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“Dacă politica ne
destramă, economia şi cultura să ne unească!“
Panait Istrate
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Problema „fierbinte” a energiei
– maginalii la o teză de doctorat –

Desigur că o teză
de doctorat trebuie să releve, în
miezul discursului
științific, elemente
de originalitate,
Dan POPESCu elemente de interes. Să deschidă,
pe cât se poate – și se poate – porți
importante pentru cercetări în viitor.
Sunt doar câteva aspecte pe care leam întâlnit în teza de doctorat intiulată
„Energia – o abordare economică.
Trecut, prezent și perspective”,
susținută nu de mult de drd.ing.ec.
Mircea Dragoș Radu, sub conducerea
mea științifică. Doctorandul avea
potențialul necesar pentru a realiza o
astfel de teză, evident dificilă. Inginer

de autospațială, într-o primă calificare, cu practică în domeniul
fabricației respective, apoi economist
format la ASE București și master în
economie, la „Blaga”, ocupându-se,
printre altele, de chestiuni ale costurilor energetice, iar, apoi, iată doctoratul în economie tot la ULBS. Toate
acestea învelite, nutrite de o pasiune
nedisimulată pentru cercetare, pentru
ce s-a întâmplat, ce se întâmplă în
lume în domeniul ales pentru cercetare.
Care ar fi, dar, câteva elemente relevabile în acest demers atât de complex? Iată,
tema „Energia – o
abordare economică – Trecut,
prezent și perspective” este deosebit
continuare ^n pag. 4
de actuală.

nr. 436 anul XII vineri, 4 martie 2016 1 RON

”CFA Institute Research Challenge”
”CFA Institute Research Challenge” reprezintă o
competiție a celor mai prestigioase școli de business
internaționale care se desfășoară anual sub auspiciile CFA Institute, urmând cele mai bune practici profesionale în cercetarea și analiza investițională.
Prima competiție ”CFA Institute Research Challenge”,
a fost găzduită de ”New York Society of Security Analysts” în anul 2002, implicând doar cinci echipe din
New York. De atunci, competiția a crescut, implicând
zeci de mii de studenți din peste 800 de universități,
din mai mult de 55 de țări. În primii 8 ani de
desfășurare a competitiei, mai mult de 15.000 de
studenți din peste 1.000 de universități din întreaga
lume au participat la concursul CFA Institute Research Challenge.
Competiția s-a desfășurat la București în două etape
și a reunit reprezentații celor mai importante școli de
economie din România: Universitatea “Alexandru
Ioan Cuza” din Iași, Academia de Studii Economice
din București, Universitatea Babeș-Bolyai din ClujNapoca, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, precum si
Academia de Studii Economice a Moldovei.

Bicaz
studentele Cristina
Prund şi Andreea
urian, ulBS

- continuare in pag. 5 -

Erasmus, Belgia:
Învăţare şi eficienţă

Erasmus nu este doar o experiență
academică! Erasmus reprezintă
șansa de a-ți lărgi orizonturile, de a
cunoaște oameni din toate colțurile
lumii, de a vizita locuri și de a descoperi cultura specifică fiecărei

țări. Datorită pregătirii și ambițiilor
acumulate de-a lungul primului an
de studiu și cu susținerea profesorilor și a colegilor din anii superiori,
am plecat cu emoție în aventura
studenției noastre în Gent, Belgia.

Conf. Univ. Dr.
Cornel juCan, ulBS

Realităţi
“in glissando”(II)
22. români în america

mOTTO
“Nimic nu poate clinti
sau întuneca senina
strălucire a unei
meserii bine făcute.”
jean negulesco

Aflând că Iancu nu
studiază
economia
politică şi că nu are de
gând să intre în afacerile
familiei,
tatăl
său
încetează să-i mai trimită
bani. Constrâns de lipsa
unei situaţii financiare stabile, Iancu a trebuit să-și
ia tot felul de slujbe pentru a se întreţine şi pentru
a continua să picteze. A
lucrat o perioadă ca decorator de scenă în
„Oraşul luminilor“, iar apoi
se angajase ca spălător
de vase la un hotel de lux
din Nisa.
continuare in pag. 2

Cursuri extra-curriculare pentru studenţii cu EBS
EBS România - filiala Sibiu împreună cu Facultatea de Științe Economice a Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, a dat startul vineri,
26.02.2016 cursurilor extra-curiculare EBS UNI STEPS Beginner prin
care studenții fac training cu specialiștii EBS în paralel cu studiile. Cursurile se vor desfășura pe parcursul a patru semestre și vor cuprinde
noțiuni generale de programare și noțiuni de programare web.
- continuare în pagina 6 -

Pagini de istorie şi viaţă economică
TRANHUMANȚA ȘI EMIGRAȚIA
MĂRGINENILOR
AJUNȘI ÎN DOBROGEA, CRIMEEA ȘI
SIBERIA (II)
- continuare în pagina 6 -

Contextul paradoxal a Republicii
Moldova – două forțe contradictorii,
două lumi paralele: pro-europeană
și pro-rusă
-puncte de vedere Contextul
general
al
r.moldova
Situația în care
masterandă Carolina se
află
ŢÎmBalari, ulBS R.Moldova este
foarte dificilă,
extrem de tensionată. Corupţia
patologică, sărăcia şi vulnerabilitatea la
influenţele externe sunt paralele.
R.Moldova arată ca o victimă a
influențelor geopolitice, care mereu au
existat, însă s-au intensificat în ultimii doi
ani. În timp ce Rusia încearcă să-şi
restabilească influenţa asupra spaţiului

ex-sovietic de cândva, pe cealălaltă
parte a baricadei UE, NATO şi implicit
România vor ca statul să devină
funcţional, pro-occidental, pro-european.
Astfel, potrivit celor întâmplate, proiectul
de integrare europeană, ce se declara a
fi respectat, se clatină sub povara
divergenţelor economice, politice şi a
fenomenului migraţiei, iar evoluția celor
ce se întâmplă devine incertă mai mult
ca oricând. Ipostaza în care se află nu
este tocmai una favorabilă. R.Moldova
este cea mai săracă ţară din Europa, cu
un salariu mediu pe economie de 4.600
de lei MDL, ce ar însemna 210 euro, în
noiembrie 2015.
- continuare în pagina 3 -

Prof. Dr. Gheorghe
PrEda

Pe data de 18 septembrie 1919, din
inițiativa
lui
C.Tipuriţă
se
semnează
o
declarație de către
92 de oieri la Sevastopol, împreună
cu o listă de

subscripții.
În primii ani ai stăpânirii bolșevice, sunt

oferite terenuri întinse pentru pășunat, la un
preț redus. Produsele lor se desfăceau în
condiții bune. Atunci a început să organizeze cooperative de oieri în diferite centre,
între care și la Simferopol, el fiind președinte
și având în proprietate personală 1100 de oi.
Cooperativa avea în afară de oi și 100 de
cămile, făcea deasemeni și agricultură.
A cerut din țară abecedare pentru copii oierilor transilvăneni, care doreau să învețe
românește.
continuare in pag. 8

AmericA, AmericA
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Conf. Univ. Dr. Cornel juCan,
ulBS
urmare din pagina 1
-A ajuns învăţăcel al lui Brâncuşi, care
îi spunea: „Şi dacă ai face chip cu un
singur ochi, crezi că te-ar băga cineva
la puşcărie?”... „Abia mai târziu aveam
să desluşesc adevăratul tâlc al acelor
vorbe. De fapt, el îmi dăduse prima
lecţie de libertate.” (Jean Negulesco,
Manuela Cernat, Editura alo,
Bucureşti!, Bucureşti, pag. 17; Drum
printre stele Amintiri europene şi hollywoodiene, Jean Negulesco, Editura
Meridiane, Bucureşti, 1989, pag. 37/
Things I Did... and Things I Think I Did,
Jean Negulesco, Linden Press/ Simon
& Schuster, New York, 1984)
În anul 1922, Iancu s-a întors în ţară
pentru a-şi vedea familia. Cu această
ocazie, pe 30 decembrie, deschidea
prima expoziţie personală la Palatul
Ateneului. Din nefericire însă, într-un
Bucureşti mult mai conservator decât
Parisul, criticile nu i-au fost deloc favorabile.
Întors în capitala Franţei, s-a
îmbolnăvit de tuberculoză fiind obligat
să trimită un tablou la Salonul de
Toamnă. Cu banii primiţi de la cineastul american Rex Ingram pleacă pe
Riviera pentru a se însănătoşi. Atunci o
va fi întâlnit pe prima sa soţie, americanca Winnifred Ayers. La dorinţa lui
Winnifred se căsătoresc în Paris, departe de familie, iar aceasta, pentru al îmbuna, îi organizează o expoziţie la
Galeria „Campagne Premiére”. Spre
deosebire de criticii români, cei
francezi au numai cuvinte de laudă la
adresa lui Negulesco, bucuria fiind-ui
întunecată însă de moartea fratelui
său, George. Soţia sa îl va convinge
să părăsescă Parisul şi să plece în
America, stabilindu-se la New York.
Pe atunci avea doar 26 de ani şi
resimțea totuşi nostalgia Parisului,
unde-şi avea atelierul în care va locui
apoi sora sa. Având neînţelegeri în
mariajul cu Winnifred datorită diferenţei
de mentalităţi, Jean se refugiază în
pictură, făcând tot posibilul să ajungă
cât mai sus. Făcea rame pentru
tablouri, a deschis o şcoală de pictură
și organiza expoziţii cu lucrările lui şi
ale celor pe care îi îndruma.
În luna februarie 1929, la Washington,
deschidea prima expoziţie personală
la „Yorke Gallery”, unde inclusese şi o
lucrare a surorii lui, Sabina. Evenimentul fiind un succes, Jean va exclama că ei, Neguleştii, au dat America
pe spate. Fericirea lui Negulesco este
umbrită, şi de data aceasta, de divorţul
de soția sa, care îi luase toate lucrările
şi tot ce avea el mai important.
Jean trebuia să pornească din nou, de
la zero...
Trecând printr-o perioadă grea, Negulesco se hotărăşte să plece la Hollywood, fiind atras și de un potenţial
financiar care să-i schimbe în bine
situaţia precară. Acolo o întâlneşte pe
Greta Garbo, cu care are o scurtă idilă
ce se va transforma într-o prietenie
care a durat toata viaţa. Îi face acesteia o serie de portrete care îi vor
aduce un succes moderat din punct de
vedere financiar... Era totuși un început
de bun augur.
Fiind acceptat în cercul miliardarilor,
ajunge să se întâlnească des cu
William Randolph Hearst, magnatul
presei; îi face potretul lui Lady Mountbatten, soţia viitorului erou al armatei
britanice și este inclus în anuarul
„România”, editat de comunitatea
românească din Statele Unite, unde
se face un elogios studiu asupra persoanei sale, explicizându-se ascensiunea acestuia. În anul 1931, o
expoziţie personală deschisă la Seattle se vinde în câteva ore cu un total de
19.000 de dolari. La scurt timp după
această expoziţie, Jean se vede în

