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Mai poate fi închisã calea “progresului”
cãtre un nou Ev Mediu Întunecat?

Nu mai este nimic de descoperit în fi-
zicã, a mai rãmas doar sã facem mãsurã-
torile tot mai precise”, spunea
Lordul Kelvin la cumpãna dintre
secolul al XIX-lea ºi secolul
trecut.

Cum ar fi arãtat lumea dacã
Albert Einstein, Richard Fey-
nman sau Murray Gell-Mann ar
fi luat aceastã afirmaþie drept
adevãr absolut?

O variantã “îmbunãtãþitã” a
unui Ev Mediu Întunecat, dar una condu-
sã de exponenþii unui sistem “democra-
tic”, în care libertatea de exprimare este
un pãcat capital? “Cu cât o societate se
îndepãrteazã mai mult de adevãr, cu atât
mai mult îi urãºte pe cei care îl rostesc”,
spunea odatã George Orwell.

Aceastã urã a cãpãtat recent dimen-
siuni teribile în Suedia. Da, este vorba

despre acea þarã în care vieþuiesc
campionii de necontestat ai tole-
ranþei ºi democraþiei!

Dar dacã ura ºi intoleranþa este
justificatã împotriva celor care nu
aderã trup ºi suflet la unica ºi ade-
vãrat credinþã, la supunerea oarbã
în faþa religiei Covidului?

Profesorul Jonathan Turley, un
reputat jurist din Statele Unite, a

scris recent pe blogul sãu cã “Suedia va
lua mãsuri pentru protecþia libertãþii aca-
demice, în condiþiile în care un profesor a
renunþat la studierea Covid-19 în urma
hãrþuirii”.

Este de lãudat iniþiativa autoritãþilor
suedeze, însã cum este posibil ca intole-

ranþa sã ajungã la nivelul în care sunt ne-
cesari paºi pentru protejarea libertãþii de
exprimare? Nu este libertatea de expri-

mare deja inclusã în Carta Internaþionalã
a Drepturilor Omului?

(continuare în pagina 12)

Sus: Hybris (Hubris), zeiþã a antichitãþii greceºti, reprezentând dezechilibrul, exagerarea, aroganþa. Termenul „aroganþã” provine din latinescul “adrogare” - „a pretinde sau
confisca fãrã drept ... a atribui fãrã motiv”; Hybris exprimã impunerea, în dauna reconcilierii.
Jos: Polemos, zeu grec dintr-un mãnunchi de zei ai rãzboiului (Alala, fiica sa, zeiþa strigãtului de luptã, Makhai, Hysminai, Androktasiae, Phonoi, Enyo, Eris, Ares ºi Keres).
Polemos este soþul lui Hybris; grecii spuneau cã este atât de îndrãgostit de soþia lui, încât de fiecare datã când Hybris îºi aratã faþa zâmbitoare unei cetãþi, Polemos o urmeazã
îndeaproape (exagerarea, dezechilibrul ºi aroganþa cheamã rãzboiul).

Valuri

V
ine valul trei al pandemiei. E oficial, aºa cum a fost ºi valul doi ºi valul unu.
Am încercat, cu mijloacele de care mai dispunem, sã aflãm starea de spirit a
oamenilor, care de un an tot fac surfing pe creasta valurilor pandemice.

Cum trãim în plinã epocã online, dincolo de discuþiile distanþate fizic purtate pe
stradã, în piaþã, supermarket, tramvai, metrou, am navigat puþin ºi printre valuri-
le înspumate ale internetului, unde încã existã falsa impresie a unui anonimat to-
tal. Fãrã studii în domeniul medical (de parcã majoritatea celor care se pronunþã
în legãturã cu coronavirusul ar avea) declar, ca sã nu mi-o ia OMS-ul înainte, cã a
început o pandemie de coprolalie (tendinþã patologicã de a folosi cuvinte obsce-
ne - dexonline.ro). Nici mãcar în ultimele luni ale lui 1989 nu am auzit atâtea
vorbe grele la adresa cuiva/ceva. (D.N.)

