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INDEPENDENÞA ENERGETICÃ A MOLDOVEI, ÎN PERICOL

Asocierea Electrica-
Electromontaj, boicotatã
de comisia de evaluare
de la Chiºinãu

U
nul dintre cele mai im-
portante proiecte din do-
meniul energiei electri-
ce, care ar asigura inde-
pendenþa Republicii Mol-
dova faþã de Federaþia
Rusã, stagneazã de mai

bine de zece luni, din cauza unui caiet
de sarcini fãcut de apropiaþii fostei ad-
ministraþii Dodon ºi a componenþei co-
misiei de evaluare, ce pare pornitã sã
punã beþe în roate competitorilor rom-

âni ºi sã atribuie proiectul cãtre firme
din India sau Turcia.

Este vorba despre construcþia liniei
de înaltã tensiune, de 400 kilovolþi,
între Chiºinãu ºi Vulcãneºti, care va fi
racordatã la linia care pleacã din Rom-
ânia, de la Isaccea. Prin acest proiect
se realizeazã interconexiunea Repu-
blicii Moldova, atât cu sistemul elec-
troenergetic din România, dar ºi cu si-
stemul electroenergetic european, ºi
se asigurã securitatea energeticã a sta-

tului vecin.
Conform unor informaþii primite de la

Chiºinãu, comisia din cadrul Unitãþii
Consolidate pentru Implementarea ºi
Monitorizarea Proiectelor în domeniul
Energeticii (UCIPE) ar fi întocmit deja
un raport, din care reiese cã, din cele zece
firme ºi asocieri care au depus oferte anul
trecut, au fost selectate doar patru, cinci
fiind descalificate pentru neîndeplinirea
criteriilor de eligibilitate, iar una pentru
neîndeplinirea criteriilor tehnice. Printre

cei cinci ofertanþi care ar fi descalificaþi
pe motiv de neeligibilitate se numãrã ºi
asocierea românã JV (n.red. - joint-ven-
ture) Electrica-Electromontaj, pentru un
motiv care este unul pur formal, conform
lui Victor Parlicov, fostul ºef al Agenþiei
Naþionale pentru Reglementare în
Energeticã (ANRE) a Republicii
Moldova.

GEORGE MARINESCU
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EUROPA ESTE ÎN ªOC

Valuri de consum ºi cod
roºu de preþuri în energie
lOvidiu Demetrescu: “Avem un mare deficit de surse pentru
generarea electricitãþii”l Ion Lungu: “Europa este roºie -
toate preþurile sunt foarte sus - ºi tind sã cred cã suntem spre
un moment de maxim”

Þ
ãrile europene, inclusiv România,
trec printr-un ºoc energetic de pro-
porþii, în aceste sãptãmâni. În Rom-
ânia, preþurile medii la care energia

a fost tranzacþionatã în ultimele luni au
bãtut record dupã record, iar þara noastrã
se confruntã cu o furtunã inflaþionistã, în
condiþiile în care inclusiv preþul carbu-
ranþilor - care are o pondere mai mult
decât însemnatã în indicele preþurilor ºi
care implicã ºi o majorare a tuturor costu-
rilor de transport - a urcat constant, în ul-
timele luni. Benzina a atins un nivel re-
cord al ultimilor ani, 5,97 lei/litru, iar pre-
þul motorinei se apropie ºi el de nivelurile
din octombrie 2018, fiind la 5,8 lei/litru
în prezent faþã de 6,06 în 2018.

Specialiºtii din piaþa de energie aratã
cã avem, în general, o perioadã cu o cere-
re foarte mare ºi ofertã deficitarã, în spe-
cial pe piaþa de energie, ca urmare a rede-
schiderii economiilor ºi cã avansul pre-
þurilor nu se resimte numai în România,
ci în întreagã Europã. “Suntem într-o pe-

rioadã extrem de dificilã, o perioadã în
care orice previziune este destul de greu
de fãcut”, spun specialiºtii.

Ovidiu Demetrescu, expert
în energie: “La nivel
european, taxarea
emitentului de gaze cu efect
de serã se transformã în
taxarea consumatorului”

Ovidiu Demetrescu, expert în energie,
ne-a explicat cã închiderea preþului ener-
giei electrice este realizatã de producãto-
rii pe bazã de cãrbune, iar toþi ceilalþi pro-
ducãtori se aliniazã la preþul respectiv.
Potrivit specialistului, banii pe care îi
câºtigã în aceastã perioadã producãtorii
de energie trebuie reinvestiþi în sector ºi
în capacitãþi noi de producere.

