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Răscoala anti-fracking: 5 lucruri pe care nu le știați despre
gazele noastre de șist
SorinăIonitaăoctombrieă22,ă2013ăF r ăcategorieă
250ăcomentariiă12,907ăVizualizari

Gestiunea dezastruoasă a subiectului gaze de șist, depotrivă de către Guvern și de Chevron, riscă să compromită definitiv tema în
România, sau să lase teren liber unor noi băieți deștepți, arata un raport EFOR.
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Risculăcelămaiămareăcuăgazeleădeă istăeăcaălucrurileăs ăderapezeăexactăînădirecțiaăpeăcareăoăvedemăzileleăacestea:

ÎnăPiațaăUniversit ții,ăărevoluțieăFlowerăPowerăcontraăunuiăproiectăpunctual;
ÎnăMoldova,ăprotestălocalăalăproprietarilorăsperiațiăc ăliăseăotr vescăfântânileă iăliăseăcutremur ăogoarele;
Înălege,ăunăvidădeăreglementareăaăgazelorădeă ist;ănimeniănuă tieădac ănuăcumvaăb iețiăde tepțiănuăfacăexplor riădeja,ăf r ăs ăavemănoiăhabar.

Nu-iăniciăoăbucurieăs ăconstat măcaăEFORăaăavutădreptateălunaătrecut ăcândăaăprezisăaiciăc ălipsaădeătransparen ăşiăcredibilitateăaăguvernului,ăplus
gafeleădeăcomunicareăaleămarilorăinvestitoriăînăindustriaăextractiv ,ăvorăescaladaămizaăşiăradicalismulăprotestelorăanti-RMGC.ăC ăsubiectulăaăvirat
c treăexploatareaăgazelorădeăşistăeraăperfectăprevizibilă–ădeăc treăoricineăatcinevaăînăafar ădeăautorit iăşiăChevron,ăseăpare.ăDespreăaderarea
guvernuluiăromânăşiăaăindustrieiălaăstandardeleăEITIă(Extractive Industries Transparency Initiative)ăcaădovad ădeăbun voin ăşiătransparen
niciăvorb ănuăpoateăfi,ăseăpare.ăPresaăbleag ,ăluat ăînădelega iiăoficiale,ănuăştieăs ăîntrebeăaşaăcevaăniciăpeăpremier,ăniciăpeăşefulăChevron.ăCaăatare
discu iaăpublic ăr mâneăşchioap ,ăsuperficial ,ăcuăoăgr mad ădeătemeăesen ialeăcareăseăpierd.

1.ăÎn principiu, n-ar fi rău să găsim gaze de șist, iar exploatarea lor ar fi și în avantajul nostru, al consumatorilor români.ăRezervele
noastreădeăgazăconvenționalămaiăajungăpentruăvreoă10ăani,ăepuizându-seătreptat.ăÎnăaniiăurm toriăvomădepindeă iămaiămultădeăGazprom,ăiar
interconect rileăprinăcareăamăaveaăaccesălaăalteăsurseămergăfoarteăîncet.ăCuăcâtăaparămaiămulțiăjuc toriăînăpiaț ăînăregiuneaănoastr ă iăcuăcâtăg sim
resurseămaiădiversificate,ăcuăatâtăvaăfiăcompetițieămaiămareă iăvomăaveaăprețuriămaiămici,ăcomparativăcuăalternativaămonopoluluiăGazprom.ăCâtăvaăfi
prețulăînăviitor?ăNuă tim,ădeoareceănuă timăceărezerveăavem,ăceăcerereăvaăfiăînăcondițiiădeăpiaț ,ăcâtădeădiversificat ăvaăfiăoferta.ăŞtimăsigurăc ăprețul
vaăfiăpesteănivelulăartificialădeăsc zută iănesustenabilădeăazi,ănivelăceăoricumănuăvaăputeaăfiăp strat;ăîns ămaiămicădecâtăarăfiăînăcondi iiădeălips ăde
concuren ăaăfurnizorilor.ăTotăa a,ănuăvomăaveaăcurândăună“prețăeuropeanăpentruăgaz”ă–ăoăiluzieăpioas ăaăeurofililorăneinforma i.ăÎnăurm toriiă20-30
deăani,ăgazulăexploatatăîntr-unăarealăr mâneăînăpiețeleăregionaleăpentruăc ănuăseăpoateătransportaăchiarăaşaău or.ăAst zi,ăprețurileălaăgazăsuntămai
miciăînăpiețeleăcompetitiveă(ex.ăUK,ăOlanda)ăfaț ădeăț rileăînăcareăexist ăoăsingur ăsurs ădeăgazeă i/sauăcontracteăcuăclauzeărigide,ănon-
concurențiale,ăcaăindexareaăcuăprețulăpetroluluiă(Germania,ăPolonia).ăDeci,ăeăbineăm carăs ăafl măcumăst măcuărezerveleădeăgazeădeă ist,ăcaă iăcu
celeădinăMareaăNeagr ,ăîns ănuăcuăoriceăriscădeămediu.ăNeătrebuieăreglement riăclareă iăreglementatoriă“cuădinți”.

2.ăDeocamdată discutăm de EXPLORARE, nu EXPLOATARE,ăunălucruăcareăseăcamăpierdeădinăvedereăînăvâltoareaămomentului.ăEste
foarteăposibil,ădac ănuăprobabil,ăs ăseăg seasc ămultămaiăpuținăgazădeă istăexploatabilăeconomicădecâtăseăcaut ;ăiarăestim rileădeăgazădeă istăîn
România,ăaceleaăaleăIEAă2013,ădeă“suficienteăpentruăaăacoperiăconsumulăpeă100ădeăani”,ăsuntăprobabilămultăsupraevaluate.ăÎnăPolonia,ădeăpild ,
estim rileăs-auărevizuitălaă1/15ădinăcâtăseăaproximaseăinițial.ăÎnăoriceăcaz,ăchiarădac ăseăg se teăgazăînălunileăacestea,ăchiarădac ărezerveleăarăfi
importante,ădespreăEXPLOATAREădiscut măcelădevremeăprină2018.ăPân ăatunciăpiațaădeăgazădinăRomâniaăsigurănuăvaăfiăliberalizat ă iăatunciănu
vaăfiăprofitabil ăexploatareaăgazelorădeă ist,ăcareăsuntăcostisitoare.ăApoi,ăexplorare,ăchiarăcuăfracking,ăînsemn ăunăpuțăacoloăundeăexploatare
înseamn ă1000.ăDac ăprinăAmericaăs-aăg sităc ă1/1000ădinăpuțurileădeăfrackingăauăavutăincidenteădeămediu,ăputemăs ăneăd măseamaăcamăcareăe
ordinulădeăm rimeăpentruărisc,ăînăexplorareă iăexploatare.Mai mult, scandalul de la Pungești e în jurul unui puț de explorare în care se
folosește tehnologie convențională! Chevronăareăavizeleădeăforare,ăcertificateădeăurbanismă iăautorizațiiădeămediuăpentruăunăpuțădeăforare
vertical,ăcuătehnologieăconvențional ,ăf r ăfrackingă iăf r ăexproprieri.ăDac ăniciăatâtaălucruănuăauăfostăînăstareăs ăcomuniceăînăpublicălaăvreme,ăce
s ăneămaiămir măc ăopacitateaăeătotal ăfa ădeăsubiectulăstandardelorădeătransparen ăEITIă(peăcareăEFORăs-aăangajatăs ăleăredactezeăgratuităsub
form ădeăAcordădeăparteneriatăîntreăcompaniiăşiăguvern).ăC ăaăap rutăacestăscandalălaăPungeşti-Vaslui,ăeăoădovad ăînăplusăc …

3. … şi guvernul, și Chevron trebuie să înceteze să-i mai trateze pe oameni ca pe proști și masă de manevră.ăEădeădatoriaăamândurora
s ăcontribuieălaăoăinformareăcorect ă iăs ăexpliceăpubliculuiăceăfac.ăEăabsolutălegitim ăîngrijorareaăpubliculuiăc ăstatulăromânăeăincapabilăs ărespecte
interesulăpublică iăs ăapliceăreguliăstricteădeămediu,ădac ăvomăajungeăs ăfolosimăvreodat ăfrackingăînăRomânia.ăDarăastaănuăseăvaăîntâmplaăcu
incompetențiiăcocoțațiăînăfrunteaăautorit țilorăpublice,ăreglementatori,ăautorit țiăcentraleă iălocaleă iăclientelaălorădeăpartid.ăChiarăeămaiăprobabilăca
oameniiădinăstrad ,ălaăPunge tiăsauăînăBucure ti,ăs ăfieămaiăinteligențiădecâtăpoliticieniiăcareăîiăreprezint ă iăpeăcareăîiăvoteaz .ăEăabsolutălegitim
îngrijorareaăpubliculuiăcât ăvremeănuăexist ăniciunăstudiuăpeăRomânia,ănicioănot ădeăfundamentareăclar ăpentruăoăpolitic ădeăoricareăarăfiăea,ănuăs-a
facutănicioăconsultareăadevarat ,ăadic ăinformat ,ănuăcuăemoțiiăproă iăcontra.ăNici oamenii relativ informați nu știu că explorarea de la
Pungești va fi cu tehnologie clasică, și că nu se pune problema vreunei exproprieri în viitorul apropiat –ăceeaăceăspuneătotădespre
calitateaămassămediaăşiăaădezbateriiăpubliceălaănoi.ăÎnăplus,ăoameniiăseătemăc ăpoateăneătrezimă iăaiciăcuăvreoălegeădeăexproprieriăf cuteădeăprivați,
dup ăprecedentulălegiiăcuădedicațieăpentruăRo iaăMontan .ăÎnăplus,ădac ăseăajungeălaăexploatare,ăspreădeosebireădeăSUA,ălocalniciiănuăseăalegăcu
mareălucruădinăresursaăexploatat ădeăsubăproprietateaălor,ăciădoarăcuăderanjul,ădac ănuăseănegociaz ăni teăsumeăadecvate;ăiarălocalniciiăauătot
dreptulăs ăseăopun ă iăpotăblocaăexplorareaăsauăexploatarea,ădup ăcumăs-aăv zut.ăNuăeădeămirareăc ăexist ăopozițieălocal ălaăproiect.ăTrebuie
discutată iăceăresurse,ădinăredevențeăsauăalteăimpoziteăspeciale,ăsauădesp gubiriăpentruăderanjulăvizualăsauătraficulăcrescut,ămergăspreăcomunit țile
locale,ăînăeventualitateaăînăcareăseădescoper ăgazădeă istă iăseăvaăexploataăvreodat .ăCelămaiăsimplu,ăseăpoateăluaăcaămodelălegeaădinăPolonia,
înfiin ândăunăfondăna ionalădinăcareăseăalimenteaz ăprinăpartajareăbugeteleălocalit ilorăcareăvorăg zduiăperimetreădeăexploatareăînăviitor.ăPrimarii
româniăsuntădejaăfamiliariăcuăideeaădeăvenituriăpartajateă–ăaşaăfunc ioneaz ăacumăimpozitulăpeăvenitulăglobală(IVG)ă–ăarăîn elegeăimediatăbeneficiile
şiăle-arăputeaăexplicaăoamenilor.ăF r ăasta,ădac ăguvernulăcentralăvreaăs ăp strezeăsingurăbeneficiileă(redeven a)ăşiăs ătransfereălocalădoarăcosturile,
opozi iaăvaăcontinua.

4. Dacă detaliile despre explorarea de la Pungești nu sunt foarte clare publicului, viteza cu care s-au dat avizele de mediu și s-au
transformat avizele negative la nivel local în aprobări e suspectă.ăSuspect ăesteă iăatitudineaăprimarilorăcareăanulătrecutăseăgândeauăla
referendumuriăcontraăgazelorădeă istă iăast ziăsuntămariăsusțin toriăaiăideii;ăcaăs ănuămaiădiscut mădespreăexplicațiileăabsurdeăpentruăîntoarcereaăcu
180ădeăgrade,ăcaăaăprimaruluiădinăBârladă(“EuăconfundamăînăminteaămeaăChevronăcuăChevrolet”).ăEFORăesteăconvinsăc ăforțaăargumentelorăcare
auăconvinsăreglementatoriiă iăautorit țileăs ăseăr zgândeasc ăvaăfuncționaălaăfelădeăbineă iălaănivelulăpubliculuiălargă–ădeăaceeaăpropunemăfondulăde
partajareăaăredeven eiăînămodătransparent,ăcuăbugetulălocal,ăiarănuăpeăsubămas ăcuădiverseăbugeteădeăfamilie.

5. Azi, în legislația românească nu există nicio prevedere specială pentru gaze de șist.ăTermenulăcaăatareănuăexist ăînălegeăiarăcontractele
deăconcesiuneăsuntăpeăteren,ăpeăcareăseăpoateăexploataăORICEăRESURS ăLAăORICEăADÂNCIME,ăînăbazaăaceluia iăacordăpetrolier,ădac ăse

http://expertforum.ro/duplicitate
http://eiti.org/eiti
http://www.iea.org/etp/tracking/
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Currently there are "250 comments" on this Article:

1.ă ăCarlosăspune:
22/10/2013ălaă12:25

Deăacordăinămare,ăoăsinguraăeroareă(?)ăvadăeuăinătext:ăacordurileăpetroliereă(inăcare
intraăsiăgazeleădeăsist,ăneexistandăoălegislatieăspeciala)ănuăsuntăniciodataădoarăpentru
“explorare”,ăeleăsuntăintotdeaunaăpentruă“explorareă–ădezvoltare”.ăCineăvineăs
investeascaăinăexplorareădacaănuăeăsigurăcaăvaăaveaăsiădreptulădeăaăexploata?
Saăfimăseriosi.ăAstaăcuă“eădoarăexplorare”ăeăoăminciunaăaădoamneiăRovanaăPlumb,
invatataăprobabilădeălaăoameniădinăindustrieăsauădeălaădomnulăUngureanu,ănuămaiăstiu.
EăbunaăpoateăpentruăceiădinăPungesti,ănuăaiciăpeăcontributors.ro,ădarăseăpareăcaănici
macarălaăPungestiănuămaiătine.