postura de ghid pentru marele critic şi
istoric Elie Faure, atunci când acesta
vine în vizită la Hollywood şi, care îi va
schimba total destinul: „Nu mă
interesează să ştiu cât de talentat pictor eşti. La Hollywood, cinematograful
este o artă nouă şi măreaţă în care se
îmbină toate celelalte forme artistice.
Este arta epocii noastre. Fă pasul decisiv şi pătrunde înăuntru.”
Astfel, Jean investeşte banii primiţi în
urma expoziţiei într-un film realizat de
el, care, deși a fost un eşec, îi deschidea porţile studiourilor Paramount.
Fiind cooptat în echipa filmului „This is
the nigt”, Iancu se va semna Jean
Negulesco. Doi ani mai târziu, realiza
„Farewell to Arms”, film ce este considerat şi azi un mare succes. A devenit din ce în ce mai apreciat de către
şefii de la Paramount care i-au oferit să
regizeze, în tandem cu Harlan Thomson, comedia Kiss and Make up (Sărut
şi fard) şi filmul The Man that Broke his
Heart (Omul care şi-a frânt inima),
împreună cu Michael Curtiz, un
cineast american de origine
transilvăneană.
În anul 1936, este concediat de la studiourile Paramount, dar îşi găseşte de
lucru imediat, prin intermediul relaţiilor
sale. Este angajat temporar la studiourile „Universal”, timp în care Jean
continuă să picteze şi se apucă să
scrie scenarii pe care le va vinde cu
succes. Chiar studiourile „Universal” a
cumpărat de la el scenariile pentru
Beloved Brat (Preaiubit îngeraş), iar
Swiss Miss (Miss Elveţia) este luat de
„Hall Roach” și Fight for your Lady
(Apără-ţi iubita) de „R.K.O.”
În anul 1940, a fost angajat de Fraţii
Warner şi trimis în scurt timp, pe
Coasta de Est, pentru scurt-metrajul
comandat de Armată, The Flag of Humanity.
După intrarea Americii în război, Jean
va fi unul dintre puţinii regizori rămași la
Hollywood, fapt ce l-a ajutat să
avanseze rapid. Până în 1945, el va fi
semnat peste 48 de minireviste muzicale şi 50 de scurt-metraje. În aceeaşi
perioadă, Fraţii Warner îi oferea debutul în filmele de lungmetraj cu Singapore Woman (Femeia din Singapore).
În anul 1943 Jean se apuca să filmeze
The Mask of Dimitrios (Masca lui Dimitrios), film extrem de bine primit de critici: Los Angeles – „Un film cu adevărat
excepţional, o operă prima semnată
de Jean Negulesco pe care până ieri lam cunoscut doar prin scurt-metraje.”
Astfel, Negulesco a intrat cu adevărat
în lumea bună a filmului american.
Urmează un nou proiect importat pentru el, filmul The Conspirators (Conspiratorii), care primea la rândul său
foarte bune aprecieri.
În întregul an 1946, la Hollywood s-au
filmat 52 de filme dintre care trei sunt
ale lui Jean Negulesco: Nobody Lives
Forever (Nimeni nu trăieşte veşnic),
Three Strangers (Trei străini) şi Humoresca.
S-a căsătorit cu Dusty Diamond, fotomodel şi starletă la Hollywood. Dusty,
deși cu 13 ani mai mică decât Jean sa dovedit a fi o adevărată parteneră de
viaţă pentru el, prin caracterul şi comportamentul ei, înţelegându-i chiar şi
felul acestuia de a relaţiona cu actriţele
de pe platourile sale. Despre aceste
actriţe, Jean va declara: „Am avut
norocul să lucrez cu cele mai frumoase femei din lume. Dacă nu mă
lăsam fascinat de magnetismul lor, naş fi izbutit să le captez vibraţia
magică” (Jean Negulesco, Manuela
Cernat, Editura alo, Bucureşti!, Buc,
pag. 102).
În anul 1947, Jean va reconfirma aptitudinile sale regizorale din Humoresca
cu filmul Deep Valley (Vale adâncă).
În 1948, actriţa principală din Johnny
Belinda, Jane Wyman primea Oscarul
pentru rolul său iar acest film regizat de
Jean Negulesco a fost considerat
„capodopera lui Negulesco”. Filmul va

primi nominalizari pentru toate categoriile existente la acea vreme, în total
12 nominalizări la Premiile Oscar.
În ciuda succesului înregistrat, anul
1949 îl găseşte din nou şomer pe Jean
Negulesco. Astfel, el se hotărăşte să
plece pentru un timp din Hollywood.
Un prieten, Brian Aherne, îi pune la
dispoziţie bungalo-ul său din Palm
Springs, unde va trăi într-un cerc social ce îi număra pe Ava Gardner,
Bette Davis, Clarck Gable, Henry
Fonda, Olivia de Havilland, Joan
Crawford, Rita Hayworth şi soţul ei,
prinţul Ali Khan.
Daryl F. Zanuck i-a oferit un salariu
dublu la studiourile Fox, la întoarcerea
lui Negulesco din Palm Springs. Colaborarea cu studiourile Fox se
dovedește totuși a fi fost una foarte
restrictivă. El va ajunge între primii
zece regizori de la Hollywood cu: The
Forbidden Street (1949), Under My
Skin (1950), Three Came Home
(1950), Take Care Of My Little Girl
(1951), The Mudlark (1951). În 1952,
se află printre cei mai importanţi regizori, cu trei premiere într-un singur an
ce au succes atât financiar, cât şi critic
și filmând pentru prima dată color:
Phone Call From A Stranger, Lure of
the Wilderness, Lydia Bailey. După
perfomanţa din 1953, de a filma
cadrele din Titanic pe uscat, astfel
încât orice privitor să creadă ca totul
are loc pe un vas, lui Negulesco îi este
încredinţată în același an comedia
How to Marry a Millionaire, al doilea
film în sistem Cinemascop din istorie,
având-o în rol principal pe Marilyn
Monroe. Tot atunci va apărea şi Scandal at Scourie.
Chicago Tribune scria: „Simpaticul
Jean Negulesco este posesorul a 69
de perechi de pantaloni sport, 53 de
veste, 500 de cravate, trei duzini de
pălării, cîteva duzine de cămăşi de
mătase şi cămăşi sport, 50 de perechi
de pantofi, garderobă care îl ajută să
fie cel mai elegant regizor al Hollywoodului.”
În 1954, Jean Negulesco primeşte
aprobarea de la „20th Century Fox” să
regizeze Three Coins in the Fountain
(Trei parale în Fântână), iar Louis Marcorelles scria în Le Monde: „Ca să-l
defineşti pe Jean Negulesco, trebuie
să te referi la două persoane distincte
– la excelentul profesionist şi la rafinatul om de cultură.”
A fost rugat să regizeze spectacolul din
seara Premiilor Oscar (1955), despre
care Jean Negulesco declara: „O
muncă istovitoare. Am acceptat-o
numai cu două condiţii: prima, ca toate
vedetele, toţi actorii candidaţi la premiile de interpretare şi toți actorii
nominalizaţi pentru roluri secundare să
urce pe scenă spre a înmâna trofeele
rezervate laureaţilor de la compartimentul tehnic. Milioanelor de telespectatori li se oferea astfel ocazia să-şi
vadă actorul sau actriţa favorită, fie ei
premiaţi sau nu. A doua condiţie – să
fie atribuit un Premiu Omagial Gretei
Garbo.” În anul 1955, alt film în regia
lui Negulesco, „Daddy Long Legs”,
avandu-l în distribuţie pe Fred Astaire,
va fi nominalizat la Premiile Oscar.
În 1957, Fox îi încredinţează lui Negulesco Boy on Dolphin (Băiat călare pe
delfin), un alt film fascinant, cu Sophia
Loren. În următorii 2 ani, avea să mai
regizeze încă 4 filme: A Certain Smile
(1958), The Gift Of Love (1958), Count
Your Blessings (1959) şi The Best of
Everything (1959).
Nu va fi trecut prea mult timp și Jean
începea să-şi dea seama că este o
piedică pentru el, din punct de vedere
profesional, contractul cu Fox care îi
impunea ce şi cum să regizeze.
Astfel, începea un nou proiect, filmul
Jessica (1962), pe cont propriu, ca
producător şi regizor. Filmul a fost
oarecum un eşec financiar, încasările
acestuia nereuşind să acopere cheltuielile.
- va urma -

