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CFR SA SE SPALÃ PE MÂINI CA PILAT DIN PONT

Cuprul furat
de pe calea feratã

D
osarul cuprului fu-
rat cu prilejul reabi-
litarii caii ferate
Bucuresti-Constan-
ta treneaza de mai
bine de doi ani în
instantele de la
tarm de mare. Desi

faptele s-au petrecut în urma cu apro-
ape 14 ani si între timp a intervenit
prescriptia raspunderii penale, fapt
pentru care Parchetul a emis ordo-
nanta de clasare a dosarului penal cu
privire la savârsirea infractiunii de
furt cu autori necunoscuti, Judecato-
ria Constanta are de doi ani pe rol un
dosar penal în care cinci angajati ai
SC Electrificare CFR SA si CFR SA
sunt acuzati de neglijenta în serviciu

pentru disparitia a zeci de tone de fir
de cupru din depozitele pe care le
aveau în gestiune, prejudiciul ri-
dicându-se la 2.904.733,81 lei, con-
form declaratiei de constituire de
parte vatamata civila înaintata în do-
sar de Regionala CF Constanta din
cadrul CFR SA.

Surse din interiorulCFRSA, ne-au
spus: �De când treneazã aceastã spe-
þã, domnul Reºid Mosin (n.r. fost an-
gajat al Diviziei Tehnice din cadrul
Regionalei CFConstanþa) s-a pensio-
nat, domnul Catrinoiu (n.r. Gheorghe
Catrinoiu, fost ºef de divizie ºi ulte-
rior ºef de sucursalã în cadrul SC
ElectrificareCFRSA) a trecut la revi-
zorat, aºteptând înfiinþarea Diviziei
Electrificare � pentru cã din luna mai

2022 Electrificarea a trecut la Regio-
nala CF -, ºi probabil cã factura emisã
de regionalã pentru furturi, neplãtitã
de fosta SC Electrificare CFR SA, va
fi trecutã pe... costuri. Titi Cazacu
(n.red. � unul dintre inculpaþi) va fi
numit instructor, ceea ce ar echivala
cu o promovare, totul va fi bãgat sub
preº ºi nimeni nu va pãþi nimic. Asta
da treabã! Atâta tam-tam pentru ni-
mic. Iar dosarul de la Judecãtoria
Constanþa se desfãºoarã într-un mod
tare ciudat în care întrebãrile puse re-
sponsabililor parcã doresc sã scoatã
în evidenþã o altã situaþie nicidecum
cea existentã din scripte. Domnul Tu-
dorache (n.r. DanTudorache, ºef Sec-
þie Electrificare Regionalã CF Con-
stanþa) nu îºi mai aminteºte nota pe

care a semnat-o referitor la materiale-
le dispãrute din depozitul de laCerna-
vodã Pod ºi instanþa, ca ºi procurorul,
îl lasã în pace, domnul Dorin Maer
(ºeful Regionalei CF Constanþa) rã-
spunde ce doreºte, iar cei de la fosta
SC Electrificare SA aruncã vina asu-
pra CFR SA pentru dispariþia cupru-
lui, deoarece nu ar fi asigurat paza pe-
rimetrelor, deºi gestiunea aparþinea
Electrificãrii. În privinþa lui Catrino-
iu, dacã la început l-au pus ºef servi-
ciu electrificare, deºi el se aºtepta sã
fie ºef divizie instalaþii, acum a plecat
la revizorat ºi aºteaptã crearea Divi-
ziei Electrificare.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

Turbinele eoliene
încep sã se
prãbuºeascã

U
nDonQuijote modern ar avea
mari probleme cu îndeplinirea
unei cerinþe fundamentale din
�fiºa postului�, respectiv lupta

cumorile de vânt.Motivul este simplu,
moriºtile moderne cad singure,
iar �fenomenul� afecteazã toþi
marii producãtori. Bloomberg
a scris recent cã �turbine mai
înalte decât Statuia Libertãþii se
prãbuºesc�, iar articolul începe
cu povestea unei turbine fabri-
cate de General Electric, care a
fost pusã în funcþiune cu puþin
timp în urmã.

Pilonul pe care a fostmontatã turbi-
na s-a rupt, pur ºi simplu, de la mijloc,
iar prãbuºirea nu a avut loc în timpul
unui uragandecategoria a5-a, ci într-o
�zi seninã ºi calmã din luna iunie a
anului trecut�.

Dupã câteva zile, acelaºi model de
moriºcã de la GE s-a prãbuºit în Colo-
rado, iar compania nu a dorit sã ofere
informaþii suplimentare la cererea
agenþiei de ºtiri.