R spunde

ăProstu' satuluiăspune:
22/10/2013ălaă18:12

Probleme-sămulte.ăSpicuindădoarăcateva:
1)ăAiaăcuărusii,ăpalavreleădespreăbabutzeleădinăVasluiăcumparateăde
kaghebisti…ăvrajealaăieftina.ăMizerabilaăasăspuneăchiar,ăavandăinăvedereăca
sunt,ăpractic,ăacuzatiămiiăsiăzeciădeămiiădeăoameni.ăYeah,ăright,ăumblaănisteăsute
sauămiiădeăagentiărusiăcuăsacoseleăcuăbaniăprinăsateleăvasluieneăsiăprinăPiata
Universitatii,ădarănimeniăn-aăobservat…
Nimeni,ăniciămacarăd-naăNutu,ăn-aăreusităsaăaducaămacarăoăumbraădeădovada
caăsi-auăbagatărusiiăcoadaă(caăauăinteresulăsaăNUăseăfaca,ăasta-iăaltceva).
Si,ălaăceălobbyădisperatăseăfaceădeăcatreăguvernă(darănuănumai)ăpentruăacest
proiect,ăcredăcaăsiădacaăscapaăunărusăbeatăoărublaăpeăstrada-năIasiăsauăVaslui,
arăfiădevenitădovadaăsuprema,ătrambitataăinătoateămediaăsiădeătotiăpoliticienii,
macară3-4ăoreăpeăzi.
Privindăproblemaăsiădinăaltăunghi,ăprostiăiiămaiăcredetiăpeărusi.ăPaiăTOCMAI
pentruăcaătoataălumea-iăprivesteăcaăpeăsuspectulădeăserviciuăauătotăinteresulăsa
nuăfacaăastfelădeălucruri.
2)ăLasati-oămaiămoaleăcuăredeventele.ăAmăcobitămaiădemult,ăiarăasearaăam
avutăamaraăsatisfactieăsaăaudăcaăPontaăaădiscutatăcuăExxon,ăprintreăaltele,ăsi

obținăcelelalteăavizeă(autorizațiaădeăforareădeălaăANRM,ăcertificatădeăurbanism,ăautorizațiiădeăconstrucțieă iăacordădeămediu).ăLicențaăesteăaceea i:
dac ăoăamăpeăterenulăXă iăamăluat-oăptăgaze,ădarădescop ră iăapeăminerale,ăamădreptădeăexplorareă/ădezvoltareă/ăexploatareă iăpentruăeleă(exemplul
eăreal).ăDeciăoriceăcompanieăcareăareăacordăpetrolieră(OMV-Petrom,ăRomgazăetc.)ăpoateăs ăexplorezeă iădup ăgazădeă istădac ăobțineăcelelalte
avize;ăînăRomâniaănuăexist ăniciunăfelădeăreglement riăspecificeăpentruăgazeleădeă ist.ă“Vina”ăluiăChevronăeăc ăsuntăprimiiăcareăauărecunoscutăc -i
intereseaz ăgazeleădeă ist.ăMaiăbineăne-amăpreocupaăs ădiscut măserios,ăînăurm toriiăani,ăceăreglement riăspecialeănecesit ăacest ăresurs ,ăpentru
c ăceănuăseăpoateăfaceăoficial,ăseăvaăfaceăneoficial.ăAltminteriăneăvaăprindeă2018ătotăcaăazi,ăuniiăcuărevoluția,ăceilalțiăcuăautorizațiileăprimiteăcaă i
cândăgazulădeă istăn-arăaveaăniciunăaltăriscăfaț ădeăresurseleăconvenționale,ăsauădecâtăapaăcarbogazoas .ăSau,ămaiăr u,ărisc măs ăd măaiureaăvreun
moratoriuăpeăgazeleădeă ist,ăf r ăoăanaliz ăserioas ,ădinăsimpl ăpanic ădup ăvreunăscandalămonstruăcaălaăPunge ti,ăcuăconsecințeăpeătermenălung
asupraăsecurit țiiăenergeticeăaăRomâniei.

ăRaportăno.ă25ăalăExpertForumă(EFOR)

Aiăinformatiiădespreătemaădeămaiăsus?ăPotiăcontribuiălaăoămaiăbunaăintelegereăaăsubiectului?ăScrieăarticolulătauăsiătrimite-lălaăeditor[at]contributors.ro

More ShareShareShareShare

http://addthis.com/bookmark.php?v=300&username=xa-4d2b47597ad291fb
http://www.contributors.ro/fara-categorie/rascoala-anti-fracking/?replytocom=157508#respond
http://expertforum.ro/rascoala-anti-fracking/
http://www4.smartadserver.com/diff/674/2225955/go294.asp?2225955%3B307553%3B6790688326151979839%3B5901885028%3BM%3Bsystemtarget=%24qc%3d1309035655%3b%24ql%3dunknown%3b%24qpc%3d70000%3b%24qpp%3d0%3b%24qt%3d221_756_3786t%3b%24b%3d16300%3b%24o%3d11062%3b%24sh%3d768%3b%24sw%3d1280%3B8032504%3Bclickvars=


27.10.2013 Răscoala anti-fracking: 5 lucruri pe care nu le știaț i despre gazele noastre de șist |  Contributors

www.contributors.ro/fara-categorie/rascoala-anti-fracking/ 4/82

deschidereaăRoăcatreăredeventeăzeroăpentruăexploatarileăoffshoreădinăMarea
Neagra.ăPoateăpanaălaăurmaăajungemăsaăleăsiăsubventionamăpe-asteaăpentru
gazeădeăsist.
Oricum,ămeritaăurmariteăstirileădinăsearaăasta,ăcaăparcaăaziăaăfostăintalnireaălu’
sefu’ăcuăChevron.
3)ăhttp://www.infogazedesist.eu,ăpomenităpe-aici,ăeăoămizerieăabsoluta.ăUnăjeg,
oăbataieădeăjocălaăadresaăcontribuabiluluiăromanăsiăeuropean.ăDinăfericireă“a
costatădecat”ăcaălaă100.000ădeăeuro,ă50/50ăbaniăeuropeniăsiăpubliciăromanesti.
Da’ătotăeăbunăcaădaăoăindicatieăperfectaădespreăcatădeămultaăincredereăse
poateăaveaăinăfaptulăcaăinstitutiileăstatuluiăroman,ăcamăoricareăarăfiăele,ăapara
intereseleăcetatenilor.
4)ăAltfel,ăbunăarticol,ădesiăeuăzicăcaăexagereazaăimportantaăcomunicarii.ăHaiăsa
leărecomandamăastoraăunăconsultantăbunădeăcomunicareăsiăsaăterminamăcu
parteaăasta.ăSeăoferaăcineva?

R spunde

ăRadu Korneăspune:
23/10/2013ălaă0:01

Astaăaproposădeăpunctuală3ădinăarticol.ăCumăarătrebuiătratatiă?ăCa
specialistiă(fiindăoăproblemaăpurătehnica)?ăCaăoameniăceăoriănuăamămai
citităunăziară,ănuăcarte,ăinăultimiiă20ădeăaniă?ăSauăcaăceiădinăNGOă(oare
cineăplatesteăsalariileăsiăbennereleă?)ăcareăauăfacutăziaristicaăsau
sociologieăsiănuăeconomieăsauăgeologieă?

R spunde

ăMaxaăspune:
23/10/2013ălaă11:12

Caăoameni.ăCaăoameniăcareătraiescăacolo,ăauăfostălaăsedinteleăde
informareăaleăChevronăsiăaleăGuvernului,ănuăauăiesitădoarăasa,ăca
liăs-aănazarit.ăCaăoameniăpentruăcareăsolutiaănuăesteăca,ăinăcazulăin
careănuăvorămaiăputeaăaveaăalteăocupatiiăinăzonaă(eăvorbaăca
acoloăoăsaălucrezeăspecialisti,ănu?ăcaădoarăeiăisăprosti)ădinăcauza
multitudiniiădeăsondeădinăjură(niciănuămentionezăaiciăposibilitatea
uneiăpoluariăaăpanzeiăfreatice),ăsaăfieăstramutatiăinăaltaăparte,ăca
vitele.
Intelegi?

R spunde

ăionăspune:
24/10/2013ălaă8:35

Cineăplatesteămulteleătoneădeăapaăcurataăcareăvorăfiăintroduseăinăpamant
amestecateăcuăsubstanteăchimiceătoxice,ăcaăamăaintelesăcaăstatulădaăaceasta
resursaădeăapaăgratuităfirmeiăChevron.ăInăvremeăceăpopulatiaăplatesteăscump
apaăiarăvaloareaăeiăinăsecolulăurmatorăvaăfiăfoarteămare?

Parlamentulăeuropeanăcereă3ăchestiiăsimpleădeălaăpriiecteleăcuăgazeădeăsist:ă1).
inainteaăoricaruiăproiectătrebuieăfacuteăstudiiădetaliateăcuăprivireălaăimpactul
asupraămediului,ă2)ătrebuieădefiniteăreguliăclareăasaăincatăexpertiiăcareăfac
studiileădeăimpactăsaănuăaibaăniciăoălegaturaăcuăfirmaă3)ăOpiniaăpublicaătrebuie
informataăinădetaliuăatatăasupraăinceperiiăproiectuluiăcatăsiăinătimpulădesfasurarii
lui.ăInămomentulăastaăarăajungeăunăsigurădocument,ăpublicatăSIăpeăinternet,ăcare
saăcuprinda:ătitlul,ădocumentăfinalizatălaădataăde…ăinmanatăChevronălaădataăde
…ăinmanatăprimarieiăPungestiălaădataăde…ărealizatădeă….ănume,ăprenume,
contact…,ăscenariiăluateăinăcalcul,ăimpactăasupraămediuluiălaăfiecareăscenariu,
masuriăcareătrebuieăluate.

R spunde
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2.ă ăit_s__not_newsăspune:
22/10/2013ălaă12:36

Laăexplorare,ăseăstimuleazaăsonda,ăeuăasaăstiam.ăSeăfaceăpracticăunăminiăfrackingăsiăse
vedeădacaămeritaăsaăseăcontinueăsauănu.

DeăaiaăChevronănuăaăspusăinăcomunicatăcaăfolosesteătehnologieăconventionala,ăfiindca
minciunaăpoateăalimentaăsiămaiămultăsuspiciunile.

Corectati-maădacaăgresesc.

R spunde

ăSorin Ionitaăspune:
22/10/2013ălaă13:11

Nuătre’ăsaăvaămaiărepetătruismulăpetrolistilor,ăcaăfrackingănuăeăcevaănou,ăs-a
facutăsiăinăRomaniaătimpădeădecenii,ănoutateaăamericanilorăesteăscaraăpeăcare
seăpoateăpracticaăeficient,ăcuăaceleăformidabileăforajeăorizontaleămultiple,ăin
evantai,ălaădiverseăadancimiăsiăpeădistanteămari.ăAstaăacumănuăs-aăfacută,ăs-a
spusă(darădoarăinăsoapta)ăcaăeăunăputăverticalăcuănitelăfrackingăinăel,ăasaăcumăau
miăexistatăsiăinainteălaănoi.ăNuădetaliileăasteaăneăinteresauăacum,ăciădoar
exemplulădeăproastaăcomunicare:ădeăceăarătrebuiăsaămaăluptăeuăsaăexplicăceea
ceătrebuiaăsaăexpliceăei,ăChevronăsi/sauăANRM?

R spunde

ăalex1234ăspune:
22/10/2013ălaă17:20

Hotie,ăprietene,ăHotie,ăteăfaciăcaăuitiăcaăsuntemăfuratiă!

6șăredeventeădină100șăaurăinăvaloareădeăpesteă10ămiliardeăeuroă(ca
16șăsauă25șădinăprofităzeroăeăzero)ăeăoăHotieăfaraămargini

3.5șăredeventeădină100șăgazeădeăsistăinăvaloareăestimataădeăpesteă10
miliardeădeăeuroăeăoăHotieăfaraămargini

Niăseăfuraălaăpropriuăaurulăsiăgazeleăsiăniăseădauălaăschimbămilioaneăde
toneădeăcianura,ăprecumăsiăapaăsiăsolulăinfestateăcuăgazeăcareăvorăiesiăpe
oriundeă(astaăinseamnaăfracturare)ăimpreunaăcuăceleă58ădeăsubstante
cancerigeneăinjectateălaăpresiuniăuriaseăinăapaădeăfracturare

Minciunaăcuă“eiăplatescătaxeăsiăimpozite”ănuătineăcaăestiăobligatăcaăsi
companieăsiăcetateanăsaăplatestiătaxeăsiăimpoziteăfaraăsaătiăseădeaăla
schimbă94șădinăaurăsiă96.5șădinăgaze.
Iarălocurileădeămuncaăgenerateăsuntăminusculeă(inăApuseniăseăvorăinchide
deă10ăoriămaiămulte,ăcaciăagricultura.ălemnulăsiăcrestereaăvitelorăcaăfi
distrusaăintr-oăzonaăcianurata)

N-aiăscrisăunăcuvantădespreăHotieăasta-iăprincipalulămotivăalăProtestelor
HotiaăaurulăsiăaăgazelorălaăschimbăcuăOtrava

R spunde

ăit_s__not_newsăspune:
22/10/2013ălaă18:16

Fals:ăhttp://www.youtube.com/watch?vţmSWmXpEkEPg

AnthonyăIngraffeaă–ăCornellăUniversityăProfessor.ăMerita.ăPoateăva
revizuitiăatitudineaă(unăpic)

R spunde
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ăivanGăspune:
22/10/2013ălaă22:56

Thxăptălink.ăInteresantaăsiăimpresionantaăprezentareaăfacutaăde
unulădintreă“taticii”ăfracking-ului.

Nimicădinătoateăacesteaănuăaărazbatutăniciădinămesajele
politicienilor,ăniciăaleăcompaniilor.

R spunde

ăit_s__not_newsăspune:
23/10/2013ălaă11:21

Paiăceăcrezi,ăvreaăcinevaăsa-tiăspunaăadevarulă?ăRataăde
failureădeă1-2șăesteăf.ămare,ămaiăalesăcaăsondeleăsint
relativădese.ăSeămarseazaădeătotăfelulădeăsentimenteă(“faci
joculărusilor”,ă“nuăestiădestulădeămodern”,ă“estiăpasunist”,
“estiăeco-anarhist”).

Parereaămeaăesteăcaăinăgenere,ăeăprostieămulta,ăsiăeăgreu
deăluptatăcuăea.ăNuăexistaălegislatieăinăRomania,ănuăexista
normeătehnice,ădarănoiăneăurcamăintr-unătrenăcareănuăprea
stimăundeăduce.

Pentruăceiăceăvorăsaăvadaăceăseăintimplaăcuăadevarat,
americaniiăpunălaădispozitieăbazeleădeădateăcompleteăin
PA:

http://www.depreportingservices.state.pa.us/ReportServer/Pages/ReportViewer.aspx?/Oil_Gas/OG_Compliance

Mergeăgreu,ădarăputetiăcautaăcodurileăasteaădeăviolariădeăla
norme.ăEuăm-amăuitatăpeăanulă2012ăsiămi-aăiesităcaăaprox
6-7șădinăsondeăauăavutăprobleme.ăAcum,ănuătoateăsint
graveăprobabil,ătotusiăesteăunăprocentăingrijorator.

78.73Aă–ăOperatorăshallăpreventăgasăandăotherăfluidsăfrom
lowerăformationsăfromăenteringăfresh
groundwater.