VINERI 4 MARTIE 2016

jEan nEgulESCO

puncte de vedere

VINERI 4 MARTIE 2016
masterandă Carolina
ŢÎmBalari, ulBS
urmare din pagina 1
Potrivit Biroului Naţional de
Statistică de la Chişinău1 , în
medie, un moldovean trăieşte din
2.000 de lei moldoveneşti (puţin
peste 90 de euro) pe lună. Din
fiecare 100 de lei cheltuiţi de o
familie din R.Moldova, 40 se duc
pe hrană, 22 pe întreţinerea şi
dotarea locuinţei, 12 pe
îmbrăcăminte, 6 lei pe sănătate şi
îngrijiri medicale, respectiv câte 4
lei pe transporturi şi comunicaţii.
Restul de 10 lei reprezintă alte
cheltuieli cum ar fi cele de agrement, băuturi alcoolice şi tutun.
Pentru învăţământ sunt alocaţi
doar 0,7% din bugetul familiei.
Principalele surse de venit sunt
salariile 39%, prestaţiile sociale
21% şi banii primiți din străinătate
20%. Potrivit datelor Băncii Mondiale2 , peste 800.000 de
moldoveni trăiesc în afara ţării,
reprezentând un sfert din
populaţie. Destinaţiile cele mai
populare sunt Rusia, Franța,
Italia, Spania şi România. Banii
trimişi acasă de moldovenii
plecaţi peste hotare au depăşit
valoarea de 2 mlrd $/an, în ultimii
ani, adică un sfert din PIB pe an,
dar au scăzut în 2015.
Cu o datorie externă care
depăşeşte 100% din PIB a țării,
inflaţie
ridicată,
contracţie
economică şi un deficit bugetar
uriaş, economia moldovenească
se află la marginea prăpastiei
după criza bancară de la sfârşitul
anului 2014, când a fost
dezvăluită peste noapte o
„dispariție misterioasă” în valoare
de un miliard de dolari, aproximativ 13% din PIB, la trei dintre cele
mai mari bănci din ţară. Astfel,
scânteia care a aprins actuala
criză politică a fost afacerea zisă
“a miliardului furat” care a arătat
la ce nivel domneşte corupţia în
această ţară. După cum preciza
specialistul Francez al Moldovei
Florent Parmentier, “R.Moldova e
un stat “capturat” în care bogăţiile
sunt acumulate în câteva mâini”.
retrospectiva situației actuale
din r.moldova
Clasa politică s-a polarizat extrem
și demonstrează că este departe
de interesele cetățenilor. O parte
a clasei politice vrea evitarea anticipatelor, fără a ține cont de alte
repercusiuni, o altă parte, vrea
anticipate, fără a ține cont de ce
ar putea urma după asta. Cultura
politică a partidelor din RM este
sub orice nivel, instituțiile statului
sunt aproape paralizate, cetățenii
sunt confuzi și nu știu ce să facă
și de partea cui să fie.
Toate promisiunile făcute de politicienii democraţi şi proeuropeni,
după aprilie 2009, nu au fost
altceva decât dezamăgirea
populației. În perioada 2009-2015
„integrarea europeană” a adus
Republica Moldova în faţa unui
colaps economic. Bogaţii au devenit şi mai bogaţi, iar săracii nu
ştiu dacă există o limită pentru
ziua de mâine. În ultimii ani, sub
deviza „integrării europene”, au
avut loc mai multe scheme criminale şi afaceri suspecte –
Pădurea Domnească, concesionarea aeroportului şi jaful miliardului .
„Jaful secolului”, aşa cum a fost
supranumită dispariţia a 13,5 miliarde de lei moldoveneşti, echivalentul a un miliard de dolari la data
fraudei, a fost realizat, potrivit anchetatorilor, printr-un sistem complex de contracte şi tranzacţii

offshore.
Dispariţia banilor din bănci a condus la criză economică şi blocaj
politic. Scandalul din sectorul
bancar a declanşat o devalorizare
abruptă a leului moldovenesc –
de la 13-14 lei/dolari în vara lui
2014 la peste 20 de lei/dolar în
prezent. Inflaţia s-a evidențiat,
astfel, printr-o depăşire de 1213% în toamna anului trecut.
Pentru stabilizarea sistemului
bancar, banca centrală a preluat
controlul băncilor falimentare.
Investiţiile sunt ca şi inexistente,
iar economia, acolo unde
funcţionează, este stopată efectiv
de accesul dificil la finanţare.
Randamentul mediu al titlurilor de
stat pe termen scurt a crescut la
23% pe finalul anului trecut, faţă
de 10% la sfârşitul lui 2014.
R.Moldova a semnat, la
jumătatea anului 2014, un acord
de asociere cu UE, care părea să
poziționeze ţara pe o direcţie ferm
pro-occidentală. Meritele pentru
Acordul de Asociere nu sunt ale
politicienilor moldoveni, ci de fapt,
ale policitienilor români care au
făcut lobby pentru Republica
Moldova la Bruxelles.
„Dacă nu era..., lobby-ul românesc la Bruxelles nu se mai
semna nici acest Acord de
Asociere, de care politicienii din
Moldova își bat joc, că nu-l
implementează. Singurul fel în
care se poate face integrarea
este să unim forțele România cu
Republica Moldova”, afirma
președintelui Platformei Unioniste
„Acțiunea 2012”, George Simion3
.
Pentru mulţi moldoveni, actualul
guvern declarat pro-european,
însă, este doar declarativ şi
totodată nelegitim, cu miniştri şi
asociaţi discreditaţi în scandalul
bancar sau în alte cazuri de
corupţie. În fața acestei situații,
declarații ale poziției R.M. pro-europene, Rusia a reacţionat prin interzicerea importului de vinuri şi
produse agricole, ce a însemnat
o lovitură grea pentru o economie
puternic dependentă de exporturile agricole către ruşi.
Unii susţin că protestele de stradă
din R. Moldova aparţin pro-ruşilor
care încearcă să răstoarne un guvern pro-european.
Universul paralel, în care se află
cele două tabere de guvernare și
divizarea ajunge până la cote
greu de înțeles. Tabăra antiguvernamentală solicită demisia
Guvernului și în special al premierului Pavel Filip, ales recent
într-un cadru mai obscur, precum
şi alegeri parlamentare anticipate.
Există unele nemulţumiri şi cu
privire la mediul din care provine
Filip. Criticii vorbesc despre
relaţiile acestuia cu cel mai bogat
om al ţării, Vladimir Plahotniuc,
despre care se spune că este
„păpuşarul” din spatele scenei
politice şi care ar fi principalul responsabil pentru corupţia politică.
Tabăra compusă din două grupări
pro-Moscova şi una proeuropeană – Alianța Usatîi –
Dodon (Partide pro-ruse) – DA
(platforma civică care a a organizat protestele de la Chișinău din
toamna 2015), seamănă, paradoxal, cu alianța începută în 2009
AIE - PLDM, PDM și PL (partide
pro-europene). Așa cum AIE a
fost forțată să se formeze împotriva lui Voronin, prin unirea
unor forțe în realitate incompatibile pentru a accede la putere,
chiar în clipa imediat următoare sa apucat de distrugerea adversarului de alianță, așa pare sortit
să se întâmple cu alianța tot mai

definită PSRM - PN - DA. În direct, liderii lor (Năstase, Dodon și
Usatîi) au promis să nu se atace
reciproc, timp de un an după
alegeri. Ce se va întâmpla după
acest an, dacă aceste alegeri ar
avea loc? Vor începe din nou disputa discuțiilor vizând „oligarhizarea” puterii? Sau se va
merge pe acuzații privind vectorul
geopolitic - „să nu dăm țara
rușilor”? Deși, acum, această
discuție
pare
speculativă,
susținătorii protestelor trebuie să
gândească foarte bine și să afle
clar ce intenții au cei care îi
cheamă pe oameni la proteste
pentru a nu ajunge, peste câțiva
ani, în exact aceeași situație.
Statul, oricine l-ar reprezenta trebuie să fie vocea societății.
Aceasta este viceversa R.
Moldova, acest stat nu face
altceva decât să ignore interesele
cetățenilor. Rezolvarea conflictului geopolitic (una dintre priorități)
sau eliminarea oligarhiei, poate fi
obținută doar prin intrarea în UE
și NATO. Problema esențială nu
este doar oligarhia sau riscul
venirii opoziției proruse, ci chiar
statul R. Moldova. Majoritatea
cetățenilor pro-europeni sunt în
străinătate, acțiunilor lor de exprimare fiind reduse, astfel și
educația majorității celor ce își
expun părerea vizavi de actuala
poziție de orientare a statului
devine incertă. Cea mai mare
parte aflată actual în RM, este
populația îmbătrânită, care,
privind la haosul instaurat nu își
doresc altceva decât o direcție a
RM spre Rusia, specificând în
concepția lor stabilizarea de
odinioară ce a “existat cândva”.
Dar ce se întâmplă cu populația
tânără? Cunoscând viața acerbă
din țară nu au găsit altă soluție
pentru asigurarea unui viitor familiei decât migrarea în țările europene.
abordarea speculativă
În R.M. se cer alegeri anticipate
de către protestarii din PMAN de
câteva luni. Ce consecinţe ar
avea alegerile anticipate? "N-ar
face decât să prelungească perioada de incertitudine, de instabilitate, criza se va adânci. Nu
vorbim doar de o criză politică,
vorbim în primul rând de o criză
economică, socială, cu implicaţii
foarte mari pentru populaţia din
Republica Moldova", precizează
consilierul prezidenţial.
Este bine de știut, însă că cei ce
urmăresc cu orice preț compromiterea viitorului european al
Moldovei se află în solda
Moscovei.
Imaginându-ne
venirea la putere a forţelor proruse, ar însemna deturnarea Republicii Moldova de pe calea
europeană, reducerea la zero a
eforturilor făcute anterior, inclusiv
de către partenerii noştri de dezvoltare, pentru democratizarea R.
Moldovei şi asigurarea unui nivel
de trai decent cetăţenilor etc.
Care este atitudinea României?
Când ar putea debloca România
împrumutul de 150 de milioane
de euro pentru Republica
Moldova? "E prematur să
discutăm în momentul de faţă.
Trebuie să fie realizaţi paşi
importanţi de către Guvernul din
Republica Moldova în direcţia reformelor. De asemenea, trebuie
avut în vedere inclusiv un posibil
acord cu Fondul Monetar. Am
văzut că la prima şedinţă de Guvern s-a dorit solicitarea sprijinului
din partea FMI. Sigur că vom fi
corelaţi cu acţiunile Fondului
Monetar Internaţional şi de
asemenea sigur cu acţiunile

