a utilizãrii oxidului de uraniu în etapele prelucrãrii. De aceea
Gallé-ul a fost interzis în Franþa. Aici intervin meºterii sticlari
români. Prin creativitatea ºi intuiþia lor au îndepãrtat posibilul
pericol, eliminând elementele radioactive din producþie,
culoarea fiind obþinutã doar prin coroziunea (gravura) straturilor
de sticlã cu ajutorul acidului fluorhidric. ªi aºa, meºteºugarii
noºtri sticlari au devenit recunoscuþi în întreaga lume. La
începutul anilor ’90, în Buzãu existau peste 100 de ateliere
în care erau realizate complet manual obiecte decorative tip
Gallé. Timp de 15 ani, municipiul Buzãu a fost principala
sursã de sticlãrie, meºteºugitã astfel, pentru întreg Globul.
La sfârºitul acelui deceniu, peste 4000 de buzoieni, meºteri
sticlari ridicau faima meºteºugului românesc pe firmamentul
Galaxiei Meºteºugãreºti. A durat cât a durat dar, din cauza
crizei economice din 2008, acele ateliere de vis au falimentat
în cea mai mare parte, iar piaþa tradiþionalã a fost invadatã
de variantele chinezeºti.

Sã ne amintim de „Creºterea ºi Descreºterea” acestui
meºteºug. Pe la mijlocul secolului trecut mai mulþi meºteri
sticlari din þarã s-au mutat, cu tot cu familii, în zona Buzãului.
Aceºtia au reuºit în scurt timp sã punã pe picioare o fabricã
de sticlã, numitã Perla, care avea sã devinã cunoscutã pe
întregul Mapamond. Faima a crescut dupã ce un meºter
„bãtrân”, Archi Zoltan a început sã meºteºugãreascã sticla
multistratificatã în trei sau patru culori. Tehnologia are la bazã

suprapunerea mai multor straturi de sticlã de diverse nuanþe.
Prin repetarea unui set de operaþiuni – desenarea cu un lac
protector al formelor dorite în introducerea vasului într-o baie
de acid fluorhidric – se obþine un vas de sticlã decorat în
relief cu motive florale sau peisaje. În aceste ateliere, devenite
legende, la o piesã de mãrime medie lucra 50 de ore o
echipã formatã dintr-un pictor, un acidator ºi un gravor, plus
o altã echipã de sticlari de cel puþin ºase meºteri. Atelierele
din Buzãu erau prezente la expoziþii de profil peste tot în
lume. Lãmpile ºi vazele tip Gallé meºterite la Buzãu ajungeau
chiar în casele vedetelor de la Hollywood. Dupã 2005, pieþele
externe au început sã se orienteze cãtre „chinezisme”, care
având mânã de lucru foarte ieftinã, îºi permiteau sã vândã
sticlãria decorativã la jumãtatea preþului practicat de meºte-
ºugarii noºtri. Produsele lor semãnau cu ale noastre dar
aveau o calitate slabã. În timp, clienþii au realizat cã produsele
luate de la chinezi s-au tensionat, adicã s-au crãpat, iar ale
noastre au rãmas intacte ºi la fel de frumoase. Dar acestea
sunt vorbe. Aproape toate atelierele meºteºugãreºti care
produceau vase de tip Gallé s-au închis ori s-au reprofilat.

În Buzãu mai funcþioneazã doar vreo cinci ateliere ce se
zbat cu abnegaþie pentru a împiedica dispariþia acestui meº-
teºug. O firavã speranþã existã, dar ea are nevoie de sprijinul
statului, mai ales prin reglarea convenabilã a preþului gazelor,
combustibil necesar la suflarea vaselor de sticlã. Meºteri
precum Dãnuþ Mãiþã, Maria Chiricioiu cred cã acest meºteºug
de o deosebitã fineþe va reuºi sã supravieþuiascã, mãcar
pentru prestigiul sticlarilor români, atât de apreciaþi altãdatã.