(continuare în pagina 10)
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EUGEN SCHEUªAN, DIRECTOR GENERAL
ELECTROMAGNETICA:

“Rezultatele Electromagnetica - în
acord cu condiþiile anului trecut“

E
lectromagnetica, societate 100%
româneascã ce activeazã în dome-
niul producerii ºi furnizãrii de
energie ºi corpuri de iluminat, ºi-a

crescut, anul trecut, cifra de afaceri cu
11%, faþã de cea din 2019, în primul
rând ca urmare a creºterii activitãþii de
furnizare de energie electricã, potrivit
rezultatelor raportate de companie Bur-
sei de Valori Bucuresti (BVB). Con-
form raportãrii companiei, Electroma-
gnetica a înregistrat, în 2020, un profit
de 2,32 milioane lei, în scãdere faþã de
cel din anul precedent, care s-a cifrat la
4,48 milioane lei.

“Rezultatele financiare sunt în acord cu
condiþiile anului trecut, dar rãmânem o so-
cietate profitabilã, cu un profit de 2,32 mi-
lioane lei, mai mic faþã de ceea ce ne-am
dorit ºi am sperat, dar în regulã þinând cont
de specificitatea lui 2020”, ne-a spus,
într-un interviu, Eugen Scheuºan, director
general al Electromagnetica.

Deºi în anul 2020 restricþiile sociale au
avut un puternic impact economic în di-
verse domenii de activitate, Electroma-
gnetica a reuºit sã se impunã pe pieþele pe
care activeazã, menþinându-ºi un echili-
bru financiar ºi reuºind sã îºi dezvolte ac-

tivitatea pe piaþa licenþiatã cu o creºtere de
17% comparativ cu anul 2019. În ultimul
trimestru al anului trecut s-a constatat o
revenire a condiþiilor economice ºi activi-
tatea nelicenþiatã a cunoscut o creºtere de
17%, dupã ce, în primele trei trimestre, a
fost afectatã de limitarea activitãþii cola-
boratorilor, ca urmare a restricþiilor socia-
le cu impact economic. Societatea a de-
monstrat prudenþã ºi adaptare, având în
vedere reducerea datoriilor curente ºi a
ponderii cheltuielilor totale în cifra de
afaceri, într-un mediu economic precar,
aºa cum a fost cel din 2020.

Electromagnetica este o societate pe
acþiuni înfiinþatã în anul 1930 ºi îºi de-
sfãºoarã activitatea în mai multe domenii,
cele mai importante fiind activitãþile în
domeniul eficienþei energetice (produce-
rea de corpuri, sisteme ºi soluþii de ilumi-
nat cu LED; statii de incarcare automobile
electrice); închirierea de spaþii pentru bi-
rouri, spaþii industriale, terenuri ºi furni-
zare de utilitãþi; producerea de energie
electricã din surse regenerabile (produsã
în centrale hidroelectrice de micã putere)
ºi furnizarea de energie electricã.

EMILIA OLESCU
(Citiþi interviul în pagina 11)

DECARBONAREA SISTEMULUI ENERGETIC

Gazul, singura soluþie pentru
tranziþia energeticã a þãrii noastre

Þ
inta stabilitã de Comisia Europea-
nã pentru reducerea drasticã a
emisiilor de CO2 pânã în anul
2030 va fi greu de atins, dacã ta-
xonomia impusã de la Bruxelles

nu va permite utilizarea gazului pentru
întreaga perioadã de tranziþie energeticã,
au susþinut specialiºtii din domeniul ener-
getic în cadrul unei dezbateri privind de-
carbonarea economiei în þara noastrã, or-
ganizatã, ieri, de energynomics.ro.

Multe dintre companiile actuale din
energie nu vor îndeplini condiþiile de ca-
lificare restrictive ce vor fi introduse de
la 1 martie 2022 printr-o nouã schemã de
cogenerare pregãtitã de Guvern, a decla-
rat Niculae Havrileþ. secretar de stat în
Ministerul Energiei.

“De la 1 martie 2022 va fi o nouã sche-
mã de cogenerare, dar condiþiile de califi-
care vor fi mai restrictive ºi o mare parte
din actualii beneficiari nu se vor mai cali-
fica, din cauza tehnologiilor depãºite, pe-
rimate, care au rãmas la nivelul anilor ’70.
Va fi o nouã schemã, cu condiþii greu de
îndeplinit pentru aceºtia sau mai uºor de
îndeplinit pentru noi investiþii cu tehnolo-
gii de viitor”, a afirmat Niculae Havrileþ.

În privinþa introducerii hidrogenului
pentru realizarea mixului energetic, se-
cretarul de stat a precizat cã aceasta va fi

grãbitã dacã oficialii de la Bruxelles vor
stabili un termen limitã privind taxono-
mia prin care se solicitã ca producãtorii
de energie sã nu depãºeascã cota de 100
grame de emisii de CO2 pe kilowat-orã.