diferitelor state membre ale UE în
Republica
Moldova
(...).
Autorităţile din România pot să
ajute Guvernul din Republica
Moldova, în măsura în care vor fi
realizate progrese importante în
direcţia reformelor", spune
Leonard Orban.
Coerența și credibilitatea sunt
miza pe calea europeană a țării.
Consiliul Europei va continua să
coopereze
cu
Republica
Moldova, inclusiv prin intermediul
Comisiei de la Veneția, în scopul
de a ajuta țara pentru a depăși
dificultățile politice actuale. Din
păcate, șansele pentru integrarea
Republicii Moldova de Uniunea
Europeană sunt extrem de reduse, populația a înțeles asta și
nu vrea ca Republica Moldova să
se transforme în Ucraina, încercând, pe ultima sută de metri, să
salveze ce mai poate salva, chiar
dacă este o luptă acerbă plină de
interese personale. Vocea unui
cetățean nu mai valorifică
democrația pe care afirma statul
cândva că ar avea-o. Urmează o
perioadă de stagnare și
degradare, similare celor de până
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acum, având în vedere că sistemul a reușit să se replieze, iar
caracatița care doar și-a schimbat
interfața este mai greu de eliminat.
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Nu doar politici economice fundamentale, ci și numeroase
cercetări din economie cât și în
perspectivă multidisciplinară,
teoretică și pragmatică, în
statele dezvoltate dar și în
economii
decalate,
se
concentrează astfel. Energia
reprezintă problema care a
declanșat, ca maxim al unei
suite băgate mai puţin în seamă,
o mare criză economicofinanciară în lume la începutul
anilor 1970, de atunci ea
aflându-se mereu „à la une” în
fața specialiștilor. Complexitatea
chestiunii ca atare, împletirea cu
un politic complicat, deseori greu
previzibil, „indisciplinat”, deseori
„spontan”, cu explicații în „subteran” au adâncit și adâncesc
întrebările care se pun în fața
domeniului, dar și răspunsurile
pe potrivă. Avem nevoie nu doar
microeconomic, ci și din perspectiva macrosintezei, de analize și formulări, de puneri noi de
probleme, de interpretări care să
răspundă marii complexități a
vieții
economico-sociale,
naționale, comunitare, globale.
De examinări și interpretări care
să privească energia nu doar ca
o intrare – este drept, esențială
– a circuitului economic, ci ca un
numitor comun al întregii noastre dezvoltări și civilizații. Ca un
factor de producție hotărâtor, cu
conexiuni și integrări hotărâtoare
cu întreaga structură clasică și
neoclasică a factorilor de
producție, respectiv munca,
pământul (natura), capitalul,
informația, „savoir-faire”-ul, etc.
O altă „energie”. Cum o
gestionăm, la ce niveluri, cum și
de ce o folosim? În lipsa energiei, chiar dacă doar în
aparenţă, viața, după o scurtă
perioadă muribundă, va dispare,
va expia. Să avem dar grijă. Au
apărut în acest sens noi discipline, de pildă „Antropocenia”,
care, cu precădere din perspectiva energiei, a evoluției, în timp
de milenii, a mixului energetic,
studiază impactul esential al
omului asupra mediului. Tocmai
în acest sens, cercetarea domnului doctorand Mircea Dragoș
Radu, realizată la nivelul unor
foarte buni parametrii calitativi, ni
s-a părut, părere convertită în
certitudine, nu doar interesantă
ci foarte utilă pentru economie.
Potrivit temei alese și manierei
originale de tratare, lucrarea de
doctorat menționată – logic
structurată – se deschide cu un
capitol
privind
„Resursa
energetică – de la larghețe la
constrângeri. Coordonate ale
evoluției în spațiul românesc,
european și global”. În acest
capitol, doctorandul a demonstrat vaste cunoștințe economice și tehnice, înțelegerea și
concluzionare clară a unor etape
și definiții, a raporturilor dintre
piață și instituții, a raporturilor
dintre energie - în speță sursele
și exploatarea acesteia – și dezvoltare, civilizație, a comportamentelor și acțiunilor marilor
actori de piața energiei. Toate
acestea i-au oferit doctorandului
o interpretare științifică a trecerii
resursei energetice de la
„larghețe” la „constrângeri”. Mi-a
plăcut foarte mult punerea în
problemă, în ecuație a domnului
doctorand.
Cum s-au derulat crizele astfel?

Autorul se referă la cele 7 crize
ale petrolului în raport invers cu
preceptul filozofic al celor „7 vaci
grase”. Domnia Sa are în vedere
conștientizarea dependenței de
hidrocarburi, riscul unei crize sistemice și subsistemice generalizate, „economia alternativă”.
Evident, abordări originale care
derobează, care devoalează
conținutul foarte interesant al
celor ce urmează. Și ce
urmează? Iată, o nouă interpretare în ce privește factorii de
producție, doctorandul propunând în locul schemelor clasice, energia și cunoașterea ca
„factori de producție primari, activi și determinanți”. Tocmai dintro astfel de perspecttivă este
analizată productivitatea, fapt ce
poate aduce elemente noi în ce
privește
ierarhizările
și
contribuțiile economice în lume.
Doctorandul a poposit apoi, în
examinările sale, pe problemele
legate de valoare-preț în domeniul energiei. Precum în partea
precedentă, aflăm și în aceste
pagini ale tezei de doctorat
multă substanță originală,
„trădând”, deopotrivă, teoreticianul și practicianul de foarte
bun nivel. Nu este deloc vorba
de un discurs abscons, rupt de
viață, ci, dimpotrivă, abordânduse energia atât în calitate de
„concept economic”, ca „noțiune
de piață”, cât și ca „noțiune de
valoare”, dintr-o perspectivă
subiectivă și obiectivă, avem dea-face cu relevarea unor
explicații plauzibile privind
evoluții ale prețului carburantului
– și avem exemplul de astăzi –,
impactul sectorului energetic în
economia mondială, „rivalitatea”
mai mult sau mai puțin
economică a surselor energetice. Doctorandul intră astfel,
opiniez, chiar dacă noțiunile și
categoriile respective sunt încă
în discuție, pe teritoriul deosebit

de complex al „Antropoceniei”.
Al acestei discipline vitale, foarte
tânără, la care eu m-am referit în
câteva articole în premieră, de
curând, disciplină vitală în
examinări pe scara timpurilor geologice, ce urmărește acum,
cum spuneam, să-și clarifice mai
mult obiectul de studiu și metoda
de cercetare. Totodată, autorul
abordează problema complexă
a autonomiei de un tip sau altul,
la nivelul statelor sau al
comunităților,
în
privința
resurselor energetice.
Ce se vădește? Ce se întâmplă?
Și ce se poate întâmpla cu
România astfel? Iată întrebări la
care
doctorandul
oferă
răspunsuri pertinente, pe care le
considerăm deosebit de utile
factorilor naționali și comunitari
cu răspunderi economice,
politice, sociale în domeniul energiei. Demnă de tot interesul și
cu un caracter net de originalitate sunt considerațiile doctorandului privind „teoria vârtejului” și
„dinamica prețului țițeiului Brent”
preconizată din perspectiva a
trei scenarii. Scenarii pe care autorul le propune, le examinează,
le
concluzionează
cu
reverberații pragmatice remarcabile cu multă minuțiozitate.
Tocmai într-un asemenea cadru
pot fi relevate variațiile și
flexibilitățile raporturilor valoarepreț în energie și, mai ales, pentru hidrocarburi.
O ultimă parte a lucrării de doctorat a domnului drd. Mircea
Dragoș Radu este consacrată
sugestiv
„învinșilor
și
învingătorilor” într-o lume posthidrocarburi. Fără a fi tentat
neapărat de evoluțiile spectaculoase „în jos” ale prețurilor respective, cercetătorul Mircea
Dragoș Radu propune astfel
câteva coordonate ale unei lumi
posthidrocarburi, marcând din
nou apropierea și chiar în-
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cadrarea sa în domeniul
„Antropoceniei”.
Care
sunt
deci
factorii
schimbării? Ce tendințe există în
perioada curentă și cum se
prefigurează ele în viitor? Cum
se vădește comportamentul
uman în situația mixului energetic? Și ce fel de mix energetic?
În ce măsură și cum este opusă
noțiunea de tranziție energetică,
categoriei de mix energetic?
Care este comportamentul energetic al protagoniștilor în era
hidrocarburilor și în era
posthidrocarburi? Ce putem
spune dintr-un astfel de unghi
despre evoluțiile energetice ale
țărilor OPEC, ale SUA, Canadei,
Rusiei, Norvegiei? Cum a
evoluat – și cum evoluează
structura consumului energetic
pe principalele economii din Europa, în Japonia, China, India,
Brazilia (state BRIC), dar și
România? Sunt toate acestea
chestiuni la care doctorandul a
răspuns pertinent, în profunzime, cu obiectivitate, urmărind,
de fiecare dată, să desprindă elemente și considerații noi, pe
care le-a înfățișat astfel în teză și
implicit factorilor decidenți. Că
aceștia au ținut, țin sau nu
seama de astfel de concluzii,
este o altă problemă. În opinia
mea, la noi, de multe ori nu țin
seama, fiind, în mare măsură,
încă tributari corupției, strategiei
„băieților deștepți”.
Desigur că concluziile cu care se
încheie fiecare capitol precum și
lucrarea în ansamblu, concluzii
clare, logice, precise, ca urmare
a
analizelor
întreprinse,
amplifică și valoarea și utilitatea
tezei de doctorat a domnului
Mircea Dragoș Radu, cu demersuri foarte bine ancorate într-o
lume economică, socială și
politică bulversată și bulversatoare,
bulversantă,
deopotrivă. O lume care ne-a