LIA PINTILIE

În momente neaºteptate care ne-au bulversat cu brutalitate
trãirea noastrã zilnicã, plinã de scandaluri politice, inginerii financiare
ºi dispreþuirea cetãþeanului, vrând nevrând, îºi impune prezenþa
fantastica Varã. Ea ne aratã cã încã suntem oamenii acestui pãmânt
fãrã seamãn. Noi, simplii cetãþeni distanþaþi acum pentru siguranþa
medicalã, nu socialã, ehee… asta socialã a început acum trei decenii,
fiind cu totul altã poveste ce parcã este inaccesibilã „analfabeþilor”,
ne îndreptãm gândurile spre splendoarea Mãrii Negre. Hai sã vedem,
sã cunoaºtem ºi sã recunoaºtem vestigiile ºi colþurile naturale ce
definesc adevãratul Litoral.

De Deltã am scris ºi nu mã voi da înapoi sã mai scriu, dar…
sã începem cu Razim, fantasticul lac din complexul lagunar Razim-
Sinoie, perlã a Litoralului. Peºte, Portiþa ºi Istoria. Asta definesc
acest lac cu trecere naturalã la mare. Ce nu prea ºtim este cã pe
fundul sãu s-au descoperit indicii cã aici s-ar afla monumentul funerar
al poetului roman exilat de Augustus, Publius Ovidius Naso. Ovidiu,
adicã autorul cunoscutelor „Metamorfoze”. Istorie, nu glume amare
debitate de ai noºtri aleºi. Nu amintim de Histria, Tomis, Callatis,
pentru cã suntem orbiþi de Mamaia, Costineºti ºi mai nou, Vama
Veche. Deh, decât carte, mai bine promiscuitate. În sudul extrem se
aflã Mangalia, nu perla de staþiuni sudice (Olimp, Neptun, Jupiter,
Venus, Saturn), ci oraºul întemeiat în secolul VI î.Hr. Este cel mai
vechi oraº din jurul Mãrii Negre, în antichitate numindu-se Callatis,
în evul mediu Pangalia ºi acum… aºa cum îl ºtiþi. A fost tot timpul
oraº-port indiferent de cei care au trecut pe aici: geþi, greci, romani,
turci ºi tãtari. Toþi ºi-au pus amprenta ºi au contribuit la destinele

acestui municipiu. Un exemplu elocvent îl constituie Moscheea
Esmahan Sultan, cea mai veche din Europa Creºtinã. A fost
construitã în 1575 de fiica Sultanului Selim al II-lea (1566-1574),
soþia lui Sokollu Mehmet Paºa, vizirul Sultanului. Da, dar sã vedeþi
ce e istoria. Ea, moscheea a fost meºteritã din piatra zidurilor cetãþii
Callatis, piatrã de construcþie cu douã mii de ani mai veche. Da, dar
pe aici au trecut ºi romanii, aºa cã fântâna ritualã a Moscheei a fost
ziditã din piatra Mausoleului roman al Consului Vinares Upullus
decedat în 212 d. Hr. Asta este evoluþia, piatrã peste piatrã din ceea
ce au ridicat predecesorii noºtri. (L.P.)

ORIZONTAL: 1) Neplãcere 2) Altã viaþã – Puse pe
foc 3) Þine la glumã – Soare egiptean – În afara terenului
4) În ºagã! – Amãrãciune 5) Tutun mãcinat – Coadã de
ºacal! 6) Refuz – Mistuit de foc – Botoºani pe maºinã
7) Pãstãi de fasole – În acest loc (pop.) 8) Animale din
haitã – Decorul hibernal 9) Invidie – Sunt dificil de cãrat
10) Solemn la bisericã.