207Bă–ăFailureătoăcaseăandăcementătoăpreventămigrations
intoăfreshăgroundwater

78.83GRNDWTRă–ăImproperăcasingătoăprotectăfresh
groundwater

78.81D2ă–ăFailureătoăcaseăandăcementăproperlyăthrough
storageăreservoirăorăstorageăhorizon

78.54ă–ăFailureătoăproperlyăcontrolăorădisposeăofăindustrial
orăresidualăwasteătoăpreventăpollutionăofătheăwatersăofăthe
Commonwealth.

R spunde

3.ă ăEmil Stoicaăspune:
22/10/2013ălaă12:46

Foarteăbunăarticolul.

Asăadaugaăcaăceeaăceăpropunetiădvs.ănuăseăpoateăaplicaăinăurmatoriiăaniăsiăinăniciun
cazăcuămodulădeăaăguvernaăRomania.ăNuăaiăcumăsaăimbunatatestiădialogul,
comunicareaădacaătu,ăcaăguvern,ăilădaiăafaraăpeădirectorulăInstitutuliădeăGeologie
pentruăcaăsi-aăexprimatăoăopinieădeăprofesionist.
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Inăconditiileăastea,ăsingurulăraspunsănormalăalăsocietatiiăesteăcelădeăaăfiăimpotriva.
Personal,ănuăsuntăimpotrivaăexploatariiăgazelorădeăsist,ădarăinăconditiiăceărespecta
mediulălaăceleămaiăridicateăstandarde.ăDinăpacate,ănuăamăincredereăinăguvernantii
actualiăcaăsuntăinăstareăsa-miăgarantezeăacesteăstandardeăinalte.

Suntăconvinsăcaădacaăamăaveaăunăguvernăinăcareăsaăavemăincredereă(siăcareăsaăasculte
deăprofesionistiăpeăproblemeătehnice),ăatunciăpopulatiaă–ăinclusivădinăPungestiă–ăs-ar
angajaăintr-unădialogăconstructivăsiăs-arăajungeălaăoăsolutieădeăcomunăacord.ăDeciămai
intaiăsaărezolvamăproblemeleădeăbunaăguvernare,ăsiăpeăurmaăneăuitamăsiălaăcumăsa
exploatamăresursele.

Panaăatunciănu;ăgazeleănuăpleacaănicaieri,ăoăsaăaibaănevoieăsiăromaniiădeăpesteă100
sauă200ădeăaniănevoieădeăele,ănu?

R spunde

ăSorin Ionitaăspune:
22/10/2013ălaă13:05

Emil,ăinseamnaăcaăpozitiileănoastreăcoincidă100ș.ăNuăvreiăsaăfacemăunăcolt
specialăinăPiata,ă“pro-fracking,ădarănuăcuăastiaălaăguvern…”?ă(siăatunciăapare
intrebareaălegitimaă–ăda’ăcuăcine,ăfrate?)

R spunde

ăEmil Stoicaăspune:
22/10/2013ălaă13:38

Intrebareaă“cuăcine,ăfrate?”ăesteălegitima,ădinăcauzaăastaăamădatăun
orizontădeăasteptareădeă100ă–ă200ădeăani.ăPoate,ăcuănoroc,ăreusimămai
devreme.

Insaăasămaiăridicaăoăproblemaăsiăanumeăceaăaăcererii.ăTotăneăuitamăla
ofertaădeăgaze,ăpetrol,ăenergie.ăDarăcererea?ăCumăpoateăfiăredusa
cererea?ăDeăex.ăDanemarcaăsi-aămarităPIB-ulăcuă50șăinăultimiiă10-15
aniăfaraăaăinregistraăoăcrestereăaăconsumuluiădeăenergie.ăInsaădacaăne
uitamămaiăatentălaăDanemarca,ăvomăvedeaăcaătotusiăconsumaădeădoua
oriămaiămultaăenergieăpeălocuitorădecatăRomania.ăSiăatunciăavemăalte
intrebari:ăcareăesteăpoliticaăexternaăaăRomanieiăinăprivintaăenergiei?ăAtat
peăoferta,ădarăsiăpeăcerere.

R spunde

ăRazvanMăspune:
22/10/2013ălaă13:59

InăRomaniaăconsumulădeăgazeăaăevoluatădeălaăunămaximădeă38
miliardeăm3ăinainteădeă1990,ălaă18ămiliardeăină2006ăsiălaă11
miliardeăinăanulă2012.ăAnulătrecutăamăfostăaproapeădeă0ăcu
importurile.
Productiaăinternaăesteăprognozataăaăcresteăinăurmatoriiă2ăaniăla
Romgază(conformădatelorăoficialeădinăIPO),ăiarăPetromăareăo
productieăstabilizata.ăInăplus,ădină2018ăvaăincepeăexploatarea
comercialaăaărezervelorăgasiteădeăPetromăsiăExxonăinăMarea
Neagra,ăinăcelămaiămareăzacamantădeăacestăfelădescoperităpana
acumădeăromani.

Maiămult,ăproductiaădeăenergieăelectricaăesteăinăcrestereăin
Romania,ăinătimpăceăconsumulăaăscazutămultăfataădeăperioadaăde
dinainteădeă1990,ăacumăstabilizandu-se.

DomnuleăIonita,ăatentieăcaătermenulădeă“rascoala”ălasaăimpresia
uneiămiscariăprimare,ădeăoameniăcareăvorădoarăsaămanance,
neinformati.ăAcestătermenăesteăfoarteănepotrivitădacaăobservam
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caăoameniiăcareăiesăsiăprotesteazaăsuntăsofisticati,ăeducati,
informatiăsiăvadălucrurileăpeătermenălung.ăInăantitezaăcuăpoliticienii
actuali.

R spunde

ăcristiăspune:
22/10/2013ălaă13:53

Cuămine.ăMaăbagălaăcoltulăpro-fracking,ăinăconditiileăenuntateădeăSorin
siăEmil:ătransparenta,ăconsultareaăcomunitatilor,ăstudiiădeăimpactă(cuăo
comisieăinternationala),ăfondădeăasigurari/despagubiriăinăcazăde
accidente.ăAdaugăinăplus:ăprimeleăavizeădeăexploatareăsaăseădeaăinăzone
catămaiăslabăpopulate,ăcatămaiădeparteădeălocalitati.ăDacaăapar
“surprize”,ăseăanuleazaăurmatoareleăavize.

R spunde

ăanonimăspune:
22/10/2013ălaă14:08

+1.ăsiăplusăincaămaiămultaălumeădinăpiata,ădinăcunoscutiăasăzice
ca-iăundevaălaă50/50ăproportia

R spunde

ăMaxaăspune:
22/10/2013ălaă13:12

Miăseăpareăoăpozi ieăfoarteăra ional .ăCuăsiguran ăproblemeleădeămediuăsunt
diferiteădeălaăoă ar ălaăalta,ăinăfunc ieădeăsol,ădeădensitateaăpopula ieiă,ăde
activitateaăseismic ,ădeăsurseleădeăap ăetc.ăDeăasta,ănuăcredăc ăeăsuficientăs
spui:ăînăSUAăs-aăf cut,ăînăPoloniaăurmeaz ăs ăseăfac ,ăeăsuficient.
Chiarăşiăexploat rileăpetroliereăclasiceănuăsuntăpermiseăînăariiăprotejate,ădeci
vorbimădeălaăcazălaăcaz.
Subărezervaăasta,ăclarăiauăînăcalculăşiăposibilitateaăexploat riiăgazelorăprin
fracking.
Câtăpriveşteăîns ăindependen aăenergetic ăaăRomâniei,ăamăuneleădubii
serioase.ăP iăceăgaran ieăamăeuăc ănoiăvomăbeneficiaădeăaceleăgazeăşiănuădeăo
redeven ?ăSeăîncurc ăborcanele,ămiăseăpare.ăAăaveaănişteăresurseăşiăaăle
exploataănuăînseamn ăneap ratăc ăşiăprofi iădeăeleă(înăcazăc ăa iăuitat,ăIrakulădin
timpulăluiăSaddamănuăaveaăsuficientăpetrolăpentruăpopula ie,ădeşiăeraăunulădin
ceiămaiămariăexportatoriădeăpetrol).

R spunde

ăSorin Ionitaăspune:
22/10/2013ălaă15:11

Pentruăcaăpetrolulătrebuieărafinat,ăiarăinvestitiileăasteaăcostaămiliarde.ăDin
fericireăgazulăeăok,ămergeădirectăinăteava.ăDarăcumăspuneamămaiăjos,
esteăperfectăirelevantăcuiăseăvindeăacestăgaz,ăatataăvremeăcatăeăpeăo
piataădeschisa

R spunde

ăMaxaăspune:
22/10/2013ălaă16:47

Peăoăpia ădeschis ăpeăcareănoiă(adic ăpersoaneleădinăRomânia)
suntemăînăpozi iaădeăcump r toriăşiăatât.

R spunde
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ăAlin Dumitrescuăspune:
23/10/2013ălaă0:25

Sorin,ăcaăsaăfacăoăglumaăamaraădespreăpiataăliberaăaăgazelorăcare
vaăsaăvina,ăuiteăunăfilmăpeăcareăl-amămaiăvazut:ă2-3ăbaieti
destepti,ăromaniăde-aiănostri,ăcumparaădeălaăChevronăgazăcuă400
siăilărevandăstatuluiăromanăpeăbazaăunuiăcontractănegociatăde
familiaăSovaă(mamaăvitregaăpentruăbaieti,ăfiulăpentruăstat)ăcu
modicaăsumaădeă600.ăChiarăideeaăcaăGazpromulăvaăcumparaăde
laăChevronăsiăvaărevindeămaiăscumpăPCR-uluiădinăUSL,ăcaătot
avemăcontract,ămiăseăpareămaiăfezabilaădecatăideeaăcaăpoliticienii
nostriăseăvorădesteptaăinăurmatoriiă50ădeăani.

PS:ăfoarteăbunăarticolul.

R spunde

4.ă ăFlorinăspune:
22/10/2013ălaă12:55

LipsaădeăcomunicareăînăcazulăChevronăeăoăproblem ăvizibil ădinăavion.ăDar
r spundereaăesteăînăîntregimeăaăautorit țilorăromâne,ănuăaăcompaniei,ădup ăp rerea
mea.ăChevronăeăoăfirm ăcapitalist ăcareăareăcaăobiectivăprofitulă i,ăoricât ăetic ăle-ar
guvernaăactivitatea,ădeăceă i-arăbateăeiăcapulăcuăcomunicareaăîntr-oățar ăînăcare
autorit țilorănuăleăpas ădeăcet țeniiăpeăcare-iăguverneaz ă?!ăOK,ăpotăacceptaăideeaăc
nuăsuntă p gariăcaăRMGC-ul,ădarăauăv zută iăeiăceăvedeătoat ălumeaă–ăRomâniaăeăo
țar ăguvernat ădinăpozițiaăînăgenunchiădeăoăadun tur ădeănemerniciăcareăsuntăgataăs
seăfac ăpre ăînăfațaăoricui,ăcuăsauăf r ă pag .ăAutorizațiileăseădauăpeăgenunchiăf r
nicioăproblem ,ăa aăc ădeăceă i-arămaiăbateăeiăcapulăs ăbageăbaniăînăcostisitoare
campaniiădeăPR,ăcaăceiădeălaăRMGCă?ăFaptulăc ăChevronănuăsuntădeăjusdemăfarinae
caăRMGCăeste,ăzicăeu,ăevidențiatădeăfaptulăc ,ăimediatăceăbuboiulăaăcr pată iăaăie it
scandal,ăeiăs-auăretrasăstrategică iăa teapt ăcaălucrurileăs ăseăl mureasc .ăSpre
deosebireădeăRMGC,ăcareătocmaiăînăaceea iăsituațieăauăintensificatăpropaganda.
Diferențaăeăuria :ăChevronănuăst ăînăgazeleădeălaăPunge ti,ăînătimpăceăRMGCăeăo
companieădeăproiectă(sauămaiăcorectăspus,ădeătun)ă–ădac ăproiectulălorăpic ,ăse
desființeaz ăfirma.

R spunde

ăSorin Ionitaăspune:
22/10/2013ălaă13:07

Inămareăparteădeăacord,ăatataădoarăcaăesteăsiăinăinteresulăuneiăfirmeăprivateăsa
eviteăunăscandalăcareăoăimplica,ănisteăpierderiătotăaparăcandăitiăcreeziăunămediu
imprevizibil

R spunde

ădumăspune:
22/10/2013ălaă14:26

GabrielăResourcesămaiăareăexploatariăsiăinăalteăstate,ădarăsiăaleaăcamăseamana
instilăcuăRMGC.ăCredăcaătreabaăaămersăprinăAm.ăLatinaăsiăeiăi-auăvazutăpe
romaniăasaămaiămexicaniălaăapucaturiăasaăcaă..ăoricumăprină’92ăcuiădinăROăii
pasaădeămediu?ăEuăscuipamăseminteăpeăstradaăpeăvremeaăaia,ăsiăaruncam
ambalajulăpeădrumăcaăsiăcumăeraăinexistent.ăSiăincaăeuăeramădeăfamilieăbuna..

R spunde

ădanăspune:
24/10/2013ălaă8:42
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FrankăTimisăaăvandutăChevronuluiăacordulăpentruăBarlad,ădeciăacestăneneăeăin
spateleăambelorăafaceri…ălaăRmgcănuăexistaănicioădovadaădeăvreoăilegalitate,
ciăzvonuriăpersistenteădeocamdataă(parchetulănuăfaceăinvestigatiiărefăacordarea
gratuitaăaălicentei,ăetc.).ăDarălaăChevronăceăneăputemăasteptaă(avandăinăvedere
caănuăexistaăclauzeădeăprotectieădirectaăaăpolulatieiărefădespagubiri,ăetc.ă-parca
eiăauăfacutădezastruăprinăAmericaălatina,ănu?)ădeămentionatăcaăinăSUA
dezastreleăecologiceădeăscaraămaiăredusaăseăterminaăprinăintelegeriăsecreteăcu
firma,ăcuăobligatiaăcelorăceăprimescăbaniiădeăaănuăvorbiăniciodataădespre
subiectă–ăvedetiăscandalulărecentăcuăcopilulăuneiăfamiliiăcareănuătrebuieăsaăspuna
niciodataădespreăcumăaăfostădistrusăterenulăfamilieiădeăoăfirmaădeăexporari

R spunde

5.ă ăStefan Bragareaăspune:
22/10/2013ălaă13:03

Dinăp cate,ăincompetențeleăreuniteăaleămass-medieiă(regretabile)ă iăguvernului
(condamnabile)ăauăf cutăcaăceleădou ătemeăs ăfieăasociate,ăcuătoateădiferențele
majoreăcareăexist ăîntreăele.
Altfel,ăcorectăarticolulădluiăIoniț .ăEsteăjenantăc ăNIMENIădinăautorit țile
guvernamentaleăimplicateănuăs-aăgândită(sauănuăs-aăpriceput)ăs ăexplicitezeălucrurile.
Coordonatoriiăsectoarelorăimplicate,ăpl tițiădinăbaniăpubliciăpentruăcevaăceănuăfacă(sau
nuăsuntăînăstareăs ăfac )ăarătrebuiăs ădemisioneze;ăîns ăorgoliileăsuntălaăfelădeămari
precumăincompetența.