condiționat, în bună măsură, calitatea vieții noastre de până
acum,
și
care
ne-o
condiționează și pe mai departe.
Bibliografia tezei este vastă. Au
fost consultate lucrări ale clasicilor
teoriei
valorii,
ale
marginaliștilor, până la autorii
unor
concepte
moderne,
totodată fiind citate lucrări, întrun număr mare, de autori în
domeniul factorilor de producție,
mai ales energiei, economiei
mondiale, etc., cu toții fie din
școala
europeană,
fie
americană. Ideilor citate, bine
examinate, valorificate şi comentate de doctorand, li s-au
alăturat considerații originale ale
Domniei Sale. Stilul de redactare
și prezentare al lucrării a fost
bine
ordonat,
doctorandul
demonstrând o veritabilă capacitate de exprimare elocventă,
îngrijită, semnificativă. Grafica
lucrării și aparatul matematic au
fost bine proiectate, tabelele și
graficele au fost grăitoare, teza
are un aspect foarte îngrijit, elegant.
Mai ales din perspectiva
publicării tezei, am recomandat
doctorandului mai multă analiză
privind:
a)
perspectiva
mondoeconomică a energiei; b)
considerații mai ample privind
„Antropocenia”; c) analize pertinente și critice, mai ales, privind
„băieții deștepți” din economia
românească și cum pot fi
preveniți și eliminați aceștia, etc.
Cred că fiecare trebuie să facem
câte ceva pentru a termina cu
aceşti profitori, îmbogăţiţi printrun real furt din banul public.
Evident că o asemenea teză de
doctorat a întrunit aprecierile
maxime ale Comisiei de evaluare, constituită din profesori de
la Universitatea din București,
de la Academia Română și de la
Universitatea ”Lucian Blaga” din
Sibiu.
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Echipa reprezentantă a Universității
“Lucian Blaga” din Sibiu la cea de-a
patra ediție a concursului
desfășurată în România, a fost
formată din masterandele Ioana Andreea
Bogoslov, AlexandraGabriela Marina, Nancy Panta,
Loredana Paunescu și Laura
Lascu, sub coordonarea domnului
profesor Eduard Stoica, Natalia
Grossu în calitate de mentor din
partea CFA Society România, Livia
Ilie, Liliana Bunescu, Diana Mihaiu
și Vasile Brătian.
Competiția pune accentul pe munca
în echipă, studenții formând echipe
de cercetare și analiză a unei companii tranzacționate public, de data
aceasta compania analizată de
către studenții din România și Republica Moldova fiind Albalact S.A..
Prima etapă a competiției implică întâlnirea participanților la concurs cu
managementul companiei analizate, unde are loc prezentarea
acesteia. Fiecare echipă are rolul de
a scrie un raport de cercetare
asupra companiei atribuite, făcând
o recomandare către investitori de a
cumpăra, vinde, sau reține (buy, sell,
or hold). Raportul trebuie să conțină
o analiză fundamentală a companiei
și a industriei în care activează
aceasta, iar recomantarea trebuie
justificată prin metodele de evaluare
folosite. Analiza fundamentală
reprezintă examinarea informațiilor
disponibile în mod public și formularea de previziuni pentru a estima
valoarea intrinsecă a unui instrument de capitaluri proprii. Exemplele
includ estimarea valorii titlurilor de
capital, previziunile de vânzări,
estimările riscurilor companiei, precum și ale industriei, dar și date economice, cum ar fi creșterea
economică, inflație și ratele
dobânzilor.

Eforturile depuse de către profesorii
implicați în acest proiect și sprijinul
acestora au dus la o apreciere
deosebită din partea juriului CFA Institute Research Challenge, echipa
din Sibiu fiind clasată printre cele
mai bune, iar raportul realizat fiind
considerat relevant cu o recomandare puternic justificată prin
metodele de analiză și evaluare
folosite. Spiritul organizatoric și motivant au fost transmise de către
doamna Livia Ilie și domnul Eduard
Stoica, profesorii care au însoțit
echipa la faza națională a
competiției. Contribuția domnului
Vasile Brătian, care și-a pus amprenta pe raportul realizat prin analiza evoluției prețului acțiunii Albalact
în timp discret și continuu, a fost
remarcată de către juriu, acesta
având numai cuvinte de laudă. Un
rol important l-au avut doamnele
profesoare Liliana Bunescu, Diana
Mihaiu care au contribuit pe tot parcursul proiectului, ajutând echipa să
înțeleagă și să aplice pașii necesari
analizei companiei. O atenție
deosebită în pregătirea echipei a
demonstrat-o mentorul din partea
CFA Society România, Natalia
Grossu. Punând la dispoziție toate
cunoștințele pe care le deține și
dovedind un interes sporit în realizarea raportului, aceasta a reușit
să ghideze membrii echipei din
Sibiu pe tot parcursul competiției.
Nancy Panta: “Întocmirea raportului
propriu-zis a presupus multă muncă
și timp investit, dar cred ca ne-am
organizat bine ca și echipă. Adevaratele emoții le-am simțit la momentul prezentării, când am vazut
ce înseamnă să concurezi cu cei
mai buni studenți din țară. Am avut
parte, însă, de sprijin atât de la profesorii care ne-au însoțit, cât și de la
cei de acasă, de la care am primit
mesaje foarte frumoase. Cea mai
solicitantă mi s-a parut sesiunea de
întrebări, în care trebuia să-i

convingem pe “investitori” că recomandarea de cumpărare propusă
în raport este cea corectă. Per
global, cred că experiența mi-a adus
doar lucruri bune: am văzut ce
înseamnă să întocmești o analiză
financiară la un alt nivel, am luat
contact cu pretențiile unei competiții
regionale și nu numai. Singurul regret este că nu voi mai putea participa și la anul, în condițiile în care
regulamentul nu permite aceast
lucru.”
Alexandra-Gabriela Marina: “Participarea la această competitie a fost o
experiență de neuitat care a contribuit la dezvoltarea mea personală,
având în vedere că am învățat cum
să privesc prin ochii unui analist financiar și ce așteptări are un investitor de la un raport de analiză
financiară. Atât raportul cât și
prezentarea au necesitat multe ore
de pregătire, dar a meritat, reușind
să ne facem remarcată echipa în
fața juriului. Nu am fi reușit acest
lucru dacă nu am fi avut sprijinul
domnilor profesori, care și-au făcut
timp să ne răspundă la orice întrebare, împărtășindu-ne tot timpul
câte ceva din experiența dumnealor.”
Loredana Păunescu: “Participarea
la această competiție, CFA Institute
Research Challenge, pentru mine,
a fost o oportunitate unică de a ieși
din cadrul teoretic, de a mă confrunta cu problemele practice ridicate de către o companie și de a
oferi răspunsuri inovatoare. Pentru
raport și prezentare au fost depuse
multe ore de muncă, dar au meritat,
datorită aprecierilor ulterioare din
partea juriului și persoanelor specializate în acest sens. Datorită sprijinului și încurajărilor domnilor
profesori, totul a fost mai ușor și
plăcut. Pe scurt, această experiență,
pentru mine a însemnat acumulare
de cunoștințe și emoții pe care nu le
pot descrie în cuvinte.”