“Singurul care poate asigura acest ni-
vel al taxonomiei e hidrogenul, dar în
acest moment România nu are încã teh-
nologia necesarã ºi nici consumatori im-
portanþi de hidrogen. La ora actualã, uti-
lizãm hidrogenul la câteva rafinãrii din
þarã pentru produse petrochimice, dar
încã nu îl folosim la producþia de energie
electricã. Existã o iniþiativã care pleacã
de la producãtorii de petrol ºi gaze, prin
care sã se investeasca într-un proiect in-
tegrat care va utiliza hidrogenul de la
producere la utilizare, în special în zona
transportului greu. Mai ales cã va fi reali-
zatã o reþea pan-europeanã privind
înfiinþarea unui coridor de transport care
sã foloseascã hidrogenul. Referitor la ta-
xonomie, existã o discuþie la nivel euro-
pean ca emisiile de CO2 sã poatã sã crea-
scã pânã la cantitatea de 250 grame sau
350 grame pe kilowat-orã, cu condiþia ca
producãtorii de energie sã utilizeze, pe
lângã gaze naturale, ºi hidrogen.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

Modul în care soþiile lui
Dan Drãgoi ºi Viorel Panait
au devenit acþionare Comvex,
analizat de instanþã

T
ribunalul Constanþa are astãzi pri-
mul termen al judecãrii pe fond a
cererii prin care reclamanþii Rai-
mondo de Rubeis ºi Centrul de

Consultanþã ºi Asistenþã SRL solicitã
constatarea nulitãþii actelor prin care so-
þiile lui Viorel Panait ºi Dan Drãgoi au
subscris la majorarea capitalului compa-
niei Comvex administratã de cei doi. Este
vorba despre dosarul 27863/3/2019, înre-
gistrat pe rolul Tribunalului Constanþa.

La termenul anterior, din 1 februarie,
instanþa a admis, prin încheierea de
ºedinþã, excepþiile privind lipsa calitãþii
procesuale pasive a lui Viorel Panait ºi
Dan Drãgoi, astfel cã respectivii nu vor
sta în faþa judecãtorilor pentru a oferi ex-
plicaþiile necesare la modul în care con-
soartele lor au devenit acþionari impor-
tanþi ai companiei Comvex în dauna re-
clamanþilor. Cu acelaºi prilej, Tribunalul
Constanþa a respins, ca neîntemeiate ex-
cepþiile lipsei calitãþii procesual active a
reclamanþilor, lipsei de interes, inadmisi-
bilitãþii acþiunii ºi prescripþiei dreptului
material la acþiune, toate ridicate de cãtre
pârâþii din speþa supusã judecãþii.

Practic, instanþa, dupã analizarea mate-
rialului probator ºi dupã dezbaterile care

vor avea loc în prezenta cauzã, se va pro-
nunþa cu privire la constatarea nulitãþii ab-
solute a operaþiuniiprin care pârâta Ruxan-
dra Nicola (soþia luiViorelPanait) a achizi-
þionat iniþial 40 de acþiuni la Comvex SA,
dupã care a subscris 2.050.000 de acþiuni
ale aceleiaºi companii, în cadrul procedurii
de majorare de capital social, ajungând sã
deþinã 17,5879 % din capitalul respectivei
firme. Instanþa se va pronunþa ºi cu privire
la constatarea nulitãþii absolute a operaþiu-
nii prin care pârâta Anca Mihaela Drãgoi
(soþia lui Dan Drãgoi) a achiziþionat iniþial
40deacþiunide laComvexSAºia subscris
ulterior 2.050.000 de acþiuni ale compa-
niei, în cadrul aceleeaºi proceduri de majo-
rare de capital social, ajungând sã deþinã
17,5879%dincapitalul firmei respective.

Despre respectivele operaþiuni, ziarul
BURSAv-a informat în materialul Com-
vex - o “afacere de familie” pentru Dan
Drãgoi, publicat în ediþia din 2 noiembrie
2020 (https://www.bursa.ro/majora-
re-de-capital-sau-distributie-ascun-
sa-a-profitului-comvex-o-afacere-de-fa-
milie-pentru-dan-dragoi-89190144).

L.F.

(continuare în pagina 4)