R spunde

6.ă ăfotieăspune:
22/10/2013ălaă13:05

eăsimpluăsiăcomplicat.ătotăceăscrieăinăarticolăeălogicăsiărelativăsimpluădeăpusăinăpractica.
eăcomplicatăpentruăcaăpurăsiăsimpluăceleă2ăpartiă–ăstatulăromană(aăseăintelegeăaiaăcare
suntăcocotatiăcaăreprezentantiăaiăstatului)ăsiăcompaniaăprivataănuăvorăsaăfacaăasaăceva.
deăce?ăptăbani.ăinăconditiiădeănetransparentaăsiădeăvidălegislativ,ăcastigurileădeăoăparte
siădeăaltaăsuntămaiămari.ăincaăsuntemădinăpunctulăastaădeăvedereăoătaraăsemi-
bananiera.

articoleădeăgenulăastaănuăleăvaăschimbaăoptiunea.ăniciăpeăceiădeălaăChevron,ăniciăpeăcei
ceănegociazaăcuăeiădinăparteaăstatuluiă(cica)ănuăiiăintereseazaăindependentaăenergetica
aăRomanieiăsauăbunastareaăcomunitatilorălocaleăpeăterenulăcaroraăseăaflaăresurse
naturale.ăiiădoareăfixăinăspate.ăsuntăcapitalisti,ăceănaiba,ănuăbuniăsamariteni.

maiădegrabaăoameniiăaiaădinăPungestiăsauădeăaiurea,ăplusăceiă“flowerăpower”ădin
BucurestiăsauăClujăpotăschimbaămodulădeăluareăaădeciziei.

R spunde

7.ă ăMartonzeăspune:
22/10/2013ălaă13:15

Suntăpartialădeăacordăcuădvs.,ăinsaăteoriaăcuă“independentaăenergeticaăaătarii”ăeste
doarăoăteorie,ădinămomentăceălicenteleăsuntădateăatatăGazpromului,ăcatăsiăChevronului
sauăaltorăcompaniiăstraine.
Siăpentruăinformatiaădvs.ăsiăaăaltorăcititori,ăforajeădeăexplorareălaămareăadancime:
2500-3000ămăs-auăfacutăinătaraăsiăcuă50ădeăaniăinăurma,ăiarăutilajeleăpetroliere
fabricateălaă1ăMaiăPloiestiăauăluatăpremiiăinternationale,ăerauăcompetitiveălaăexport.ăSa
nuăvorbimădeăspecialisti,ăamăavutăinătaraăingineriăpetrolistiădeăseama,ăcareăerau
chematiăsaăstingaăeruptiileădinătarileăvecine.ăUtilajeleăromanestiăsiăspecialistiiăromaniăde
laăvechiulăRompetrolăexplorauăinăAlgeria,ăLibia,ăAzerbaidjanăcuăsucces.ăAveamăin
cadrulăInstitutuluiădeăprospectiuniăechipeăspecialeădeăcarotaj,ăcareăasistauăforajeleăde
mareăadancime.ăAătrebuităsaădesfiintamătoataăaceastaăactivitate,ăcaăsaăajungemăsa
platimăaceleasiăoperatiuniălaăpreturiăinsutite?!
Ceăindependentaăenergeticaăvedetiădacaătotăceăseăextrageăeăaăcelorăcareăextrag??!!
StimateădomnăIonita,ăinăcurandăRomaniaănuăvaămaiăaveaăinăproprietateăniciămacar
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tarana!ăStiatiăcaăMuntiiăRetezatăsuntăvandutiăinămareăparteăunorăaustrieci?ăCu
sigurantaănu!
AcumăvindemăApusenii,ăcuăoameniăcuătot!ăSeăvandăsateăintregiăcuăcertificateăde
mostenitoriăfalse!
Inăcurand,ăvomăfiăsclaviăinăpropriaăcasa!

R spunde

ăalex v.ăspune:
22/10/2013ălaă17:24

Existaă4ăMinciuniăinăpropagandaăcelorăceăsustinămultinationaleleăpetroliere
pentruăaăexploata
gazelorădeăsist
1.ă“Gazeleăseăvorăieftini”ă–ăspunăpropagandistiiăgazelorădeăsist
MinciunaăOrdinara:ăGazeleădeăaziăextraseădinăpamantăRomanescădeăfirma
RomgazăRomaneasca
suntăvanduteăpopulatieiăRomanieiălaăpretădeă3.5ăoriămaiămareădecatăcostulăde
productie.

MaiăMultăPretulălorăseăvaăTriplaăinăurmatoareaăperioadaădeătimpădeoarece
existaăoăDirectivaăUEăsemnataădeăNastase,ăTariceanu,ăBasescu,ăPontaăcare
cereăca
pretulăgazelorăsaăseăaliniezeăinăUE,ăsiăsaăseăvandaălaăpretulăBursei
Internationale.

1.ă“VomăscapaădeăgazulăRusescăscump”ă–ăspunăpropagandistiiăgazelorădeăsist
MinciunaăOrdinara:ăConformăaceleiasiăDirectiveăUEăIndiferentădeăundeăse
extrageăGazulăsiădeăcine:ădinăHonoluluă,ăSiberiaăsauăSuplacuădeăBarcauăel
trebuieăvandutăinăUE,ălaăpretădeăbursa.
Pretulălaăgazăsiăelectricitateăseăvaătriplaăinăurmatoareaăperioadaădinăaceeasi
cauza:ădesiăeăGazăRomanescăsiădesiăesteăextrasădeăRomgaz,ăfirmaădeăStat
Romaneasaca:ăelăvaăfiăvandutălaăPretădeăBursaăInternationala
(atentieăchiarăfirmaăRomgazăseăvindeăacumăpeăbazaăacorduluiăcuăFMI)

3.ă“VomăfiăindependentiăEnergetic”ă–ăcumăsaăfiăindependentăEnergeticădaca
GazulăsiăPetrolulăRomanescăaăfostăvandutăpeănimicăluiăChevron,ăExxon,ăOMV
?ăPaiăaiaăfacăceăvreauăcuăGazulăsiăPetrolulăextrasădeăei,ămaiăalesăcaăBravul
Plagiatorăaăsemnatăsiă“liberălaăexport”ăcuăcatevaăzileăinăurma
IarăceăaămaiăramasăgazăromanescălaăRomgaz,
aăsemnatăcaăvaăfiăvandutăpopulatieiălaăPretulăBurseiăInternationale….desiăeste
extrasădeăStat
(oricumăPontaăvaăvindeăsiăRomgazulăanulăastaăcf.ăacorduluiăcuăFMI)

4.”Nuăeăpericol”
A.CeămaiăconteazaăSanatateaăOamenilorădeălaăBarlad,etcănuă?
B.ăCeămaiăconteazaădistrugereaămediuluiăsiăaăpanzeiăfreatice?ăNuăconteaza,
nu?
C.CeămaiăconteazaăCaăpotăapareaăcutremureăintr-oăzona,ăcareăeălaă30ădeăkm
deăVrancea,ăasaăcumăauăaparutăcutremureălaăBlackpoolăinăUKă,ăcutremure
careăauădusălaăsuspendareaăexploatarii.

SaăvadădacaăcenzureziăparerileăopuseăcumăfaceăCianuraă3

R spunde

8.ă ăMirciuliciăspune:
22/10/2013ălaă13:19

Putetiădaăoăreferintaăpentruăargumentulăcaănuăseăvaăfolosiăfracturareaăhidraulicaăla
Pungesti?ăProspectiunileădeălaăPungestiăsuntăpentruăgazeădeăsist
(http://www.theguardian.com/environment/2013/oct/21/chevron-shale-gas-
exploration-omanian-pungesti),ăsiăacesteăprospectiuniăseăfacăprinăfracturare
hidraulica,ăpentruăaăevaluaăpotentialulărezervelorăsubterane.
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R spunde

9.ă ăgurbanguli berdimuhammedovăspune:
22/10/2013ălaă13:22

Oăobserva ie:ăProtestulăesteăfoarteăpragmaticăşiădoreşteăs ăîmpiediceăinclusiv
explorarea,ăpentruăc ăodat ăutilajeleăinstalateăvaăfiăimposibilăs ăleămaiădaiălaăoăparte.
S ăfaciăunălan ăumanăînăjurulăunuiăterenăgolăeăuna.ăOriceăviitoareăac iuneăa
protestatarilorăasupraăsondeiăChevronăvaăfiăîns ăblocat ădeăpoli ieăşiăjandarmerieăşi
aspruăsanc ionat .ăAmăv zutăcâteăzeciădeăaudieriăauăavutălocădup ăoălunet ăspart ,
eventualaăavariereăaăuneiăsondeăcredăc ăarăfiătratat ăcaăînăRusia.ăPrinăurmare,ăsitua ia
trebuieăclarificat ăînainteădeăîncepereaăexplor rii.

ŞiăoăîntrebareăpentruăSorinăIoni :ăSunte iădeăacordăcuădeclara iaărepetat ăa
premieruluiăPontaăcumăc ăexploatareaăgazelorădeăşistăvaăasiguraă“independen a
energetic ”ăaăRomâniei?ăNeăputemăaşteptaălaăpre uriămaiămiciădeălaăChevronăsauăde
laăalteăcompaniiăcareăvorăexploataăgazulădinăRomânia?ăSc dereaădependen eiăfa ăde
Rusiaăesteăsinonim ăcuăindependen aăenergetic ?

R spunde

ăRazvanMăspune:
22/10/2013ălaă15:53

ConsumulăactualădeăgazeăalăRomanieiăesteăacoperitădinăproductiaăinternaăin
proportieădeă100ș.ăProductiaăvaăcresteăinăurmatoriiăaniăcaăurmareăaăintrariiăin
productieăaăunorănoiăexploatariăRomgaz,ăiarădină2018ăvaăincepeăexploatarea
comercialaăaăPetromăinăMareaăNeagra.ăTemaăindependenteiăenergeticeăfataăde
Rusiaăesteăoăgogoritza.
Ah,ăvremăsaăfacemăjocuriăgeostrategice?ăOkay,ădarăatunciăterminamăcu
coruptiaăsiăfurtisagurile,ăexploatamăcorect,ăavemăgrijaădeăoameniiădinăzonele
undeăavemădeăgandăsaăexploatamăgazeăstrategiceăsiănuămergemăcuăexploatarea
panaăinăbuzaălocalitatiiăpt.ăcaăamăreusităsaăcorupemăprimarăsiăconsilieriiălocali.

R spunde

10.ă ăklzăspune:
22/10/2013ălaă13:28

Pentruăaăfaceăoăinformareăcompletaăprivindăgazeleădeăsist,ăGuvernulătrebuieăsaătrimita
unăneneăcuă“nume”ăsiăcuăexperientaăinădomeniuăcareăsaăneăpovesteascaădespreăce
esteăvorbaăsiăsa-siăasumeăinănumeleăGuvernuluiăceleăafirmate.ăProblema?ăNuăexista
astfelădeăpersoaneăinăministereleănoastreăcareăcolcaieădeăpolitruci,ănepoti,ăcumatriăsi
sponsori.
Asaăcaăauăalesăvarintaăaniloră`90ăsiăauămersăpeăburtaăsperandăcaănuăobservaănimeni.
Iataăcaăs-auăarsăsiăsperăcaăoameniiăiiăvorăardeălaăfelăsiăcandăvoteaza.
Intreătimp,ăinăniciăunăcazănuăpotăfiădeăacordăcuăastfelădeăproiecteăgirateădeăacesti
incompetenti,ăniciădacaăarăfiă100șăsigureădpdv.ăecologic.

R spunde

11.ă ărazvan supuranăspune:
22/10/2013ălaă13:30

domn’eăionica,ănuămaiămimatiăcompetenta.ăpeălangaăatitudineaăpersonala
proantiprotest,ăpuneămanaăsiăcitesteăraportulăeconomicăalăTUTURORăexploatarilor
deăgazeădeăsistădeăpanaăamu.ăNICIUNAănuăeăeficientaăeconomic.ăvreiăstandardeăsi
conformitati?ăfoloseste-leăsingur.ănoiăvremălucruăbineăfacut,ănuăhartogariiăd’ale
matalica,ăionilica.ăfieăcaăeăvorbaădeăgaze,ădeăaur,ădeălitiu,ădeăuraniu,ădeăfan,ădeămure,
deăagricultura,ădeăonstructii,ădeăautostraziăsi,ăevident,ădeăopinieăpublica.

R spunde

http://www.contributors.ro/fara-categorie/rascoala-anti-fracking/?replytocom=157530#respond
http://www.contributors.ro/fara-categorie/rascoala-anti-fracking/?replytocom=157531#respond
http://www.contributors.ro/fara-categorie/rascoala-anti-fracking/?replytocom=157641#respond
http://www.contributors.ro/fara-categorie/rascoala-anti-fracking/?replytocom=157534#respond
http://www.contributors.ro/fara-categorie/rascoala-anti-fracking/?replytocom=157535#respond


27.10.2013 Răscoala anti-fracking: 5 lucruri pe care nu le știaț i despre gazele noastre de șist |  Contributors

www.contributors.ro/fara-categorie/rascoala-anti-fracking/ 13/82

12.ă ăalien_ăspune:
22/10/2013ălaă13:31

EăadevaratăcaăChevronănuădepindeădeăacestăproiect,ădarăcataăvremeăpotăsa
maximizezeăprofitulăinădetrimentulămediuluiăoăvorăface,ăcataăvremeănuăliăseăimpun
standardeădeămediu.ăAuăfacut-oăsiăinăalteăpartiăinăcareăauăexploatatăpetrol,ăvedetiăaici:

http://www.youtube.com/watch?vţ_azgdnGBdh8

Catădespreăgazeleădeăsist,ăinăStateleăUniteăsuntămariăproblemeădeămediuăsiădeălaăstat
laăstatăcompaniileăauăprofitatădeălacuneăinălegileălocaleăcaăsaădepozitezeădeseuriăde
frackingăinăstateăundeăfracking-ulăesteăinterzisădarăinăacelasiătimpădeseurileănuăsunt
reglementate:

http://www.youtube.com/watch?vţdEB_Wwe-uBM

Deăaceeaăsiăeuăsustinăcaăatatăgazeleădeăsistăcatăsiăaurulăsaăfieăexploatateăcandăoăsa
avemălegiăcareăsaăreglementezeătoateăaspectele,ăsiăcandăvomăaveaăunăstatăinăcareăsa
avemăincredereăcaănuăesteăcoruptăsiăcaăisiăfaceătreabaăsiătineăcompaniileăinăfrau.
Resurseleăoricumănuăpleacaănicaieri.