5

Ioana Andreea Bogoslov: “O
experiență unică, un mod de a-mi
testa cunoștințele și de a învăța lucruri noi, o oportunitate către noi orizonturi, o provocare. Acestea sunt
doar câteva din cuvintele cu ajutorul
cărora aș descrie concursul CFA Institute Research Challenge. Am
avut ocazia de a face parte dintr-o
echipă plină de entuziasm, a cărei
implicare nu poate fi contestată și
care a făcut ca munca depusă să
pară mult mai ușoară. Totodată, am
cunoscut oameni care s-au afirmat
deja în acest domeniu și care au fost
dispuși să împartășească cu noi
experiența lor. Realizarea raportului
a necesitat multe ore de pregătire,
însă partea cea mai grea mi s-a
părut prezentarea în fața juriului
deoarece am fost puse în fața unor
oameni cu multă experiență în
domeniu, cărora trebuia să le
dovedim că recomandarea noastră
este relevantă, fiind susținută de
metode de evaluare bine realizate.
Concluzionând, consider că
această competiție a fost utilă atât
din punct de vedere educațional, cât
și viitor profesional, reușind să explice și în același timp să mă apropie
de complexul mecanism al pieței de
capital.”
Laura Lascu: “Participarea la
această competiție a fost cu
siguranță a fost o experiență de
neuitat. CFA Institute Research
Challenge nu este un concurs la
care să îți permiți să mergi
nepregătit. Trebuie să recunosc că
la început am avut destul de multe
emoții, dar cu ajutorul echipei și a
profesorilor coordonatori am reușit
să trec peste ele. Am învățat că doar
prin muncă în echipă și exercițiu
continuu poți atinge performanța
necesară acestei competiții de
renume mondial. Totodată am avut
ocazia de a cunoaște ce așteptări
au investitorii atunci când sunt puși
în fața deciziei de a investi sau nu

într-o companie, datoria echipei
noastre fiind de a convinge juriul în
acest sens. Per total, pot spune că
această competiție mi-a adus numai
beneficii nu numai pe plan
educațional și profesional, dar și
personal.”
Dr. Mugur Popescu, CFA Vicepreşedinte al CFA România, în
calitate de Project Manager - a declarat: "Este al patrulea an în care
organizăm această competiţie în
România, care a crescut constant
ca şi numar de echipe înscrise şi
calitate a lucrărilor. Sunt încrezator
ca echipa ASE Bucuresti va
reprezenta cu cinste mediul academic și comunitatea financiară din
România și Moldova la competiţia
internațională de la Chicago, unde
s-au înscris peste 15.000 de
studenți din peste 1.000 de
universități din întreaga lume,
susținuti de mii de voluntari.”
Eduard Stoica: “Competiția CFA
reprezintă un instrument ideal pentru studenți, pe de o parte, care au
avut șansa de lucra cu adevărați
profesioniști în investiții cât și pentru
profesori care sunt provocați de
menţine standarde ridicate de integritate şi excelenţă profesională în
domeniu. Totodată, studenții în
urma participării la concursuri de
acest nivel, vor fi mai bine pregătiți
pentru piața muncii, devenind mai
competitivi”
Echipa Facultății de Științe Economice a Universității “Lucian
Blaga” din Sibiu felicită echipa
câștigătoare a fazei locale a celei de
a patra ediţii a “CFA Institute Research Challenge”, respectiv echipa
Facultății de Relații Economice
Internaționale din cadrul Academiei
de Studii Economice din București,
și îi urează success în competiţia
internațională CFA Institute Research Challenge care va avea loc
în luna aprilie a.c., la Chicago în
Statele Unite.

provocări
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studentele Cristina
Prund şi Andreea
urian, ulBS
urmare din pagina 1
Așadar, ne-am pus toata viața
într-un bagaj de 32 kg de care
abia trageam și în câteva ore
totul s-a schimbat radical.
În ceea ce privește experiența
noastră, Erasmus a făcut parte
din procesul nostru de maturizare. Amândouă studiem în
orașul nostru natal, Sibiu, deci
avem parte de tot confortul de
acasă. În momentul în care am
ajuns în Belgia am realizat că
suntem în celălalt capăt de
continent și nimeni nu putea să
ne ajute în dificultățile întâmpinate. În primele zile din Gent
ne-am rătăcit de nenumărate
ori luând tramvaie greșite sau
pur și simplu greșind direcția cu
câte o stradă datorită entuziasmului specific sentimentului de
independență.
După
o
săptămână de peripeții cu autobuze, am facut cea mai bună
investiție de pe parcursul
șederii nostre de acolo și
anume ne-am închiriat mult iubita noastră bicicletă, fără de
care amintirile nostre legate de
Gent nu ar fi atât de frumoase
și totodată amuzante. Fiecare
ieșire în oraș în primele câteva
săptămâni a fost cate o
aventură demnă de povestit
nepoților. După ce am intrat in
posesia bicicletelor, în dorința
noastră de exploatare am
reușit să ieșim din Gent, întreaga noastră plimbare durând
o după-masă întreagă.
Odată cu adaptarea noastră,
am început să legăm prietenii

frumoase și să reușim să ne
schimbăm anumite concepte,
ajungând să fim mult mai tolerante și deschise la orice provocare. Trăind în cămin, cu alți 50
de studenți Erasmus a trebuit
sa invățam cum să respectam
nevoile fiecăruia, să ascultăm
de multe ori problemele sau
bucuriile
lor,
să
gătim
împreună, mai pe scurt: să fim
o familie. Am luat parte la
evenimente marca ESN Gent,
cum ar fi cina internațională,
seara de jocuri, călătorie cu
barca, unde am observat cum
funcționează
asociațiile
studențesti, reușind să ne împrietenim cu oamenii care
coordonează toate activitățiile
și furând ceva experiență pe
care dorim sa oaducem pe cât
se poate și la noi.
Am călătorit în această
perioadă în toate orașele importante ale Belgiei, în Franța,
Germania, Olanda, Anglia și
putem afirma că fiecare loc pe
care l-am vizitat și-a lăsat o
amprentă asupra noastră, care
va contribui la clădirea viitoarelor noastre cariere.
Prin participarea la cursuri întrun sistem internațional, am observat la colegii noștri diferite
stiluri de învățare și asimilare a
informației, cât și noi metode
de organizare și prezentare a
proiectelor.
Ne-am întors așadar, cu forțe
proaspete, cu lecții învățate,
cu mai multe ambiții și cu
dorința de a accepta fără dubii
noi provocări.
Fiecare student trebuie să
trăiască o astfel de experiență
internațională!

urmare din pagina 1
”Aceste cursuri fac parte din
inițiativa EBS UNI STEPS,
prin care EBS România — filiala Sibiu va oferi posibilitatea
studenților de la facultățile de
Inginerie și Științe Economice
să
își
aprofundeze
cunoștințele de informatică și
programare, în paralel cu
studiile lor, pe o perioadă de 4
semestre”, a declarat Maria
Metz — Senior Vice President, Head of Delivery &
Workforce Managemen EBS
România.
“Studenții Facultății de Știinte
Economice, înscriși la aceste
cursuri care se desfășoară în
afara programei didactice au
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posibilitate de a dobândi
cunoștințe noi în domeniul
programării calculatoarelor. Îi
felicit pentru determinare și
implicare, pentru că ei, nefiind
nepărat de specialitate vor
depune un efort considerabil
și suplimentar pentru a deveni
competitivi pe piața muncii
într-un domeniu atât de dinamic cum este programarea
web”, a declarat Eduard Stoica — Lector.dr., Facultatea
de Științe Economice a
Universității “Lucian Blaga” din
Sibiu.
Compania EBS România
dorește ca studenții înscriși la
acest program să intre în contact cu domeniul programării
și să adune un bagaj de

cunoștințe solide, astfel încât
la terminarea programului să
poată face dovada că au o
înțelegere sănătoasă a domeniului și cu un efort minim să
poată fi specializați pe o
anumită nișă (de ex. SAP,
Cobol, AngularJS, etc). Prin
acest program nu se dorește
specializarea studenților pe o
anumită direcție, ci mai
degrabă, se dorește oferirea a
cât mai multe perspective
după terminarea programului.
Cu toate acestea, programul
va avea ca bază de curs limbajul C# în STEP 1 și
JavaScript/AngularJS
în
STEP 2. Cunoștințele acumulate vor fi verificate la sfârșitul
fiecărui STEP, printr-un test
sau prin rezultate practice.
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Când pământul s-a împărțit
țăranilor, pentru dezvoltarea
oieritului, societate a primit
aproape 100.000 deseatine
pe 9 ani, societatea care dispunea de cca. 100.000 de oi.
S-au convins că numai
organizați pot lupta pentru
apărarea drepturilor lor.
La 20 august 1926 scria din
Moldova că oierii români
sunt siliți să se transmute în
Caucaz cu turmele lor. Ar fi
dorit să arendeze în Caucaz,
terenuri de pășunat, aproape
de Mondoc. Organizația lor
de „ovtovozi” a fost cea mai
mare din Rusia.
În 1929 când Constantin
Tipuriță își dă seama că nu
mai este nici o posibilitate de
a salva situația materială și
viața oierilor transilvăneni,
convoacă
adunarea
generală a membrilor cooperativelor, care decide dizolvarea acestora. Se fac
demersuri pentru a-și vinde
fiecare oile, a-și lua capitalul
care i se cuvenea, solicitând
cu toții repatrierea în România. Este arestat și închis la
Simferopol, ulterior nemaiauzindu-se nimic de el.
În satul Vale, Constantin
Tipuriță, a plantat pe deal,
lângă biserică, o alee de tei,
pe un deal cu râpe, nuci și
salcâmi, iar pe vale, duzi și
tei.
A inițiat și încurajat creșterea
viermilor de mătase, a construit la școală și o sală de
festivități. În 1913, s-a elaborat un proiect de apeduct
finanțat de statul maghiar, lucrare care a întârziat mult
până la finalizarea proiectului.
Mai dorea acest neobosit
Constantin
Tipuriță
să
înființeze după modelul
Cisnădiei, un atelier de țesut,
deasemeni și o fabrică de
var. A început să planteze
pomi fructiferi la hotar.
Pe profesorul și pedagogul
Onisifor Ghibu, un neînfricat
luptător pentru drepturile
românilor din Transilvania, la prins începutul primului
război mondial în funcția de
inspector general al școlilor
patronate de Mitropolia
Ortodoxă din Sibiu. Fiind
urmărit pentru dârzenia lui și
amenințat cu condamnarea
la moarte, s-a refugiat în
1915 la București, unde în
cadrul
Ligii
culturale,
împreună cu Nicolae Iorga și
cu Octavian Goga, a militat
pentru intrarea României în
război alături de Puterile Antantei. S-a retras apoi la
Chișinău, de unde a plecat în
Crimeea, la numeroși oieri
mărgineni, de la care a
strâns fondurile necesare
pentru a edita o gazetă care
milita pentru unirea Basarabiei cu patria mamă. Onisifor
Ghibu împreună cu Constantin Stere, Pan Halippa ș.a.
au determinat Sfatul țării și la
27 martie 1918, au declarat
Unirea cu România.
În 1934, Nicolae Titulescu,
ministru de externe al
României, a sprijinit Uniunea
Sovietică să fie primită
membră în cadrul Ligii
Națiunilor de la Geneva.