Bloomberg subliniazã cã prãbuºiri-

le din SUA fac parte dintr-o �tendinþã
recentã de creºtere a defectelor la ni-
velul centralelor eoliene din SUA ºi
Europa, care merg de la cãderea unor
componente de bazã pânã la

prãbuºirea completã�.
Consecinþa directã este evi-

dentã: costuri suplimentare de
sute de milioane de dolari pen-
tru cei mai mari producãtori din
Occident, respectiv GE, Vestas
Wind Systems ºi Siemens Ga-
mesa.

Acestor costuri li se adaugã
ºi primele de asiguraremaimari, o pie-
dicã suplimentarã în �cursa pentru
abandonarea combustibililor fosili ºi
lupta împotriva schimbãrilor climati-
ce�, dupã cum mai aratã Bloomberg.

Prãbuºirea morilor de vânt este
pusã de principalii producãtori pe sea-
ma �provocãrilor� care apar în cursa
pentru construirea unor turbine totmai
mari, deoarece �este nevoie de timp
pentru stabilizarea producþiei ºi calitã-
þii la nivelul acestor produse noi�.

(continuare în pagina 9)

Ilustraþie de MAKE

Centrul ºi periferia

P
rin declanºarea rãzboiului
din Ucraina, Vladimir Putin
a dorit sã forþeze redesenarea
geopoliticã a lumii. De ace-

ea, invadarea Ucrainei de cãtre Rusia
pe 24 februarie anul trecut a reuºit sã
bulverseze scena politicã internaþio-
nalã, obligândmajoritatea statelor lu-
mii la o reorganizare ºi repoziþionare
strategicã. Centrul ºi periferia nu mai
sunt astãzi la fel de evidente. Ce rol
mai are SUA? Dar Europa? Sã fie
oare, acest rãzboi ocazia pentru a da
pagina colonialismului, iar Sudul
global sã devinã centru?

PentruVladimir Putin, lumea post-
belicã a permis în mod nedrept - cãci
URSS a învins nazismul - hegemonia
americanã ºi a ideologiei acesteia, de-
mocraþia liberalã, o situaþie care a
condus la izolarea în estul Europei ºi
în final la prãbuºirea Uniunii sovieti-

ce în 1991. De aceea, atunci când,
spre sfârºitul primului mandat prezi-
denþial, a devenit conºtient de ceea ce
avea sã fie �misiunea sa istoricã�, a
asumat ca obiectiv politic reluarea
ofensivei imperiale ruseºti spre Vest
oprite dePrimulRãzboiMondial ºi de
slãbiciunile URSS din timpul stalini-
smului târziu ºi a dezgheþului
hruºciovist. Pentru Vladimir Putin ºi
ideologii sãi reconstrucþia lumii poli-
tice de la sfârºitul secolului al
XIX-lea devenise un obiectiv funda-
mental. Din acel moment Rusia refu-
za democraþia liberalã ºi asuma ple-
nar restabilirea �lumii ruseºti� cu toa-
te caracteristicile sale. Pentru ca ace-
astã operaþiune sã aibã succes, ordi-
nea mondialã trebuie schimbatã, iar
centrul de putere trebuie sã se mute
dinspre Vest spre Est.

(continuare în pagina 3)

TRADEVILLE:

ETF BET PATRIA
TRADEVILLE -
Piaþa de capital
europeanã, în plinã
creºtere
Evoluþia Bursei de Valori
Bucureºti în prima lunã din
2023

D
e la începutul anului, indicele
de referinþã al bursei de la
Bucureºti, BET, s-a apreciat
cu aproximativ 4%*, evoluþie

inferioarã celor mai importanþi indici
europeni. Din cadrul BET, cele mai
performante acþiuni au fost cele ale
Alro Slatina (+14,6%), Teraplast
(+13,6%), Aquila Part Prod COM
(+13,4%), MedLife (+13,4%) si Bur-
sa de Valori Bucureºti (+12,2%). Din
cauza ponderilor destul de scãzute în
cadrul indicelui BET, aceste creºteri
ale companiilor menþionate nu au in-
fluenþat semnificativ evoluþia totalã a

indicelui, conform unui raport elabo-
rat de Departamentului de Analizã al
Tradeville (https://tradeville.ro
/ ? u t m _ s o u r c e = b u r s a r o &%
20utm_medium=media&utm_cam-
paign=treviq).
Lichiditate în scãdere pe BVB
înainte de publicarea
rezultatelor financiare

În prime 30 de zile ale lunii ianua-
rie, valoarea tranzacþionatã la BVB pe
Segmentul Principal a fost de aproxi-
mativ 560 milioane lei, în scãdere cu
72% comparativ cu aceeaºi lunã din
2022 ºi cu 73% sub valoarea tranzac-
þionatã în decembrie 2022. (F.A.)

(continuare în pagina 9)
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