R spunde

13.ă ăDan Zsoltăspune:
22/10/2013ălaă13:35

Fiindc ăa aăcumăspuneaăunăcititorăsuntemăpeăcontributorsă iănuălaăc minulăculturalădin
Punge ti,ăputemăaveaăoăconversațieălaăunăaltănivel.

1.ăChevron,ăcaă iăExxon,ăBPăsauăShell,ăsuntăcompaniiăatâtădeămariăîncâtăpură iăsimplu
nuăseăobosescăs ăcomuniceăacoloăundeăpotăcump ra.ăS ăneăamintimădeăincidentul
relativărecentăcuădeversareaăBPă iăcomunicareaăcatastrofal ădeăatunci.ăOareănuăî i
permiteauăs ăangajezeăcomunicatori?ăPură iăsimpluănuăleăpas ,ănuăeăînăADNulălor.
Suntămultăpreaămariă iălaănivelulă staăseăinstaleaz ăoăanumit ăaroganț .
2.ăÎnăap rareaălor,ăeuăsuntăabsolutăconvinsăc ăauăprimităasigur riădeălaăguvernanțiiădin
toateăpartideleăc ăvorălucraăcaăînăde ert,ăc ănuăvorăîntâmpinaăminim ărezistenț .ăMai
peăromâne te,ăvoiăveniți,ăc ărezolv mănoiăcuăoamenii.ăCineăoareădinăministereăî i
imaginaăc ăț raniiădinăVasluiăoăs ăfac ăcirc?ăPentruăfuncționariiădinăministereăorice
dep e teăgranițaăjudețuluiăIlfovă iănuăeădeplasareăînăstr in tateăeăoănoțiuneăabstract .
SateădinăMoldova?ăFermieriădinăBihor?ăCe-să ia?
3.ăPeăamericaniănuăîiăintereseaz ăcuiăpl tescăredevența.ăLaăeiăoăpl tescăproprietarului,
aiciăoăpl tescăstatului.ăPeăproprietarulăvasluian,ăbihoreanăsauătimi eanăîlăcamăîncurc
s ăseătrezeasc ăcuăsondaăpeăterenăînăvremeăceăluiănuăîiăieseăabsolutănimic,ăînănumele
unuiăpreță(teoretic)ămaiămicălaănivelănațional,ăpesteăXăani.ă iăeuăa ăie iăînăstrad .
Americaniiăauăprimităasigur riăc ănuăseăvaăopuneănimeni.ăPentruăasta,ătrebuia
amendat ălegeaăpropriet ții.
4.ăLipse teăoăprecizare:ăînăTimi ăs-auădatăavizeădeăexplorareăsubăstațiuneaăBuzia ă i
subăunăsatăcareăreprezint ăoăsuburbieăaăTimi oara,ăfiindăpracticălipite.ăDac ăapar
probleme,ăv ădațiăseamaăcamăceădezastruăvaăie iăacolo?

R spunde

ăSorin Ionitaăspune:
22/10/2013ălaă13:58

Darăacord,ădarăfitiăatentăsaănuăcadetiăinăpasunismeăregionalisteă(caăuniiăprieteni
aiămeiădeăprinăArdeal):ă“guvernantiiădinăBucuresti”ănuăexista,ădupaăcumăbine
stitiăministereăsiăagentiileăseăalocaăinăpoliticaăromaneascaădupaăfortaăgastilor
teritorialeăcareăcontroleazaăpartideleădeăguvernare.ăDeăceleămaiămulteăoriăpionii
pusiăcaăsecretarădeăstatăsauădirectorăinăministerăsuntăoameniiădeăcasaăai
baronilorăjudeteni,ătrimsiăacoloăsaăimpartaăresursaădupaăschemeăprestabilite;ănu
credăcaăeăcazulăsaăvaădauăexemple.ăDeciăguvernulăstieăfoarteăbineăceăeăin
teritoriuă—ăcaădeăacoloăesteăcontrolat.ăNuăstiintaăastaăeăproblemaăguvernarii

http://www.youtube.com/watch?v=_azgdnGBdh8
http://www.youtube.com/watch?v=dEB_Wwe-uBM
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noastre.

R spunde

ăDan Zsoltăspune:
22/10/2013ălaă14:19

O,ădarăniciănuăa ăvreaăs ăseăinterpretezeăa a.ăIgnorantismulă staăe
universalădistribuit.ăNiciămaramure eniiănuăî iăimagineaz ăviațaă i
problemeleădinăDobrogeaă iăniciăpentruămehedințeniănuăeăoămare
pasiuneăRo iaăMontan .ăPură iăsimpluăariaădeăatențieă iăinteresăa
funcționaruluiă(cet țenului?)ăromânătipicăesteălimitat ălaăcelămultăloculăde
origineă+ăloculădeăre edinț .
Oameniiăpromovațiădină”teritoriu”ăprinăministereăsuntăprimiiăcare
pârjolescălocurileădinăcareăauăplecatăsauăcareăî iăpreg tescăoăîntoarcere
c lduț ăprinăatribuiri,ăcontracteă iălegiăcuădedicație.ăPentruăceiămaiămulți
joburileăasteaăsuntăcaă iăcontracteleăfotbali tilorăînăArabiaăSaudit :ădup
doiăaniăf r ăalcool,ămaneleă iăprostituate,ăseăîntorcăînățar ăcuăni te
milioaneăbune.

Concluziaămeaăesteăc ăamericaniiăauăluatățeap ădeălaăceiăcareăle-au
promisăsmoothăsailingăprinăcâmpiileăpatriei,ăpentruăc ăaceiaănuăaveau
cumăs ăgarantezeăasta.ăIarăînăceeaăceăprive teăimplicareaăoamenilor
bisericii,ăaiciădinăp cateăexist ăoărezolvareăsimpl :ăseăintroduceăun
paragrafăînălegeăprinăcareăBORăprime teăcot ăparteădinăprofituriăla
exploatareaădeăpeăterenurileălor.ăS ăvedețiăatunciăpopiăcumăî iăvorărupe
sutanaădeăpeăeiăînăfavoareaă istului.

R spunde

ăChiar Euăspune:
23/10/2013ălaă13:36

Nuăvreauăsaădivaghez,ădarăchiarăcredetiăcaăpoliticieniiăastiaătrimisi
dinătaraălaăBucurestiăsuntăinteresantiăasaădeătareădeă“loculăde
re edinț ”.ăAcumăputinătimpăauăfostădemolateăinăBucurestiă3
cladiriădinăzonaăprotejata,ăpentruăcareăexistaăstudiuăistoricăpentru
incadrareaăcaămonumente.ăCatiăpoliticieniăs-auăsesizat?ăOamanii
astiaăauăunăfelăfoarteăprimitivădeăaăseăraportaălaă“habitat”.ăNuăvad
niciunăinteresădinăparteaăpoliticienilorăpentruăorasulăBucuresti,ăba
dimpotriva!

R spunde

14.ă ăSorin Ionitaăspune:
22/10/2013ălaă13:38

Vadămulteăcomentariiăcareăpunăinădiscutieăideeaădeă“independentaăenergetica”ăceea
ceăeăfoarteăbineă—ăinsaăseăbazeazaăpeăacceptiuniăaleănotiuniiăpeăcareăcolegaămea
OtiliaăNutuă(autoareaăprincipalaăaăraportului,ădeăaltfel)ăsiăcuămineănuăleăimpartasim,ăca
paleo-liberaliăceăsuntem.ăPeăscurt:
(a)ăsiăCeascaăvoiaăindependentaăenergetica,ăprinăastaăintelegandăcaăRomaniaăsaăaiba
nevoieădeă0șăimporturi,ăsaăconsumeădoarăceăextragemăaici,ălaăpreturiăcontrolateăde
stată(adicaămici,ăcaăeă“resursaănoastra,ăaăpoporului”,ănu?).ăNuăeănevoieăsaăexplicăce
vandalizareădeăresurseăaăprodusăaceastaăstrategieăautarhicaădeătipăsovietic.ăAăreinvia
acumăbucatiădinăeaăeăneproductiv,ănoiănuălaăastaăneăreferim;
(b)ăpentruănoiă“independentaăenergeticaăsporita”ăesteăceaădinăstrategiaăUE:
diversificareăsurseă(cateăunăpicădinămulteăparti,ăinterneăsauăexterne);ăinterconectare
buna,ăpentruăfluidizareaăpieteiă(adicaădacaăunăfurnizorăvreaăsaăscumpeasca,ăsauăare
problemeădeăproductie,ăeuăsaăpotăluaădinăaltaăparteăfaraăcosturiătehniceămariăde
schimbare);ăresursaăextrasaăinăRomania,ădeăcatreăfirmaăprivata/publicaă(nuăconteaza)
saăfieăvandutaălaăpretădeăpiataăoricui,ălaăinternăsauălaăexport,ăfaraădiscriminari,ăprofitul
saămeargaăcorectălaăactionariă(inclusivăstatul)ăiarăredeventaăundeătrebuieă(bugete
publice),ătransparent.
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Inăcazulă(b),ădacaăseărespectaăconditiileăacesteiăpieteălibere,ăraspunsulălaăintrebarile
alaturateăesteăclar:ăn-areăniciăoăimportantaăcineăvaăextrageăgazulădeăsistă(dacaăel
exista,ăsaăvedem),ăcompanieădeăstat,ăChevronăsauăGazprom,ăsiădacaăelăesteă“vandut
inăRomania”ăsauănu.ăDiversificareaă/ăadancireaăpieteiăseărealizeazaăprinăautomat;
dependentaădeăfurnizoriăpredominantiăscade,ăcaăsiădistorsiunileădeăpretăsiăposibilitatea
deărentseeking

R spunde

ăMartonzeăspune:
22/10/2013ălaă14:08

Ajungemăiarălaăteorie.
Teoriaăesteăcaăinăconditiileăexistenteiăconcurentei,ăcumperiădeălaăcelăcareăvinde
maiăieftinăasa-i?
Deăaniădeăzile,ăne-amăconvinsăca,ăinăconditiileăexitenteiăconcurenteiă“acerbe”
intreăLukoil,ăOmv,ăMolăetc,ăcandăunulăscumpesteămotorina,ăscumpescăsi
ceilalti,ăesteăoăintelegereăperfectaăintreă“concurenti”.ăCumăseăcheamaăasta,
cartel?
Astaăeăcaăsiăcumăfiecareăgospodarăarătrebuiăsaăpredeaălapteleămulsădeăla
propriaăvacaăunuiăcentruădeăcolectare,ăpentruăcaăapoiăsaăfieăobligatăsa-l
cumpereălaăpretulăpietei,ăbineintelesădacaăacelălapteănuăs-aăvandutădejaăaltui
client.

Siăfitiăsiguriăca,ădacaăcosturileăexploatariiăarădepasiăpretulăpietiiăaăprodusului
finit,ăChevronulăsiăfratiiăsaiăne-arăparasiăurgentăcuăindependentaăcuătot.ăDarăei
vadăprofitulăuriasăcuăcosturiămici-politicieniiăromaniăseăvandăieftin.

R spunde

ăMaxaăspune:
22/10/2013ălaă14:09

Nuăm ăpricepălaăeconomie,ădarăcredăc ăoăsimpl ăredeven ănuăprotejeaz
popula iaădinăRomâniaăniciădeăexploziaăpre uluiăcarburan ilor,ăniciădeăo
eventual ăpenurieădeăcarburan i.ăGazulăpleac ăşiănoiăr mânemăcuăoăredeven ,
careăs-arăputeaăs ănuăaib ănicioăleg tur ăcuăfluctua iileădeăpeăpia aăgazului.

R spunde

ăfaraonuăspune:
22/10/2013ălaă14:59

DleăIonita,ămaiăexplicati-leădistinsiloră2ăprobleme:
1.ăSiădacaăseăvorăgasiăgazeădeăsistăexploatabile,ănuăleăvaăexploataăChevron
USAăciăChevronăRomania,ăcuătoateăhangaraleleăinventateădeăMFinante
(impozităpeăprofit,ăimpozităpeădividende,ăTVA,ădariălaăsalariiăetc.)
2.ăRugati-iăpeă“distinsii”ăsaăneăexpliceăcumăvomăfaceăcandăvomăterminaăgazele
noastreă?ăVomăluaădeălaăOlanda,ăNorvegia,ăUKă?ăPeăundeăleăaducemă?ăSau
maiărepedeăvomăsariă(caădeăatateaăori)ăsaăpupamămanaăGazpromuluiăsaăneădea
siănouaăcevaălaăcatiăbanutiăvorădansii.

Oricumătotădegeaba,ăfindcaăconstatăcaă“suntetiăcumparatădeăamericani”
P.S.ăSiădacaăseăpoateăfacetiăunăarticolădespreăputiniiăintreprinzatoriăprivatiă(sunt
unulădintreăeiăsiămaămandrescăcuăasta)ăcareănuăvorănimicădeălaăstat,ănuăvorănimic
deălaăUE,ăvorădoarăsaăfieălasatiăinăpaceăsa-siăvadaădeăafacereaălor.ăSiăGuvernul
“saăseăocupeădeăpusulăbancutelorăinăparcuri”.

R spunde

ăMaxaăspune:
22/10/2013ălaă15:33

1.ăContribu iaădumneavoastr ălaădezbatereămiăseăpareăminor ,ădac ănu
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peălâng ă(ceătreab ăareăfaptulăc ăsunte iăunăîntreprinz torăprivată?).
2.ăN-areănicioătreab ăfaptulăc ăChevronăareăaiciăoăfirm ăromâneasc
sauănu,ădpdvăfiscalăeăcamăacelaşiălucru,ăseănumeşteă“sediuăpermanent”,
poateăa iăauzit.ăSuntăreguliăOCDE
3.ăNuămiăseăpareăc ădl.ăIoni ăareăunăr spunsălaăîndemân ălaăîntrebarea
meaădestulădeălegitim ,ăcredăeu.ăCertăesteăc ,ălaăcâtăîn elegăeu,ăstatul
românănuăareăniciunămijlocădeăaăcontrolaăaltcevaădecâtăprimirea
redeven eiăşiăaăimpozitelor,ănimicălegatădeăcantitateaădeăgazeăextras ăsau
deădestina iaăacestora.ăÎnăcondi iileăastea,ămiăseăpareăexageratăs ămai
vorbi iădeă“gazeleănoastre”.ăEleănuămaiăsuntăaleănoastre,ăsuntădate,
punct.ăEăcamăcaăînăsitua iaănudeiăpropriet i,ădac ăv ăesteăfamiliar
termenul:ăsuntă“aleănoastre”ădoarăcuănumele,ăînărestănuămaiăavem
niciunulădinăatributeleăpropriet ii,ăprimimăoărent ăviager ăînăschimb,ăca
b trâniiăcare-şiăvândăcasaăunuiă“omădeăbine”ăcareăpromiteăs ăaib ăgrij
deăei.
Spunădoarăc ălucrurileăseăpotăfaceămaiăbineăşiănuădoarălaănivelul
comunic rii,ăaşaăcumăpareăs ăsugerezeădl.ăIoni .