VERTICAL: 1) Rãzor de legume – Cuiºor de cizmar
2) Vânturi foarte puternice – Oferta din ziar! 3) Trecãtoare
– Încurcãturã 4) Usturoi (reg.) – Medie la matematicã!
– Oameni fãþarnici 5) Duºmãnie – Se duce la tuns
6) Venerat la musulmani – Promis de Biblie 7) Redate în
direct! – Cãutaþi de fini – Joc de Gorj! 8) Numit ºi smalþ
– Serviciu pe vas 9) Farmec feminin – Pacoste 10) Poate
fi descoperit.
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20 iunie
 SOFRONIA STURZA, contabil

ºef al SCM DEIA din Câmpulung
Moldovenesc  NAZARICA STUPINEAN,

contabil ºef al SCM BICONFEX Bistriþa.
21 iunie

 NICU PREDA, preºedinte al SCM ATCOM
Brãila  CRISTIAN PAVEL, preºedinte al Societãþii
Cooperative DESERVIREA Caracal  VICTOR
BURU, preºedinte al SCM SEMENICUL Caransebeº

 GEORGE AUREL NÃCESCU, administrator al
SCM ARTA TAPIÞERIEI din Constanþa  VALERIA
HRIN, contabil ºef al SCM PRESTAREA Sighetu
Marmaþiei.

Zodia: RACZodia: RACZodia: RACZodia: RACZodia: RAC
22 iunie

 MARIA AVRAM, contabil ºef al
SCM MUNCA COLECTIVÃ din Vãlenii de Munte

 ROMICA ILUCA, contabil ºef al SCM ARTIZA-
NATUL Botoºani.

23 iunie
 IOANA NEDELCU, director economic al SCM

MOTOR SERVICE Bucureºti  ANNAMARIA RITA
SZALANTAI, contabil ºef al SCM MODA Zalãu.

24 iunie
 CRISTIAN MANOLESCU, preºedinte al SCM

AUTOMECANICA Bucureºti  ªTEFAN DRAGOª
LAZÃR, contabil ºef al Societãþii Cooperative ARTA
MEªTEªUGARILOR Slatina.

25 iunie
 CAMELIA ENEA, preºedinte al SCM GR1

MUNCA COLECTIVÃ din Paºcani  VIOREL
MOLDOVAN, preºedinte al SCM SINCO Sighiºoara

 ELENA POPESCU, ºef contabil al ATCOM
CONFECÞII Bucureºti  CORNEL PENESCU,
director al Direcþiei Relaþii Instituþionale, Metodologie,
Promovare ºi Asistenþã Programe din UCECOM.

26 iunie
 ION AVESALON, administrator al SCM AVE

LUX Constanþa.
27 iunie

 LUCICA ANDREI, contabil ºef al SCM
LIBERTATEA Gãeºti.

28 iunie
 DOINA BERTEA, preºedinte al Societãþii

Cooperative DINAMO Timiºoara.
29 iunie

 ADRIAN PETRUÞ RUªAN, preºedinte al
CONFEX Buzãu  GHEORGHE CIOFÂCÃ, preºe-
dinte al SCM AVIMODA Drãgãºani.

1 iulie
 STELIANA CHICÃ, preºedinte al SCM UTIL

MOD Ploieºti  SOFIA DRÃGAN, administrator unic
al SCM PUBLITER Bucureºti  MARIA RIZESCU,
contabil ºef al SCM ARTIS Piteºti.

2 iulie
 BERTA SUSANA PAP, contabil ºef al Socie-

tãþii Cooperative INTERRA Satu Mare.
3 iulie

 CLAUDIU VINTILÃ, preºedinte al SCM
CONSTRUCTORUL Sibiu  ANA SAVETA BELEIU,
preºedinte al SCM TEHNOPRECIZIA Alba Iulia.

Nu-i bai!

Obiecte decorative tip GalléMeºteºug ºi carierã

Ce ºtim sau nu despre þara noastrã

Unde ne sunt meºterii sticlari de altãdatã? Nu este o
întrebare retoricã, este, pur ºi simplu, o întrebare pentru eco-
nomia noastrã. Ei au reprezentat o breaslã aparte în lumea
meºterilor, atât prin dificultatea meseriei cât ºi prin talentul
necesar celor ce se încumetau pe calea transformãrii nisipului
în inegalabila sticlã.