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 9)

MEDIU

Sudul Europei, sub
imperiul caniculei ºi al
incendiilor

V
alul de cãldurã care s-a abãtut
asupra Europei a contribuit la
producerea a nenumãrate incen-
dii de vegetaþie, unele dintre ele

pe zone foarte extinse, afectând ºi oraºe
mari. Mii de oameni au fost evacuaþi, iar
în Grecia ºi Turcia temperaturile au
ajuns la 46 de grade Celsius. Pentru mii
de oameni Apocalipsa a venit. Schimbã-
rile climatice vor provoca valuri de cãl-
durã tot mai frecvente ºi tot mai severe,
au avertizat oamenii de ºtiinþã. Potrivit
specialiºtilor de la Serviciul Copernicus
de Monitorizare Atmosfericã (CAMS)
din cadrul UE, vremea fierbinte ºi uscatã
creºte considerabil riscul de izbucnire a
unor incendii viitoare, deºi temperaturi-
le înalte nu pot sã declanºeze singure
astfel de focare, întrucât au nevoie de o
sursã de aprindere. CAMS monitorizea-
zã focarele de incendii cu ajutorul ima-
ginilor din satelit ºi al observaþiilor de la
sol. Potrivit CAMS, emisiile atmosferi-
ce ºi intensitatea incendiilor cresc cu ra-

piditate în Turcia ºi în sudul Italiei. În
Turcia, un parametru cheie în mãsurarea
intensitãþii unui incendiu - puterea ra-
diantã a focului -, care mãsoarã energia
produsã prin arderea copacilor ºi a altor
materiale - a atins cea mai înaltã valoare
de când astfel de date ºtiinþifice au înce-
put sã fie mãsurate în anul 2003.

Comisia Europeanã a decis sã trimitã
avioane, elicoptere ºi pompieri cãtre Ita-
lia, Grecia, Albania ºi Macedonia de
Nord pentru a sprijini aceste þãri în lupta
împotriva incendiilor. Douã aeronave de
tipul Canadair, de provenienþã francezã,
sunt trimise în zonele afectate din Italia, a
detaliat executivul european într-un co-
municat. Douã avioane pentru interven-
þii în caz de incendiu care provin din Ci-
pru vor fi trimise în sprijinul Greciei alã-
turi de o echipã de luptã contra incendii-
lor având drept misiune susþinerea ope-
raþiunile de pe teren.

O.D.
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CORPUL DE CONTROL DIN MINISTERUL
TRANSPORTURILOR CONFIRMÃ
ARTICOLUL DIN BURSA:

Fapte de naturã penalã
în cadrul Autoritãþii
Rutiere Române
l COTAR solicitã demiterea secretarului de stat Sandor
Gabor ºi a directorului ARR Mihai Alecu

I
nspectorii Corpului de Control din
cadrul Ministerului Transporturilor
au co n s t a t a t i n d i c i i p r iv in d
sãvârºirea anumitor fapte penale de

cãtre persoane cu funcþii de conducere
din cadrul Autoritãþii Rutiere Române
(ARR), în urma controlului efectuat în
perioada 17 mai-14 iunie 2021, care s-a
finalizat cu un raport înaintat ministrului
Drulã în 29 iunie 2021, se aratã într-un
rãspuns trimis de aceºtia, ieri, Confede-
raþiei Operatorilor ºi Transportatorilor
Autorizaþi din România (COTAR).

Amintim cã, încã din luna martie, zia-
rul BURSA a publicat o serie de articole
referitoare la neregulile din cadrul ARR,
care ar fi fost comise – conform surselor
din interiorul instituþiei – sub oblãduirea
secretarului de stat Gabor Sandor.

În articolul din 19 martie 2021 - "Con-
ducerea ARR - suspectatã de imoralita-
te" (https://www.bursa.ro/conducerea-
arr-suspectata-de-imoralitate- 85175244)
devoalam o parte din afacerile pe care di-

rectorul general Mihai Alecu le-ar fi fã-
cut chiar ºi cu un membru al familiei sale.

Tot în 19 martie, în articolul "Bani de-
turnaþi de la Ministerul Transporturilor"
(https://www.bursa.ro/descindere-jurna-
listica-de-la-grup-infractional-la-oame-
ni-onorabili-bani-deturnati-de-la-mini-
sterul-transporturilor-88375249) pre-
zentam modul în care Gabor Sandor a
ajuns secretar de stat pentru transportul
rutier, în condiþiile în care apropiaþii sãi
au preluat afacerea de nivel naþional ini-
þiatã de el în domeniul formãrii profesio-
nale în acest sector de activitate. În ace-
laºi articol, atrãgeam atenþia cu privire la
raportul întocmit de Corpul de Control
anul trecut, care constata un prejudiciu
de 4,37 milioane euro în bugetul ARR ºi
mai multe fapte penale, raport care se
pare cã nu a fost încã trimis instituþiilor
de cercetare penalã.

GEORGE MARINESCU
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