R spunde

ăsilicon_văspune:
22/10/2013ălaă18:18

Oăsaăincercăsaăvaăraspunăeu,ăatatăcatămaăpricep.ăNuăamăalte
surseădeăinformatieădecatăceăgasescăpeănetăsiăceăpotăcitiăprinăcarti
sauăpresa.

1.ăCredăcaănimeniănuăpoateăprotejaăpopulatiaădeăcresterea
preturilorămaiăbineădecatădiversificareaăfurnizorilorăsiăconcurenta.
Vadăcaăplutesteăidea:ăavemăgazăinăsubsol,ăsaăilădamăieftin
poporului.ăAceastaăideeămiăseăpareăgresita.ăTrebuieăvandutăla
pretulăpietii,ăoricatădeătareăneăgadilaăinăurechiăpoeziaăcuăgazăieftin
pentruăpopor.ăInăfinalăseăajungeălaărisipaădeăresurse
pretioase/neregenerabileă(deăceăne-amăizolaăcasele,ădacaăgazulăe
ieftinăcaăbraga?),ălaăsubventionariămarcaăNicolaeă(profităprivat
subventionatădinăbugetulădeăstat)ăsauălaă“ajutorădeăincalzire”ădat
fericituluiăposesorăalăuneiăvileăP+6ădeă800ămp,ăincalzitaăcuăgaz.

Trebuieăajutoareăsocialeăpunctualeăsiăatat.ăChiarădacaăsunt
masive,ăgenăajutoareăpentruă20-30șădinăpopulatie.ăDarăsaăse
facaăinămodăclarăpentruăfiecareăpersoana/familieăpeăbazaăde
dosarăsocial.ăStiuăcaăgandulăunuiăcombustibilăscumpăneăsperieăpe
multiădintreănoi,ădarătrebuieăsaăfacemăeforturiăsaătrecemăpeste
asta.ăSaăneăuitamădeăpildaălaăpretulăbenzinei/motorinei,ăcareănu
maiăeăsubventionataădelocă(baăchiarădinăcontra,ăpretulăeămarit
bineădeăredeventeăsiătaxe).ăDoare,ădarăteăobisnuiesti.

2.ăTehnologiaădeăforareăesteămultăpesteăputerileăstatuluiăroman,
luatăcaăagentăeconomic.ăAstaădacaăneătotăgandimăcaăstatulătrebuie
saăfacaăsiăsaădreaga.

3.ăMaiăsusăvadălaăcinevaăcumăcaăavemătimp.ă100-200ădeăani.ăNu
stiuădacaăeăasa.ăDeăvazutăcatăneăajungăresurseleăinterne,ădarăcu
dateăcatămaiăexacte.ăMieămiăseăpareăcaăvomăaveaăoăsuprapunere
nefericitaădeăevenimenteăpesteă10-15ăani:ăRomaniaăoăsaăisiăcam
consumeărezerveleăinterne,ăSUAăoăsaăisiăasigureăcomplet
independentăenergetica,ăceeaăceăarăduceălaăuneleăconsecinteăin
politicaălorăexterna.ăSiăoăsaăfieănasolădacaămomentulăal;aăne
prindeănepregatiti.ăRepet,ăaiciăarătrebuiăsaăseăpronunteăcine
cunoasteădateleăexactăprivindărezervele.

4.ăSiălegatădeăpunctuală3.ăVadăcaămultiăzic:ăChevronăsau
Gazpromă–ăaceiasiămizerie.ăDacaăgazulănuăeăscosăafaraăsiăvandut
deăstatulăroman,ănu-iănicioămareăchestie.ăOriăneăvineăChevron,ăori
cumparamădeălaăGazprom,ătotăaia.ăTotănuăsuntemăindependent
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energetic.

Dinăceăvadăeuăinălumeaăasta:ăChevronăeămanatăinăluptaăde
considerenteăpurăcomerciale.ăExploateazaăaici,ăareăconducteăaici,
areăcumparatoriăaici,ăoăsaăvandaăaiciălaăpretulăpietii.ăSiăcuăasta
basta.

InăcazulăGazpromănuăseăpoateăspuneăacestălucru.ăRusiiăauătentatia
saăfoloseascaăresursaăastaăcaăoăparghieăpolitica.ăCuăcatăestiămai
slabăsiăcuăcatăaiămaiăputineăoptiuni,ăcuăatatăeiăpotăapasaămaiătare
peăparghiaăasta:ăbruscăleăingheataărobineteleăinăpragădeăiarna,
dacaăcevaănuăleăconvine.ăAuăaplicatăastaăinătrecut,ănuăeăoănoutate.
AuăamenintatăpeăfataăRepublicaăMoldovaăacumădoarăcatevaăzile:
“oăsaăinghetatiălaăiarnaădacaăvaăapropriatiăpreaătareădeăUE”

Mieămiăseăpareăoăoarecareădiferenta,

R spunde

ăMaxaăspune:
22/10/2013ălaă18:53

Bun.
1.ăDeăacordăc ănuăeăacelaşiălucruăs ăcumperiădeăla
ChevronăsauădeălaăGazprom,ăclar.ăCaăs ănuăzicăc ănuăe
acelaşiălucruăs ăexploatezeăChevronăsauăGazpromădpdvăal
tehnologieiăşiăalăsiguran eiămediului.ăDarăr mâneăproblema
c ăvomăcump raăacelăgazăşiăcamăatât.ăEăoărealitate.
2.ăNiciăeuănuăsuntăpentruăaădaăgazăieftinălaăpopula ieăpentru
c ăamăîncurajaărisipa,ădeşiăsuntătotuşiădeăp rereăc ăarăfi
normal,ăcelăpu in,ăcaăpopula iaăs ănuăpl teasc ăînăviitorămai
multădecâtăpl teşteăacum.ăCredăc ăarăfiăfairă(darăeăde
discutat).
Ceăspunăeuăesteăaltceva:ăs ăaiălaăîndemân ăunămecanism
pentruăcaădac ăînăviitorăsitua iaăpolitic ăsauăeconomic ăde
peăpia aăgazuluiăoăiaăraznaăs ăpo iăs ămaiăemi iăunele
preten iiăcuăprivireălaăpre ulăgazuluiăsauălaădestina iaăgazului
sauălaăredeven .ăNişteăclauzeădeăsalvgardareăpeăcareăs ăle
po iăactivaălaănevoie,ăcâtăs ămaiăaiăunăcontrolăasupraăa
ceeaăceăseăîntâmpl ăpeăp mântulăt u.ăNuăs ăveziăcum
situa iaăseăduceănaibii,ăChevronăsauăGazpromăsauăcine-oăfi
faceăprofitălaăgreuăşi- iăflutur ăînăfa ăunăcontractăînăcare- i
spuneăc ătuăprimeştiăredeven ăşiăatât.

R spunde

ăMartonzeăspune:
22/10/2013ălaă18:54

Dragule,ăestiăcamăratacit,ănuăteăsupara.
Cumăpotiăafirmaăcaăeăbineăcaăpreturileăsaăcreasca?ăcaăsa-si
izolezeăoameniiăcasele!ăSpuiăcaăRomgazăvindeăgazulălaăde
3,5ăoriăpretulădeăproductie.ăCumăteăincalzeste,ăcaăroman,
caăChevronăsauăgazpromăvandălaădeă10ăoriăpretulăde
productie?
EsteăaberatieăcaăRomaniaănuăareătehnologieădeăforaj,ăam
maiăscrisăcaăsiăinăurmaăcuă50ădeăaniăRomaniaăaăavut
tehnologiaăperformantaădeăsapatăsondeălaăadancimeăsi
specialistiădeăvaza.ăIncaănuăauămuritătotiăspecialistii,ăeste
dreptăcaăonorăstatulăromanăi-aătrasăpeălinieămoarta,ăcaăsa
facaălocăstrainilor,ăcareăfacăacelasiălucruăcuăpretădeăzeciăde
oriămaiămare.

R spunde
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ăfaraonuăspune:
23/10/2013ălaă7:50

Baăchiarăareălegaturaă!ăDoarăcinevaăcareătraiesteădinăbaniiăluiănu
dinăceiăprimitiăcaăsalariuădeălaăstatăsauădeălaăoriceăangajator,ănu
poateăsaănuăseărevolteăcandăpeăbaniiăluiă(maăindoiescăcaălicentele
seădauăpeădegeaba,ămaăindoiescăcaăutilajeleăauăfostătransportate
peădegeabaăsiăcaămuncitoriiănuăauăfostăplatitiă!),ăcuărespectarea
legislatieiăinăvigoareă(nuăesteăproblemaămeaăcaăunăpoporăsi-aăales
unăparlamentăstramb,ăvenalăsiăimoral),ănuăareăcumăsaăbeneficieze
deăceăaăcumparată!ăSiăastaăfiindcaămostenimăoăboalaăvecheăa
feudalismuluiăeuropean,ăcandăproprietariănuăerauădecatăoămana
deăoameniă–ăacumăi-amătransformatăină“bunăalăintreguluiăpopor”,
adicaăalănimanuiă!!!

R spunde

15.ă ăGasitorulăspune:
22/10/2013ălaă13:43

Dacaăstimatulăautorăs-arăfiăderanjatăsaăsoliciteăopiniaăcelorădeălaăChevronăcuăprivireăla
informareaălocalnicilor,ăarăfiăconstatatăcuăstupoareăcaăsocietateaărespectivaăaăfacut
maiămulteăincercariădeăaăexplicaă“ceăsiăcum”,ădarătoateăintalnirileăs-auădesfasuratădupa
acelasiătipic.ăReprezentantiiăChevronăintrauăinăsalaădeăsedinteă(deăobicei,ăvechile
camineăculturale),ăasteptauăpanaălaăoraăanuntata,ădupaăcareăfieăseăretrageauădinălipsa
deăauditoriu,ăfieăaparea,ă“spontan”,ăunăgrupădeălocalniciă(?)ăavandăinăfrunteăsoborulăcu
careăne-amăobisnuit.ăIncepandădeălaătraditionalulă“Bunaăziua”,ăreprezentantii
Chevronuluiăerauăhuiduitiălaăoriceăincercareădeăaăluaăcuvantul,ă“sedintaăinformativa”
transformandu-seăintr-unăvacarmădeănedescris.ăMaiămult,ădacaăvreunulădintre
specialistiiăsocietatiiăfaceaăgresealaădeăaăseăasezaăpeăoăbancaăinămijloculăauditoriului,
primeaăunăspontanăpunmăsauăsutăinăzonaărinichilorăsi,ădacaăeraămaiăputernic,ăse
retrageaă“inăglorie”ăinăceaămaiămareăviteza.ăDacaănu,ăasteptaăresemnatăurmatorul
pumnăsauăsut….ăStiindăcaăautorulăareăpretentiaădeăaăfiăunăjurnalist,ăsperăcaăvaăincerca
saăseăinformezeăcuăprivireălaăceleăsus-mentionate.

R spunde

ăSorin Ionitaăspune:
22/10/2013ălaă13:51

Simpatizezăcuăceăspunetiăsiăprobabilăsaăfieăinămareăparteăadevarat.ăDarădaca
suntetiăcumvaădintreăceiădeălaăChevronă(ceeaăceănu-iăniciăoărusine,ăsaăfieăclar,
noiănuăsuntemăanti-corporatisti)ăsiădezvaluitiăacesteăchestiiăinăpremieraăaiciăsub
pseudonim,ăcredăcaănuăputeamăgasiăilustrareămaiăbunaăaăproblemeiăde
comunicareălaăcareăneăreferimăinăraport.ăTrebuieăsaăleăsolicităeu,ăunăcetatean
opiniile?ăEiănuăstiuăpeăundeăseăaflaăstudiourileădeăradioăsiăTV?ăHey,ăChevron,
whenădoăweăcomeăoutăofătheăclosetăaboutăităall?

R spunde

ăMaxaăspune:
22/10/2013ălaă14:06

Aşăad ugaăceva:ăinformarea,ăcaăs ăfieăeficient ,ătrebuiaăs ăfieăf cut ăde
stat,ăîmpreun ăcuăChevronăşiăcuăspecialiştiărealmenteăindependen iă(în
lipsaălor,ăcuăpersoaneădinăONG-uriădeămediuăcareăauăalt ăp rereădecât
Chevron).ăAltminteri,ăexplica iiădin-asteaăveniteădoarădeălaăpersoana
careăareăşiăunăinteresăînăaăpromovaăafacereaăpoateăfiăsimpl ăpublicitate.
Parc ăziceamăc ăeăcazulăs ănu-iămaiălu măpeăoameniiădinăPungeştiăchiar
deăproşti.

R spunde
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ăSorin Ionitaăspune:
22/10/2013ălaă14:13

Perfectădeăacord,ăsaănu-iămaiăluam,ăesteăexactăunăcitatădin
raportulăEFORăatasat,ăvedetiătextulăintegral.ăSiăvedetiăsi
comentariulămeuămaiăjosăpeăstrategiaădeăcomunicare.

R spunde

ăGasitorulăspune:
22/10/2013ălaă14:13

NuăamănoroculădeăaălucraălaăChevron,ădar,ăspreămareaămeaărusine,
lucrezădeămaiăbineădeă30ădeăaniăinădomeniulăgeologieiă(dacaămarturisesc
aiciăcaăsuntăinginerăgeolog,ăprobabilăvoiăprimiănumeroaseăinjuraturi,
meseriaănoastraăfiind,ăinăaceastaăperioada,ăunaădintreăceleămaiăhulite,
incatăpreferăsaătrecăsubătacereăjenantulăadevar).ăAmăcunoscutiăcare
lucreazaălaăChevronă(chiarăsiăoăruda),ăinsaăceleăexpuseănuăsuntăinăniciun
felăinfluentateădeălegaturileămeleădeărudenieăsauădeămeserie.ăDeăaltfel,
dacaădoritiăoăinformareădeasupraăoricareiăindoieliăprivindăcompetenta
sauăprobitatea,ăvaărecomandăsaăluatiălegaturaăcuăDomnulăProfesor
CornelăDinu,ămultiăaniădecanăalăfacultatiiădeăGeologieăsiăGeofizicaădin
Bucuresti,ăpersonalitateădeăanverguraăinternationalaăsiăneimplicatăin
proiectulăChevron-ului,ădarăfoarteăbunăcunaoscatorăinădomeniul
exploatariiăgazelorădeăsist.