Pe lângã banalele recipiente destinate produselor lichide,
recipiente realizate industrial în acele fabrici destul de
periculoase, din punct de vedere al sãnãtãþii, existau ateliere
de sticlãrie ce produceau adevãrate opere de artã. Dar sã
vedem despre ce este vorba. Din deceniul ºapte al secolului
trecut, în România a început meºterirea sticlei de tip Gallé.
Un pic de istorie n-ar strica. Nãscut în anul 1846, la Nancy
(Franþa), meºterul sticlar Émile Gallé a folosit pentru prima
datã în prelucrarea sticlei tehnici precum decuparea, gravarea
cu acizi, poleirea ºi alte efecte speciale, create cu ajutorul
peliculelor metalice ºi al bulelor de aer. Piesele sale opace,
viu colorate, din sticlã stratificatã, sculptatã sau incizatã, cu
modele florale s-au bucurat de un mare succes la expoziþiile
organizate la Paris în anii 1878 ºi 1889. Asta este! Sticla a
redevenit în secolul al XIX-lea ca un suport pentru arta purã.
De ce spunem a revenit?, pentru cã ea a fost încã din
antichitate, ºi apoi în Evul mediu, produsul meºteºugãresc
folosit mai ales pentru vitralii. Realizarea vaselor Gallé, deºi
de o esteticã aparte, prezenta un anumit pericol, ca urmare
a utilizãrii oxidului de uraniu în etapele prelucrãrii. De aceea
Gallé-ul a fost interzis în Franþa. Aici intervin meºterii sticlari
români. Prin creativitatea ºi intuiþia lor au îndepãrtat posibilul
pericol, eliminând elementele radioactive din producþie,
culoarea fiind obþinutã doar prin coroziunea (gravura) straturilor
de sticlã cu ajutorul acidului fluorhidric. ªi aºa, meºteºugarii
noºtri sticlari au devenit recunoscuþi în întreaga lume. La
începutul anilor ’90, în Buzãu existau peste 100 de ateliere
în care erau realizate complet manual obiecte decorative tip
Gallé. Timp de 15 ani, municipiul Buzãu a fost principala
sursã de sticlãrie, meºteºugitã astfel, pentru întreg Globul.
La sfârºitul acelui deceniu, peste 4000 de buzoieni, meºteri
sticlari ridicau faima meºteºugului românesc pe firmamentul
Galaxiei Meºteºugãreºti. A durat cât a durat dar, din cauza
crizei economice din 2008, acele ateliere de vis au falimentat
în cea mai mare parte, iar piaþa tradiþionalã a fost invadatã
de variantele chinezeºti.

Sã ne amintim de „Creºterea ºi Descreºterea” acestui
meºteºug. Pe la mijlocul secolului trecut mai mulþi meºteri
sticlari din þarã s-au mutat, cu tot cu familii, în zona Buzãului.
Aceºtia au reuºit în scurt timp sã punã pe picioare o fabricã
de sticlã, numitã Perla, care avea sã devinã cunoscutã pe
întregul Mapamond. Faima a crescut dupã ce un meºter
„bãtrân”, Archi Zoltan a început sã meºteºugãreascã sticla
multistratificatã în trei sau patru culori. Tehnologia are la bazã

suprapunerea mai multor straturi de sticlã de diverse nuanþe.
Prin repetarea unui set de operaþiuni – desenarea cu un lac
protector al formelor dorite în introducerea vasului într-o baie
de acid fluorhidric – se obþine un vas de sticlã decorat în
relief cu motive florale sau peisaje. În aceste ateliere, devenite
legende, la o piesã de mãrime medie lucra 50 de ore o
echipã formatã dintr-un pictor, un acidator ºi un gravor, plus
o altã echipã de sticlari de cel puþin ºase meºteri. Atelierele
din Buzãu erau prezente la expoziþii de profil peste tot în
lume. Lãmpile ºi vazele tip Gallé meºterite la Buzãu ajungeau
chiar în casele vedetelor de la Hollywood. Dupã 2005, pieþele
externe au început sã se orienteze cãtre „chinezisme”, care
având mânã de lucru foarte ieftinã, îºi permiteau sã vândã
sticlãria decorativã la jumãtatea preþului practicat de meºte-
ºugarii noºtri. Produsele lor semãnau cu ale noastre dar
aveau o calitate slabã. În timp, clienþii au realizat cã produsele
luate de la chinezi s-au tensionat, adicã s-au crãpat, iar ale
noastre au rãmas intacte ºi la fel de frumoase. Dar acestea
sunt vorbe. Aproape toate atelierele meºteºugãreºti care
produceau vase de tip Gallé s-au închis ori s-au reprofilat.