Nicolae Titulescu a încheiat
cu ministrul de externe sovietic Litvinov, o înțelegere de
stabilire a relațiilor diplomatice dintre Uniunea Sovietică
și România, precum și a unui
pact de bună vecinătate. În
1940
însă,
Uniunea
Sovietică ne-a ocupat din
nou Basarabia. Nu ni se
garanta nici granița de răsărit
și nu se recunoștea Tratatul
de la Trianon. Unele clauze
secrete permiteau chiar trupelor sovietice ca în caz de
război în Europa să treacă
peste teritoriul României.
Un
oier
tilișcan
(D.
Găvozdea) s-a căsătorit cu
fiica unui general din armata
albă, general care s-a luptat
cu bolșevicii, care a fost
prins și executat. Tilișcanul
nostru avea o turmă
frumoasă de oi pe care o
păștea pe moșia generalului.
După executarea generalului, tilișcanul i-a ocrotit familia, mai ales în marea
foamete organizată de
bolșevici în anii 1932-1934,
când în Ucraina au murit de
foame cca. 6 mil de oameni.
Economia mondială nu s-a
mai redresat. Ca să arate
străinătății că populația
trăiește din belșug, puterea
sovietică a confiscat întreaga
recoltă de cereale de la
țărani, lăsându-i muritori de
foame, cereale pe care le-au
strâns în depozite de stat și
prin dumping a inundat piața
capitalistă aflată în criză.
Relațiile diplomatice rusoromâne stabilite la 15 octombrie 1878, au fost
întrerupte la 28 ianuarie
1918, din cauza preluării puterii politice în Rusia de către
comuniști.
Arestările și deportările în
Siberia, de care au avut
parte și oierii mărgineni,
considerați culaci (boieri) și
dușmani ai poporului, după
izbucnirea
revoluției
bolșevice, au condus la decese în masă, cauzate de:
munca istovitoare la tăiatul
brazilor, pe care trebuiau să
o facă primind o alimentație
precară,
îmbrăcăminte
necorespunzătoare și a bolilor. Administrația închisorilor
din
Siberia
era
însă
corputibilă.
Rușii
din
administrație nu cunoșteau
secretele șerparelor, în care
oierii își ascundeau banii cu
care mituiau pe sovietici. Pe
frigul năprasnic din Siberia,
unii oieri mărgineni arestați
reușeau să depășească
frigul – fiind protejați de tobrorcele lor pe care le întindeau pe zăpadă și pe care
se culcau. Dezertarea din
Siberia a arestaților nu era
posibilă din cauza distanțelor
mari de parcurs, cei care
încercau mureau de obicei
pe drum.

Partea aii-a
În această a doua parte a articolului, ne vom referi la câteva
localități mai reprezentative din
Mărginimea Sibiului, ai căror
oieri au ajuns în Dobrogea,
Basarabia, Crimeea, sudul
Rusiei, America și din păcate
chiar în Siberia.
1. Săliște, comună cunoscută
drept capitala spirituală a
Mărginimii Sibiului. Maximum
numeric al populației acestei
localități a fost de 4937 locuitori,

număr înregistrat în anul 1850,
an de puternic avânt al oieritului, după care a urmat o
scădere drastică a numărului
locuitorilor, urmare a stabilirii
unui mare număr de oieri în
afara granițelor, din cauza
greutăților de deplasare ș.a. De
la oierit o bună parte dintre
locuitori
au
trecut
la
meșteșuguri și comerț, în orașe
din Transilvania cât și din afara
granițelor țării.
Urmare redresării economice, în anul 1984, Săliștea avea
2772 de locuitori, iar în 1989,
3360 de locuitori.
Nominalizarea Săliștei în
documente este consemnată
începând cu anul 1354 de
„Nagyfalu”, în 1383 de „Magna
Villa Valachilkalis”, iar din 1854
de Săliște. În sec. al XIV-lea
Săliștea apărea în documente
sub numele de „Magna Villa
Valachilkalis” (Marele sat al
Românilor).
Îndeletnicirea cea mai veche
a locuitorilor din Săliște a fost
oieritul
în
special
prin
transhumanță în Crimeea și Dobrogea, în sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea. „Bunul
Gospodar” respectiv Dumitru
Dădârlat s-a născut în SălișteFoltești, în anul 1881.
Tatăl „Bunului Gospodar” a
plecat în Crimeea, angajânduse cioban la oi timp de peste 25
de ani. Se întorcea la Săliște
doar la sărbătorile de Crăciun,
Anul Nou, Sf. Paști, sau când i
se năștea câte un copil. În
Crimeea
îngrijea
oile
crescătorilor de oi bogați din
acea regiune: ruși, ucrainieni,

bulgari sau tătari.
În regiunea unde erau turme
mari de oi, întotdeauna se
căutau mai mulți ciobani. Se
făcea un fel de selecție
naturală, ciobanii trebuiau să
reziste la multă muncă fizică, să
doarmă puțin, să meargă mult
pe jos, să se descurce cum
puteau cu mâncarea, trebuiau
însă întotdeauna să îngrijească
bine oile care erau de rasă
superioară celor de la noi,
țurcana,
oaia
autohtonă
primitivă, pentru zonele de
munte, cu lână groasă și aspră.
Cele din Crimeea erau de rasă
merinos, pentru lână și țigaie,
sponcă, pentru lână și lapte.
Ciobanii care rezistau la oi
câțiva ani, puteau să-și dezvolte
propriile turme, pe lângă turma
proprietarilor, ajungând astfel
să aibe 200-300 oi.
Ciobanii, din vânzarea oilor
la târg, a lânii și a laptelui,
strângeau bani frumușei, pe
care-i trimiteau familiilor în țară,
ușurându-le astfel traiul. Oierii
se asociau fiindu-le astfel mai
ușor să-și dezvolte turmele.
S-au adaptat ușor scrisului
cu litere slavone la școala
primară, învățau limba rusă.
Pe Văile Niprului după retragerea apelor, primăvara,
creștea o iarbă grasă, mult
apreciată. La fel era pășunea,
pe platou, la înălțime de 1000
m, munții nedepășind 1500 m.
În Crimeea găseai și șes pentru
iernat și deal pentru vărat.
În Crimeea iernile erau
blânde și scurte, oile putând fi
tunse de două ori pe an, frigul
neprinzându-le galoșe.
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În zonă se cultivau cereale și
creșteau pomi fructiferi, bucatele erau ieftine, hrana pentru
animale, cât și pentru locuitori
era deasemeni ieftină. Fiind o
zonă înconjurată de ape, se
făcea comerț pe mare cu cereale, animale, brânzeturi, lână,
piei ș.a.
La vârsta de 40 sau 50 de
ani săliștenii și alți mărgineni
reveneau pe plaiurile natale și
își dezvoltau gospodării prospere, împreună cu familia, după
ce-și vindeau averea agonisită
în străini.
Sălișteanul Dumitru D.
Dădârlat la vârsta de 14 ani a
plecat în străini, la o rudă care
avea o prăvălie în comuna Sâncel din Județul Alba, unde a
învățat alfabetul comerțului, în
acest timp tatăl lui era în
Crimeea. După doi ani pleacă și
el în Rusia, unde tatăl și fiul au
împărțit zile bune, dar și grele,
la oi.
Ciobanii se asociau câte 2-3
la un loc, cu turmele, pentru a
se ajuta, aveau câini de pază și
măgari utilitari pentru transport.
Produsele lor: brânză, lapte,
lână și piei, trebuiau să fie valorificate cât mai repede cu
putință și banii încasați.
Investițiile priveau noi achiziții
de oi mai tinere,
rase mai bune,
anvErS
care se alegeau în funcție de
lâna dată sau de lapte ș.a.
Ciobanii însemnau oile pentru a
le ușura evidența dar se întâmpla să mai dispară din oi, fiind
fie mâncate de sălbăticiuni sau
furate.