R spunde

ăbogdanăspune:
22/10/2013ălaă14:19

Gasitorul,

dlăCornelăDinuăcelăcareăcoordoneazaăacestăproiect
http://www.infogazedesist.eu/ăalăANRMănu?
proiectăcareăfolosesteăinformatiaădataăcopypasteădin
documentatiaăchevron?ăpanaăsiăhartile.

R spunde

ăCodrutaăspune:
22/10/2013ălaă14:47

RegretăsaăvaăatragăatentiaăcaăCornelăDinuă(peăcareăl-amăapreciat
FOARTEămult,ăcandva),ăaăajunsălaăbatraneteăsaăseăprostitueze.
Maiăexact:ăpeălangaămulteăinformatiiăadevarateădarătrunchiate,ămai
baga,ăbineăcalculat,ăcatevaăinăcareăMINTEăcuăbunaăstiintaăsiăde-a
dreptulăcuănerusinare!!

R spunde

ăGasitorulăspune:
23/10/2013ălaă11:49

Convingereaămea,ă@Codruta,ăesteăcaădacaăDomnul
ProfesorăCornelăDinuăarăfiăsprijinitămiscareaă“antiă–ăgaze
deăsist”,ăsi-arăfiăpastratăimagineaădeăfoarteămareăspecialist
foarteăonest,ădarăfiindcaăaăindraznităsaăsustinaăunăpunctăde
vedereăcontrarăceluiăpentruăcareămilitati,ăs-aătransformat
pesteănoapteăinăcu*vaăbatrana.ăN-aăavutănoroc…ăNuăpot
saăpricepăinăniciunăfelăcumăunăgrupărelativănumerosăde
oameniărelativăeducatiăsiăinformatiă(maăreferălaăadversarii
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exploatariiăgazelorădeăsist)ăexcludăcategoricăposibilitatea
caăaltiăindivizi,ăpoateănuămaiăputinăeducatiăsiăinformati,ăsa
aibaăconvingeriăcontrareăfaraăaăfiăfostă“cumparati”ăde
venaliiăcapitalistiăci,ăpurăsiăsimpluăpentruăcaăeiăconsideraăca
solutiaărespectivaăesteăavantajoasaăpentruăaceasta
tarisoara.ăDar,ăintrucatăseăpareăcaănuăsuntetiă“straina”ăde
grupulădeăprofesoriăsiăcercetatoriădinăcadrulăFacultatiiăde
GeologieăsiăGeofizicaădinăBucurestiă(fiindu-vaăcunoscuta
personalitateaăsus-mentionatuluiăprofesor),ăpresupunăca
avetiăcunostintaăsiădespreăopiniaăaltorăprofesoriăde
incontestabilăprestigiuăsiăprobitateăaiăfacultatiiărespective
(Domnulă“Pipo”ă–ăpresupunăcaăesteăbinecunoscutăsub
acestăpseudonim,ăspecialistiiăsiăprofesoriiădinădomeniul
hidrogeologieiă–ăceiămaiăinămasuraăsaăexprimeăunăpunctăde
vedereăcompetentăcuăprivireălaărisculădeăcontaminareăa
acviferelorădinăperimetrulăstudiatăsiămultiăaltii).ăCumăseăface
caăinăgrupareaăadversarilorăproiectuluiădeăexploatareăa
gazelorădeăsistănuăs-aăinregimentatăniciunăspecialistăcareăsa
seăbucureădeăoărecunoastereăstiintificaăcomparabilaăcuăa
celorăcareăsustinăproiectul?ăOareăchiarăsaăseăfiă“vandut”ăcu
totii?ăDacaăda,ădacaăintregulăcorpădeăspecialistiădintr-un
anumitădomeniuăsuntădispusiăsaăseăprostitueze,ătaraăasta
oricumănuămaiăareănicioăsansa,ădarăeuămaăincapatanezăsa
credăcaăsituatiaănuăesteăatatădeădisperataăsiăcaăipotezaăde
maiăsusăesteăfalsa.

R spunde

ăCodrutaăspune:
24/10/2013ălaă13:08

UNAăeă“saăcrezi”ăintr-oăchestieă(desi,ăcandăte
pretinziă“specialist”,ănuă“creziăin”ăNIMIC,ăcercetezi
TOTătimpul)ăsiăALTAăeăsaăMINTIăpeăfatza!!ăAdica
ceeaăceăfaceăDinuăCornelă(caănu-miămaiăvineăsa-l
numescă“domn”)!!

Amăinclusivăamiciăcareăcredăsincerăcaăexploatarea
deălaăRosiaăMontanaăarăfiă“buna”ă–ăsiănuămaăcert
pentruăastaăcuăei,ădoarăneă“intzepam”ăcatăseăpoate.
Imiădauăseamaăcaănuăintelegănisteăchestiiădeăsistem
sauătehniceăsiăincercăsaăleăexplicăsi,ăincetulăcu
incetul,ăincepăsa-siăpunaăintrebari.ăNUăeăvinaălorăca
“piarul”ăcelorlaltiăeămaiăbunăsauăcaănuăreusescăeuăsa
leădauăexplicatiiăintr-unălimbajăadecvatăcunostintelor
lor!

DarăcandăMINTIăpeăfatza,ăprofitandădeăimagineaăta
deă“specialist”ăcaăsaăiiăaburestiăpeăaltii,ăasta,ăDA!
ESTEăprostitutie!!

ăbogdanăspune:
22/10/2013ălaă14:15

ceădeseneăanimateăpeădomnulăangajatăalăcompanieiăchevron:)

norocăcaăavemăfilmataăsinguraăintalnireăavutaădeăchevronăcuălocalniciiădin
Pungesti:
http://www.youtube.com/watch?vţX0plBgaiPhI

AmădouaăintrebariăpentruădomnulăIonita

-ădacaăceiădeălaăChevronăvinăcuăgorileleăcumăvaăasteptatiăsaăseăsimta
oamenii?ăinăsiguranta?
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-ăceăparereăavetiădespreăfaptulăcaălaăinceputulăanuluiăconsilieriiălocaliăai
comuneiăPungestiăauăfostăamenintatiăcaăvorăfiădatiăinăjudecataăpentru
SUBMINAREAăECONOMIEIăNATIONALEădacaănuăretragăo
hotarareădeăinterzicereăaăfracturariiăhidraulice.ăDeăfricaăauăvotatăpentru
retragereaăactuluiă(Detalii:ăhttp://www.youtube.com/watch?
vţXIFEpmf1Ay4).ăSingurulăconsilierăcareăaăvotatăpentruămentinerea
hotarariiăaăfostădatăafaraăapoiădinăCLăsiăpartid.

VaăindigneazaăcaăChevronănuăpoateăinformaăoameniiăcumăconsiderati
dvsăinsaănuăavetiăoăproblemaăcuăabuzurileăpeăcareăleăfacăautoritatile
locale,ăabuzuriăfacuteăpentruăaăfaceăpeăplacăcompaniei.

R spunde

ăSorin Ionitaăspune:
22/10/2013ălaă14:34

Credăcaăpolemizatiădeăfaptăcuădlăgeologădeămaiăsus,ăcareăspune
caătaraniiăi-auăbatutăpeăchevronistiăcuăpumnulăinărinichi.ăDv
spunetiăcaăinvers,ăchevronistiiăi-auăintimidatăpeătarani.ăDinăfericire
inăclipăseăvedeăoădezbatereătensionata,ădarănormala,ăinăcare
nimeniănuăbateăpeănimeni,ăcumăeăcandăsubiectulăchiarăintereseaza
comunitatea.ăDacaăoameniiăaiaădeăordineăinănegruăsuntăgorilele
chevron,ăatunciăok,ălumeaănuăpareăfoarteăintimidata,ăprinăsala
recunoscăchiarăcolegiăactivistiădinăBucăsiăcumăiiăstiuăeu,ănuăse
intimideazaăusor.
Multumimăpentruăclipuriăoricum.

R spunde

ăMaxaăspune:
22/10/2013ălaă14:44

Celăpu inădinăclipuriăreieseăclarăc ănuăeăvorbaădeăo
adun tur ădeăbigo i,ăconsangvini,ăcare-şiăfacăsemnulăcrucii
cândăv dăoăsond ăpetrolier ,ăaşaăcumăpareăs -i
portretizezeăoăparteădinăpres ăşiăînăsiajulăc reiaăeăşi
comentariulădomnuluiădeălaăChevron.ăEăoădezbatere
normal ,ăcuăspecialiştiădeălaăministerăunşiăcuătoateăalifiile,
care-iătrateaz ăpeăoameniăcândăcuăoăbinevoitoare
condescenden ,ăcândăcuăimpunereăaărespectului,ăcu
ONG-iştiăcombativi,ădarăbineăcrescu iăşiăobişnui iăcu
t v leala,ăcumăziceăşiădomnulăIoni .
Oricumănuăcredăc ădup ăceăvedemăacestăfilmăseămaiăpune
problemaădac ăoameniiădinăPungeştiăauăauzităvreodat ăde
frackingădeăaltundevaădecâtădeălaăbiseric ăşiădac ăştiuăde
ceăsuntăacolo.ăPoateănuăauăsuficienteădate,ădarăcuăsiguran
nuăparăaăfiănişteăignoran iăinconştien iăcareăarăfiămai
preocupa iădeăb utur ădecâtădeăpropriulăviitor.ăEădelicios
reportajulăpeăcareăl-aăf cutăTVRălaăfa aălocului.

R spunde

ăSorin Ionitaăspune:
22/10/2013ălaă14:53

Esteăsiăimpresiaămeaăcaădezbatereaălocalaăaăfostăok.
Faraăsaăfiăvazutăfilmuletele,ărecomandareaănoastra
dinăraportăesteăchiarăasa:ănu-iămaiăluatiădeăprostiăpe
oameniiădinăvasluiăsauăaiureaăsiădiscutatiăcuăeiăonest.
Credăcaănotaădeăburlescăartificialăinăjurulăsubiectului,
genăChevronăvsăTanacu,ăaăfostăcreataădeăpresa,
careănuărezistaălaăasaăoătentatieăvizuala,ăsa
accentuezeăexoticulăsituatiei,ăcuăalaăfaraădanturaăsi
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popaăinăfrunte.ăIarăPiataăsi-aădatăsiăeaăinăstamba
organizandăprohodăpentruăeroulămort,ăcareăaăinviat
subit,ăimprumutandădinăvestălimbajulăastaăvirulent
anti-autoritateă(jandarmerie)ăsiăcandăeăcazul,ăsiăcand
nu

ăbogdanăspune:
22/10/2013ălaă14:59

SorinăIonita,
cataăironieădomnule…
“mortulăcareăaăinviat”ăaăfacutăpreinfarct.ăvretiăo
copieăaăfiseiămedicaleădeălaăspital?ăimiădatiăoăadresa
deăemailăsiăv-oătrimit.
“mortul”ănuăs-aăprefacut,ăomulăsi-aăpierdut
cunostintaăsiăaăfostăluatăcuăsalvarea.ătotulăaăpornităde
laărealitateaătvăcareăaădatăoăinformatieăfalsa,ăomulănu
s-aăprefacut.
atiăputeaăaveaăputinămaiămultărespectăfataădeăo
persoanaătrecutaăprinămomenteăgrele.

ăSorin Ionitaăspune:
22/10/2013ălaă15:04

Jenaăcredăcaăarătrebuiăs-oăaibaăceiăcareăi-auăfacut
omuluiăprohodăpublic,ăgataăsaăexploatezeăPRistic
eventualaăluiămoarteăinăscopăpropriu.ăSauăauăfost
doarăistericiăsiăauăspusăbazaconiiăinăpublic

ăbogdanăspune:
22/10/2013ălaă14:46

esteăinteresantăcumăină19ăminuteăatiăvazutăoăinregistrareăde
90ădeăminute.

amăspusăcaăoameniiăs-auăsimtităsiăseăsimtăindimidatiăde
protectiaăcuăcareăvineăcompaniaăacolo.
laăaceaădezbatereăauăfostăinăcentrulăcomuneiă5ămasiniăde
politieăsiă2ădubeămiciădeăjandarmi.ădacaăvreti,ăpotăsaăcaut
fotografiaărespectiva.
cumăputeauăinăsituatiaăastaăoameniiăsa-iăloveascaăpe
angajatiiăchevronăinăficat,ărinichi,ăcalcai?

iarădespreăpresiunileăautoritatilorăjudeteneăasupra
oamenilorănuăavetiănicioăopinie.ăatataătimpăcatăseăstaăinăfata
intereselorăcompaniei,ăsocietateaăcivilaătrebuieătinutaăin
tarc.
niciănuăvaămaiăintrebădacaăavetiăoăopinieădespreăfaptulăca
primarulăsi-aăconcesionatăpamantulăpentruăsondaăsiănici
despreăfaptulăcaăreprezentantiiăcompanieiăi-auăpropusăsa
organizezeălaătimpulăpotrivităunăreferendumăaleăcarui
costuriăurmauăsaăfieăacoperiteădeăChevron.

cuătoateăsemnaleleăasteaădeăbunaăpurtareădateăde
companie,ăcataăincredereăpotiăaveaăcaăvorărespecta
standardeădeămediuăsiănuăvorăfaceăabsolutăoriceăsa-si
minimizezeăcosturile.

ps.ăpanaăacumăchevronăaădusălaăpungestiădoarămiciăsi
tricouriălaăziuaăcomuneiăsiăzaharălaăinundatii.
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R spunde

ăSorin Ionitaăspune:
22/10/2013ălaă14:57

PaiănuăeuăamăzisăcaăarăfiăluatăChevronistiiăpumniăla
rinichi,ăpolemizatiăcuădlăgeolog.
Inăplusăvedetiăcaălaăinceputulăarticoluluiăesteălinkăla
raportulănostruănră24,ănumităSfarsitulăIpocrizieiă—ăin
elăcriticamăexplicităinitiativaăChevronădeă“CSR”
costandăinăaăincercaăsaăcumpereăbunavointa
oamenilorăcuămititeiăsiătricouriăgratis,ăcaălaăalegeri

ăGasitorulăspune:
22/10/2013ălaă15:37

Suntădeăacordăsa-miădeclinăidentitateaădomnului
SorinăIonita,ăloculădeămunca,ăCV-ulăsiăoriceăalta
informatieădeăinteresăprivindăprofesiuneaămea.ăDar
solicitătuturorăcelorăcareăinsistaăsa-miăatribuieăo
legaturaăcuăChevron-ulăsaădeclareăpublicăcaăsunt
nisteămariăimbecili.ăTinetiăpariul?