În Buzãu mai funcþioneazã doar vreo cinci ateliere ce se
zbat cu abnegaþie pentru a împiedica dispariþia acestui meº-
teºug. O firavã speranþã existã, dar ea are nevoie de sprijinul
statului, mai ales prin reglarea convenabilã a preþului gazelor,
combustibil necesar la suflarea vaselor de sticlã. Meºteri
precum Dãnuþ Mãiþã, Maria Chiricioiu cred cã acest meºteºug
de o deosebitã fineþe va reuºi sã supravieþuiascã, mãcar
pentru prestigiul sticlarilor români, atât de apreciaþi altãdatã.

LIA PINTILIE

În momente neaºteptate care ne-au bulversat cu brutalitate
trãirea noastrã zilnicã, plinã de scandaluri politice, inginerii financiare
ºi dispreþuirea cetãþeanului, vrând nevrând, îºi impune prezenþa
fantastica Varã. Ea ne aratã cã încã suntem oamenii acestui pãmânt
fãrã seamãn. Noi, simplii cetãþeni distanþaþi acum pentru siguranþa
medicalã, nu socialã, ehee… asta socialã a început acum trei decenii,
fiind cu totul altã poveste ce parcã este inaccesibilã „analfabeþilor”,
ne îndreptãm gândurile spre splendoarea Mãrii Negre. Hai sã vedem,
sã cunoaºtem ºi sã recunoaºtem vestigiile ºi colþurile naturale ce
definesc adevãratul Litoral.

De Deltã am scris ºi nu mã voi da înapoi sã mai scriu, dar…
sã începem cu Razim, fantasticul lac din complexul lagunar Razim-
Sinoie, perlã a Litoralului. Peºte, Portiþa ºi Istoria. Asta definesc
acest lac cu trecere naturalã la mare. Ce nu prea ºtim este cã pe
fundul sãu s-au descoperit indicii cã aici s-ar afla monumentul funerar
al poetului roman exilat de Augustus, Publius Ovidius Naso. Ovidiu,
adicã autorul cunoscutelor „Metamorfoze”. Istorie, nu glume amare
debitate de ai noºtri aleºi. Nu amintim de Histria, Tomis, Callatis,
pentru cã suntem orbiþi de Mamaia, Costineºti ºi mai nou, Vama
Veche. Deh, decât carte, mai bine promiscuitate. În sudul extrem se
aflã Mangalia, nu perla de staþiuni sudice (Olimp, Neptun, Jupiter,
Venus, Saturn), ci oraºul întemeiat în secolul VI î.Hr. Este cel mai
vechi oraº din jurul Mãrii Negre, în antichitate numindu-se Callatis,
în evul mediu Pangalia ºi acum… aºa cum îl ºtiþi. A fost tot timpul
oraº-port indiferent de cei care au trecut pe aici: geþi, greci, romani,
turci ºi tãtari. Toþi ºi-au pus amprenta ºi au contribuit la destinele

acestui municipiu. Un exemplu elocvent îl constituie Moscheea
Esmahan Sultan, cea mai veche din Europa Creºtinã. A fost
construitã în 1575 de fiica Sultanului Selim al II-lea (1566-1574),
soþia lui Sokollu Mehmet Paºa, vizirul Sultanului. Da, dar sã vedeþi
ce e istoria. Ea, moscheea a fost meºteritã din piatra zidurilor cetãþii
Callatis, piatrã de construcþie cu douã mii de ani mai veche. Da, dar
pe aici au trecut ºi romanii, aºa cã fântâna ritualã a Moscheei a fost
ziditã din piatra Mausoleului roman al Consului Vinares Upullus
decedat în 212 d. Hr. Asta este evoluþia, piatrã peste piatrã din ceea
ce au ridicat predecesorii noºtri. (L.P.)