SălişTE
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La creșterea apelor Niprului,
urcau cu oile pe muntele
Băran în zona Simferopol –
Crimeea, petrecând astfel
toată vara acolo în anul 1910.
Iernan cu oile, folosind
saivane, în localități ca:
Bestera, Sevastopol, Nistru,
Butchi și Tucsaba.
În Dobrogea s-au făcut și
primele însemnări ale lui Dumitru D. Dădârlat în așa zisul
„Caiet al Târlei”.
Din filele acestui caiet, între
1922-1937,
rezulta
că
primăvara, din aprilie-mai se
vindeau mieii, mieluțele fiind
întotdeauna mai scumpe.
Cumpărătorii de miei erau din
Constanța, București, Câmpina și Ploiești.
Se mai consemna în caiet și
data
încheierii
afacerii,
numărul mieilor, rasa lor,
arvuna, prețul, adresa și alte
date de identificare.
În „Caietul Târlei” se consemna și laptele, cașul, telemeaua, brânza de burduf,
urda ș.a. care au fost obținute
sub raport cantitativ și valoric.
Brânzeturile și laptele
se valorificau vara (iunie-septembrie), consemnându-se
sumele încasate și negustorii,
menționându-se deasemeni
adresele, cantitatea și prețul
unitar.
Se urmărea evidența turmei
și a însoțitorilor, precum și
acoperirea cheltuielilor de
întreținere și de aprovizionre.
Principala activitate care
aducea profit mai mare era
valorificarea lânii, care se
comercializeaza între iuliedecembrie. Din câștig își
întrețineau
familia
și
achiziționau ovine tinere.
Lâna era achiziționată de
comercianții din Sibiu, Pitești,
Cisnădie,
Medgidia
și
Constanța.
În caietul arătat era dat și inventarul oilor, cu mieluțele.
Caietul nu era altceva decât
un Registru de Casă.
Pe lângă oierit sîliștenii se
ocupau și de cultivarea ce-

realelor (grâu, orez, ovăz), a
fasolei, cartofilor, a fânului
ș.a.
S-au
pus
în
Săliște
bazele„Asociației micilor proprietari de oi”, intitulată „Bunii
gospodari”. Ministerul Agriculturii și Domeniilor i-a conferit pe 11 iunie 1939 lui
Dumitru D. Dădârlat , Medalia
de Aur și diploma „Bunul
Gospodar”, precum și un premiu de 1000 lei.
În anul 1935, Dumitru D.
Dădârlat s-a adresat printr-o
scrisoare prof. Dr. I. Lupaș,
cu rugămintea de a-l sfătui și
ajuta să-și recupereze averea
care i-a rămas în Crimeea,
avere confiscată de Rusia
Sovietică. A fost contactat
chiar și ministrul de externe
I.Gh.Duca dar fără rezultat.
Au ajuns cu oile în Crimeea și
C.Bârsan,
precum
și
D.Dârdea, din Săliște.
Au mai plecat în Crimeea și
tovarăși ai lor din Rod și
Poiana Sibiului.
La început și-au cumpărat oi,
iar terenurile pentru pășunat
le-au obținut prin arendări la
prețuri convenabile de la
boieri. Statul țarist îi scutea
pe oierii români de la plata
impozitelor, deoarece aceștia
contribuiau la creșterea
economiei ruse.
Oierii
noștrii
practicau
transhumanța și în Rusia.
Plecau cu oile din Crimeea,
treceau nu departe de orașul
Odesa și le vărau în Caucaz.
Înainte
de
Revoluția
bolșevică se înființase la Sevastopol o „Asociație a Oierilor
Transilvăneni”,
al
cărui
președinte a fost C.Tipuriță
din Vale, care ajunsese să
aibe 20.000 de oi.
Creșteau oile de rasă, se
făceau mai mult pentru carne
și pentru celebrele pielicele
de miel Astrahan. Mieii erau
sacrificați după una, două zile
de la fătare. Oaia nu
trebuiasă fie lăsată să lingă
prea mult mielul, pentru a nui îndrepta blănița.
Străbătutul zonei Amn Daria
și sar Daria era periculos din
cauza nisipurilor mișcătoare
care înghițeau totul, cai,
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căruțe și oameni.
Î
n
cartea „Figuri din Mărginime”,
I.Hașegan,
se
găsește
„Declarația și lista de
subscripție
a
oierilor
transilvăneni din Crimeea”,
referitoare la Unirea Transilvaniei cu Principatele. Din
subscripții s-au strâns în total
90.000 de ruble.
Ioan Gligor Pleșa din Rod,
ajunsese până în Revoluția
bolșevică la 3.500 de oi, cai,
porci, trăsuri, bani economisiți
în bănci din Rusia și o casă în
orașul Simferopol. În 1919
bolșevicii i-au prădat economia, fiind căutat, întrucât era
chiabur, să fie trimis în
Siberia. A scăpat cu greu.
Oile pe care la creșteau în
Crimeea
erau
pentru
pielicelele caracul și pentru
carne. Majoritatea oilor fătau
datorită rasei și hranei bune
câte 2 miei. Mieii de caracul
erau tăiați la scurt timp după
fătare. Mieii pentru carne
erau lăsați să sugă la oi timp
de 6-7 luni, crescând astfel
mult în greutate. Aceștia erau
cumpărați de negustori, petru
tăiere,
carnea
fiindu-le
consumată de populația
musulmană (tătari, turci, ș.a.),
precum și de evrei. Boierii le
asigurau oierilor și teren pentru construcția de locuințe cu
anexele necesare, aceasta
cu condiția ca în caz de plecare să nu le înstrăineze altor
persoane sau să le deruleze.
Oierii trăiau în bune
relații cu localnicii, vecinii lor
și negustorii, ce le cumpărau
produsele (miei și pielicele).
Cunoscând bine limba rusă,
citeau ziarele și chiar câte o
carte. Unii ciobani din
Crimeea ca săliștenii. I.Porumbel și I.Barbă au plecat
mai departe și anume în
America.
În 1917 a
venit revoluția bolșevică, li sau luat din oi pentru trupele
revoluționare
și
pentru
bandiți. Și-au vândut din oi cu
gândul de a pleca la Săliște,
crezând că ulterior lucrurile
se vor îndrepta și vor ajunge
din nou în Crimeea.
I.Șchiopu din Săliște a plecat
și el împreună cu alți
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conaționali în Rusia. Și-a întemeiat o gospodărie în
ținuturile Caucazului, între
Marea Neagră și Marea
Caspică, în orașul Krasnodar,
pe fluviul Kuban. Populația
acolo era constituită din puțini
europeni și mulți asiatici. S-a
căsătorit cu o româncă din
Basarabia și a învățat limba
rusă.
Trăiau sub amenințarea
deportării în Siberia, acuzația
fiind acea că făceau parte din
clasa exploatatorilor și a
dușmanilor poporului sovietic.
După ce i-a murit singura fiică, îndurerat s-a repatriat prin anii 1933. După
repatriere, s-a angajat prin
părțile Brăilei și apoi prin
preajma Brașovului. A lucrat
și pe șantierul Catedralei din
Timișoara.
În Săliște își are sediul
„Asociația
Reuniunii
Mărginenilor”, care mai mulți
ani a avut Președinte pe Prof.
Univ. Dr. H.C.Iacob Cătoiu,
care a studiat știința marketingului la sursă, adică
S.U.A., care a fost studentul
autorului acestui articol, la
A.S.E., București.
2.
Vale. Satul este atestat documentar în 1383, amintindu-se de acesta încă din
1322, fiind enumerat ca sat
românesc,
aparținând
scaunului Săliștei. Biserica
din sat a fost declarată în
1994, monument istoric.
În anul 1915 în casa
lui D. Dragomir s-a ținut un
sfat legat de plecarea celui
de-al doilea fiu și a celui de al
treilea fiu „în țară” la oi.
Cu șase ani în urmă
se ținuse un sfat în aceeași
casă legat de plecarea fiului
cel mare în America. Cei doi
fii care au urmat în America şi
prea era departe America
asta.
Plecarea era aranjată cu un
oier din Sibiel refugiat în
Cadrilater, intenționându-se
să plece spre Basarabia, să
treacă Nistrul, să ajungă în
Crimeea și apoi în Caucaz.
Cei doi au fost mai întâi strungari și voitori, apoi ciobani,

primind plata în natură, adică
în capete de oi gestante, în
așa fel încât în câțiva ani
ajungeau oieri de sine
stătători.
S-au statornicit în apropriere
de stânițe (sate de cazaci)
populate de mii de oameni.
Aveau produse deosebite
fiind în consecință cunoscuți
și căutați de negustori.
Erau preocupați de creșterea
oilor
caracul
și
se
specializaseră în producerea
unei telemele deosebite mult
superioară celei obișnuite,
folosind
la
prepararea
„cernușcă” adică semințe
mărunțite de negrilică care
dădeau brânzei un gust și o
frăgezime aparte, brânză
deci mult căutată. Cazacii din
stânițe erau oameni deschiși
și primitori și nu-i priveau pe
noii veniți, așezați alături de
ei, cu suspiciune și nici cu
dușmănie. Cumpărau produse de la aceștia și le
închiriau pășuni la prețuri
modice.
Respectul, cinstea și corectitudinea oierilor noștri i-au
impus în fața populației
căzăcești, care le răspundea
la fel. Era importantă pentru
oieri apropierea orașelor
Krasnodar, Rostov și Eisk
(stațiune pe malul Mării Azor).
Cei doi frați Dragomir și-au
cumpărat astfel o casă
frumoasă și încăpătoare. Alți
mărgineni din Sibiel și Fântânele
(Cacova)
și-au
cumpărat și ei case în
apropiere.
Unii se căsătoreau cu rusoaice născându-li-se copii
sănătoși și frumoși.
Revoluția bolșevică
le-a schimbat însă viața în
rău și în tot mai rău. Erau
mulți oameni porniți pe rău,
pe jaf și pe pradă, care nu
doreau să muncească, carei amenințau pe oieri, luândule banii și produsele, chiar
turme întregi de oi. Totuși se
reușea ca unora dintre acești
oameni răi cărora li se potolise “foamea” și să fie
folosiți de oieri ca lucrători cu
ziua.
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