ORIZONTAL: 1) Neplãcere 2) Altã viaþã – Puse pe
foc 3) Þine la glumã – Soare egiptean – În afara terenului
4) În ºagã! – Amãrãciune 5) Tutun mãcinat – Coadã de
ºacal! 6) Refuz – Mistuit de foc – Botoºani pe maºinã
7) Pãstãi de fasole – În acest loc (pop.) 8) Animale din
haitã – Decorul hibernal 9) Invidie – Sunt dificil de cãrat
10) Solemn la bisericã.

VERTICAL: 1) Rãzor de legume – Cuiºor de cizmar
2) Vânturi foarte puternice – Oferta din ziar! 3) Trecãtoare
– Încurcãturã 4) Usturoi (reg.) – Medie la matematicã!
– Oameni fãþarnici 5) Duºmãnie – Se duce la tuns
6) Venerat la musulmani – Promis de Biblie 7) Redate în
direct! – Cãutaþi de fini – Joc de Gorj! 8) Numit ºi smalþ
– Serviciu pe vas 9) Farmec feminin – Pacoste 10) Poate
fi descoperit.
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Nr. 9/ 12 august – 15 septembrie 2022  CALEIDOSCOP 

Zodia:  LEU

Zodia:  FEC IOARÃ

ORIZONTAL: 1) Bagajele cămilei – În vamă! 2) Măsoară timpul – Pierderi  
prin abandon 3) Un domn învăluit… în ceață – Adus la ocazie 4) Are un 
aport la vânătoare – Standard moral 5) Inițiat anterior 6) A se murdări de 
noroi – Racii… din orie! 7) Împărțit cu țârâita la masă – Cântec de jale  
8) Aliniate pe partea stângă! – Un loc plin de oi – Alifie populară 9) Măsură 
ciupită la piață – Pusă în discuție 10) E lichidat definitiv.

VERTICAL: 1) Postură în beneficiul statului 2) Autentic 3) Dispar 
după o spargere – Final de complot! 4) Rezistente 5) Folosit în croitorie 
(pl.) – Textilă din China! – Fructul discordiei 6) Cântare pentru cei amorezați  
7) Purced în cele din urmă! – Catete! – Trupe retro 8) Bătăi… mai mult de 
plăcere – Cuprins de lene! 9) Cel care întinde coarda – Se oprește brusc 
la stop 10) Un om mai mult decât minunat – Lucrare de toamnă. 

De toate pentru toþi

LICA POTENKIN
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Ce ºtim sau nu despre þara noastrã
Încercând să ne cunoaștem țara nu putem să omitem o 

vizită în orașul-stațiune Borșa, situat într-un culoar depresionar 
mărginit de Munții Maramureșului și Munții Rodnei, la 80 km de 
Sighetul Marmației și la 145 km de Baia Mare. Acest orășel, 
atât de pitoresc, se află la o altitudine de 700 metri și este cel 
mai important punct de plecare pentru călătoriile spre Munții 
Rodnei. Mai mult, Borșa se află între două arii importante, 
aflate sub protecție: Parcul Natural din Munții Maramureșului 
și Parcul Național din Munții Rodnei. 

Parcul Național Munții Rodnei are o suprafață de 47.227 de  
hectare, din care 3300 ha au fost declarate rezervație a 
biosferei încă din 1979. În acest decor de poveste se află 
unul dintre cele mai impresionante monumente ale naturii 
și anume Cascada Cailor. Ea este poziționată pe versantul 
nordic al Munților Rodnei, în apropiere de orașul de pornire 
în drumeție. Nu se putea ca această frumusețe a Naturii să 
nu aibă o legendă. Totul pleacă de la ideea antică că aceste 
ființe fantastice au avut sau nu aripi. Ce spune mitul? „Caii 
au aripi, însă uneori le pierd fără să-și dea seama”. Aici la 
Cascadă este locul unde caii și-au pierdut aripile deoarece au 
fost atacați de urși și lupi. Herghelia a vrut să scape sărind 
în hău ajutându-se de aripi. Dintr-un motiv neștiut, tocmai 
atunci caii au rămas neînaripați, aceasta aducându-le pieirea. 
S-ar putea ca denumirea Cascadei să aibă o cauză reală. 
Oamenii își țineau hergheliile, din primăvară până în toamnă, 
pe pășunile bogate din această zonă. Într-o primăvară, după o 
iarnă grea, au fost atacați de urși și lupi. În urma incidentului 
mai multe locuri din împrejurimi au denumiri care fac referire 
la cai, înaripați sau nu. Amintim Muntele Cailor, Podul Cailor, 
Izvorul Cailor și, cea mai importantă, Cascada Cailor.

Cascada are o cădere de peste 90 metri și își are originea 
într-un circ glaciar, alimentat de ploi, de zăpezi și câteva râuri 
subterane. Se află la o altitudine de 1300 metri, iar căderea 
de apă are mai multe trepte, cea mai spectaculoasă dintre ele 
având 18 metri. Realist vorbind, apa ce provine din topirea 
zăpezii și din ploi se adună într-un circ glaciar și de acolo se 
revarsă pe versantul abrupt al Rezervației Piatra Rea, formând 
cascada. Debitul ei variază în funcție de apa provenită. Cas-
cada Cailor este fabuloasă prin spectacolul oferit, nu numai 
primăvara și toamna, când se topesc zăpezile și sunt ploi 
abundente, ci pe parcursul întregului an.

Văzând aceste locuri nu poți să nu te îndrăgostești de 
România, oricâte dezamăgiri îți oferă în aceste zile, parcă 
lipsite de orizont.
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S-a stins din viaţă Radu de Alba!
Membrii Comitetului Director al UJCM Alba, împreună 
cu toți cooperatorii meşteşugari din județ, îşi exprimă 

profundul regret la vestea trecerii în eternitate a lui RADU 
MĂNĂILĂ, primul preşedinte al Uniunii Județene a Cooperației 
Meșteșugărești Alba, de la înfiinţarea acesteia în anul 1968.
Începânduşi activitatea de la 14 ani ca ucenic, RADU MĂNĂILĂ 
a fost un model demn de urmat pentru cooperatorii meşteşugari. 
Omul de o modestie şi bunătate care nu poate fi exprimată în 
cuvinte a fost prezent în activitatea cooperaţiei meşteşugăreşti 
peste 45 de ani. Ca preşedinte al UJCM Alba a reprezentat 
cu cinste sectorul timp de un sfert de veac, fiind unul dintre 
cei mai longevivi conducători de uniune județeană.
Pentru toţi cooperatorii care au avut onoarea de al cunoaşte, 
RADU MĂNĂILĂ va ramâne un model de dăruire şi modestie.
Dumnezeu săl odihnească în pace şi să nil păstreze în 
memorie aşa cum a fost cu distincţia şi modestiai caracteristică!

Conducerea operativă a UCECOM a primit cu profund 
regret vestea trecerii la cele veşnice a celui care a fost 
RADU MĂNĂILĂ, fost președinte al UJCM Alba.

Pentru toți cei care lau cunoscut, RADU MĂNĂILĂ rămâne un 
exemplu de devoţiune profesională şi de aleasă omenie, iar dispa
riţia sa lasă un gol însemnat în inimile acestora. Pe această cale, 
transmitem sincere condoleanțe și întreaga noastră compasiune 
familiei îndoliate şi colegilor.
Dumnezeu săi odihnească sufletul în liniște și pace!