ăGasitorulăspune:
23/10/2013ălaă12:01

Refuzăsaăcontinuiăpolemicaăcuăprivireălaălovituraăprimitaăde
reprezentatulăChevronădinăparteaăunuiă“curajos”ădinăspate
dintr-unămotivăfoarteăsimpluă:ăpersoanaărespectivaănu
doresteăniciunăfelădeăpublicitateăinălegaturaăcuăincidentul
respectivăsi,ăoricum,ănuăareăvreoădovada.ăPoateăcaăarăfi
fostăutilăcaă@Bogdanăsaăfiăpusălaădispozitieăsiăimaginiădeăla
intalniriăsimilareădinăcomuneleăinvecinateă(Puiesti,ăetc.).
Uneleădintreăacesteăintalniriăauăfostămultămaiăcontondente
decatăceaădeălaăPungesti.ăCinsteăpungestenilor!

R spunde

ăMircea Micusăspune:
22/10/2013ălaă17:13

Chevronăaăprocedatăasaăfiindcaăaăvrutăsaărespecteănisteăcliseeăcare
functioneazaăinăalteăconditii.ăAăpornităprocesulădeăcomunicareăsiăinformareăcu
ideiăpreconcepute,ăcorecteăpoliticădatăcompletăinadecvate.ăNuăaăavutăsuficienta
deschidereădeăa-siăascultaăconsultantiiăpanaălaăcapat.

R spunde

ăGasitorulăspune:
23/10/2013ălaă11:18

EsteăfoarteăposibilăcaămodalitateaădeăcomunicareăcuălocalniciiădinăPuiesti
siăPungestiăsaănuăfiăfostăceaămaiăadecvata.ăProbabilăarăfiăfostănecesara
realizareaăunuiăstudiuăavandăcaăautoriăceiămaiăvalorosiăsociologi,
psihologi,ăprihiatri,ămediciăspecializatiăinăcombatereaăalcoolismuluiăsi
specialistiăinădomeniulăcomunicariiădinăRomania,ăstudiuăaăcaruiăelaborare
saădurezeăcca.ă4…5ăani,ăinăurmaăcaruiaăsaăfieăstabilitaămetodologia
optimaădeăcomunicareăcuălocalnicii,ăimplementareaărezultatelorăstudiului
urmandăsaăfieărealizataăinăcca.ă4…5ăani.ăDarăfacetiăabstractieădeăo
“insignifianta”ărealitateă:ăChevronăesteăunulădintreăprimiiă3ăgiganti
mondialiăinădomeniulăexploatariiădeăhidrocarburi,ăcuăprofituriăanualeămult
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maiămariădecatăbugetulăRomaniei.ăNuăducălipsaădeăperimetre
concesionateăpeătoateăceleăcinciăcontinenteăreprezentateăpeăsteagul
olimpică(afirmaăuniiăcaăarăaveaăcevaăprospectiuniăsiăinăAntarctida,ădarănu
potăconfirma).ăDacaăiiămaiăsicanamămult,ăvorăplecaădeăaiciăcuăaceiasi
lejeritateăcuăcareăauăfacut-oăintr-unaădintreătarileăbalticeă(obtinandăsi
oareceădespagubiriăpentruătimpulăpierdut),ădarănoiăamăaveaămultămai
multădeăpierdut,ăinăspecialăcaăimagineăinătabloulăglobalăalămarilor
investitori.ăSaăauzimănumaiădeăbine!

R spunde

16.ă ăDecebalăspune:
22/10/2013ălaă13:45

Unăguvernăsovaielnic,ăunăprim-ministruăcareăseărazgandesteănonsalantă(deălaăoăoraăla
alta),ăunăcancerăgeneralizatăalăcoruptieiă(careăaăcuprinsăaproapeătoateă“organele”),ăo
clasaăpoliticaăcareăaăcoboratămultăsubălimitaăinferioaraăaăcredibilitatii,ăpanglicariăsi
agentiădeăinfluentaăceălatraăzilnicăpeălaăteleviziuni,ăpenaliăcareăumblaănestingheritiăpe
stradaă(inămasiniăscumpe,ăbineinteles),ăjurnalistiăcareănuăstiuăceăinseamnaădeontologia
niciăcuăDEXă-ulăinăfata,ăsemidoctiăarogantiăcareăseăpricepălaătoate,ăamatorism,ăhei-
rup-ism,ăconfortabilaămediocritate,ăeliteătacute,ăignoranta,ălipsaădeăeducatie,
intoleranta,ămanipulare…ăInă“peisajul”ăasta,ăcetateanulă–ăchiarăcelă“deărand”ă–ăinăceăsi
inăcineăsaămaiăaibaăincredere?ăInăceeaăceăprimesteăconcret,ăpeăloc,ăacum?ăInăceeaăce
seăpromiteăcaăvorăaveaăcopiiiăsai?ăInăDumnezeuăsi-nănemurireaăsufletului?
Lipsaădeăcomunicareăsaăfieăproblema?ăInăepocaăinăcareă“comunicare”ăinseamnaăa
ambalaăfrumosăunăprodusăcareănuăseăpoateă“vinde”ăsingur?
Cumăpotiăfaceăsaăcreadaăinăcevaăunăomăcareănuămaiăcredeăinănimic?ăCumăilăpoti
impiedicaăsaăreactionezeăcuă“nu”ălaăorice?
Explorare…ăexploatare…ăgazăpentruă100ădeăani…ăPentruăcine?ăPentruăcineăpoate
platiăpretul?
Informatiaăgataăinterpretata,ăinvatamantulăsub-mediocru,ăpromovareaăinculturiiăsunt
unelte,ăpentruăunii.ăDarăsiăbumerangulătotăunăfelădeăunealtaăeste.

R spunde

17.ă ăjwăspune:
22/10/2013ălaă13:49

Deăacord,ăcuăunăsingurăamendament:ăFacetiă“bunaăcomunicare”ăsaăsuneăcaăo
problemaăfoarteăusoara,ăcareăn-aăfostărezolvataădintr-unăsoiădeăneglijenta.
Inărealitate,ăesteăoăproblemaăfoarteăgrea,ăsiădepindeădeăsubstratulă/ătrasaturileăculturale
aleăpopulatieiădeăcareăseălovesteă“comunicarea”.ăInămodăspecific,ăunaăeăsaă“comunici”
cuăunăpoporăobisnuităcuăinovatiaă/ătehnologia,ăsiăcareăchiarăleăconsideraăunălucruăbun
(caăamericanii,ăgermaniiăetc),ădecatăcuăunăpoporăconservatorăcareăseătemeădeăoriceăe
nouăsiă“contraănaturiiăsiăaăcodrului”,ăsi,ăinăgeneral,ăseăcamătemeădeăorice.
ImiăvineăinăminteăcetateanulădinăPungestiăfaraădanturaăcareăstrigaăcaă“Noiăaparam
pamantulădeăpeăvremeaăluiăStefanăcelăMare!”ăCamăceăstrategieădeăcomunicareăsa
apliciăcuăel?
Caădovada,ăRMGCăaăfacutăoăextinsaăcampanieădeăcomunicareăcareăn-aăavutăniciun
rezultat,ăbaăchiarăaăavutărezultatulăpotrivnic,ăinăsensulăcaăaătrezităsuspiciunileăromanului
paranoică(“Areăastiaăunăinteresădom’le,ăpreaăseăagita..”).
Catătimpăpoporulănuăvaăintelegeăfundamentalăsiăpeăpieleaăluiăcaănuăoricineăfaceăceva
furaădinăbuzunarulălui,ădeciătrebuieămusaiăoprit,ăvaăfiăcamăgreuăsaă“comunici”ăcuăacest
popor..

R spunde

ăSorin Ionitaăspune:
22/10/2013ălaă14:07

Nuăignorăblocajeleăculturale,ădarăcredăcaăsiăcetateanulăfaraădanturaăinăPungesti
arăfiăsensibilălaăurmatoareaăstrategieădeăcomunicareăsiăarăraspundeăimediată:
Venitiăfratilorălaădezbatereăpublicaălaăprimarieăpeă“Proiectădeălegeăprivind
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partajareaăveniturilorăprovenindădinăredeventaăpentruăextractieăgazeădeăsist,
intreăbugetulădeăstatăsiăbugeteleălocaleăaleăcomunitatilorăundeăexistaăperimetre
deăextractie,ăproportionalăcuănrădeăputuriăsiăproductiaărealizata,ădupaăoăformula
procentuala”.
Stitiăce,ăeuăcredăcaăimediatăarăpricepeăcetateanulădespreăceăeăvorbaăsiăar
deveniăunăfoarteăinformalăpolicyăanalyst,ăcuăoăgramadaădeăpropuneriăde
formulat.

R spunde

ăCodrutaăspune:
22/10/2013ălaă14:53

Adica:ădacaăle-arădaăcevaăfofoloci,ăn-arăaveaătreabaăcuămediulăafectatăsi
cuăfaptulăcaăRomaniaăramane,ăpeăunăpretzădeănimic,ăfaraăresurseă(nu
doarălaăgazeămaăreferăciăsiălaăapaăpotabila).ă
Mishto,ăfazaăastaăcuăideeaădeă“mita”ă

R spunde

ăOtilia Nutuăspune:
22/10/2013ălaă15:16

Codruta:ăsuntădouaăchestiuniăcareătrebuieădiscutateăseparatăuna
deăcealalta.

Prima,ăproblemaădeămediu,ăcareătbăreglementata,ătbăsaăavem
reglementariăclareăsiăreglementatoriă“cuădinti”,ăcumăamăscrisăsiăin
articol.ăAiciănuăeălocădeănegociatăcuălocalnicii,ăpoluareaămediului
nuăeăoăproblemaăstrictălocala,ăciăptătoataăsocietatea,ăsiăpe
problemeleădeăpoluareătbăsaăexisteăoădezbatereăpe:ăceăprobleme
deămediuăsunt?ăCatădeămari?ăCeăprobabilitateăau?ăCareăsunt
consecintele,ădacaăunăanumităriscăseăproduce,ăcatăcosta
decontaminareaăadicaăcatătbăsaăplateascaăfirma?ăEtc.ăDezbatere
publicaăcuăargumenteăaduseădeăspecialistiă–ăgeologi,ăspecialistiăde
mediu,ăptătoateătipurileădeăpoluareăposibilaă(exăfisurariădeăputuriăsi
scurgeriăinăpanzaăfreatica,ăscapariădeămetan,ădeversari
necontrolateădeălichidădeăfracking,ăetc,ătbăfacuteăstandardeăde
constructieăcaăsaăseălimitezeăriscurileăsiăproceduriădeămanagement
aălichiduluiădeăfrackingăetc).

Aădoua,ăproblemaădeă“intelegereăcuălocalnicii”.ăInăUK,ădeăpilda,
undeăpubliculă(55-60ș)ăesteăproăgazeădeăsistăsiăacoloădezbaterea
publicaăesteămultămaiăbineăformulataădecatălaănoi,ălocalniciiăNU
suntăproprietariăaiăresurselor,ăexactăcaălaănoiăsiăinversăfataăde
americani.ăTotusi,ătocmaiădinăcauzaăcaăpubliculăareădreptulăsaăse
opuna,ăsiătocmaiădinăcauzaăcaăfirmeleăvorăsaănuăfieăinăconflictăcu
localnicii,ăseăpuneăproblemaădespagubiriiălocalnicilorăptăderanj:
deranjulăvizuală(puturileănu-săfrumoase)ăsiăderanjulădeătrafic.ăCum
iiădespagubim?ăDaăfirmaănisteăbani?ăMeritaăcomunitateaălocalaăo
parteădinăimpoziteleăincasateădeăstatădinăgazeleădeăsist?ăEtc.ăDin
nou,ădezbatereăpublicaăcuăargumenteăaduseădeăspecialistiă–ăin
domăfiscal,ădescentralizareăetc.

R spunde

ăjwăspune:
22/10/2013ălaă16:29

Saăsperamăcaăavetiădreptate.ăSuntădeăacordăcaăunăpasăbunăarăfi
cointeresareaăcomunitatilorălocale,ăsiăprobabilăarăfiăchiarăunălucruăjust.
Darătemereaămeaăesteăca,ăsiăinăacestăcaz,ăinăcareăceiădinăcomunitatea
localaăarăfiăco-interesati,ăsauăliăseăvorăexplicaătehnologiileăetc,ăseăvor
treziăhipsteriiăsiăecologistiiădinăBucurestiă“bineăinformati”ădeăpeărevistele
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stiintificeăFacebookăsiăYoutube,ăsauămanipulati,ăsauăsiăeiăco-interesatiăde
alteăpartiăterte,ăsaăapereăapaăsiăaerulătarii,ădinăzoneăinăcareăprobabilănu
vorăcalcaăniciodata.
Dinănou,ăsaăvedemăcazulăRMGCăsiătariaăcuăcareăuniiăluptaămanatiăde
doveziăpseudo-stiintificeă(genă“amăvazutăfilmăpeăyoutubeădinăChileăetc”)
siăisiăimpunăpctulădeăvedere,ăinăciudaălocalnicilorăcareăarăsustineăproiectul
siăindiferentiălaăstudiiăstiintificeăetc.
Probabilăsinguraămetodaăsiguraăarăfiăoăcampanieădeă“popularizarea
stiintei”ăeficientaăinăcareăsaăseădemonstrezeăpubliculuiălargăsiguranta
tehnologiilorădeăfrackingăsi/sauăsaăseădemontezeămiturileăpropagandei
genăGasland.ăDarărealistăvorbind,ăesteăunălucruădestulădeădificilăde
realizat..

R spunde

18.ă ăMartonzeăspune:
22/10/2013ălaă13:49

Esteăcatăseăpoateădeăcorectăcaăoătaraăsa-siăexploatezeăresurseleă,ăinăinteresănational.
Ceăinseamnaăinteresănational?ă:ădezvolatreaăinfrastructurii,ălocuriădeămunca,ăcresterea
niveluluiădeătraiăalăpopulatiei,ăetc.
Inteleg,ănuăavemăresurseăsaăinvestimăinătehnologie.ăPaiăaceaătehnologieăseăpoateăsi
inchiriaăsauăseăpoateăcontractaăoăfirmaăcareădispuneădeătehnologiaăadecvataăcareăsa
lucrezeăcaăprestatorădeăservicii,ăastfelăincatăproprietateaăasupraăzacamantuluiăsaăse
pastreze.
Nuăsuntăgeolog,ădarăcatătimpăamălucratăinădomeniulăpetrolier,ăamăaflatăcaăzacamantul
exploatatătrebuiaăsaăfieătinutăintr-unăanumităechilibru,ăpentruăaănuăepuizaăacel
zacamant,ăpentruăaăseăputeaăexploataăinămodăoptim.
Credetiăcaăunăconcesionarăpeătimpălimitatăseăintereseazaădeăacesteăaspecteăsauăcauta
obtinereaăprofituluiămaxim,ăfaraăsa-lăinteresezeăurmarile?!ăSiăcineăurmareste
productia?ăPrimarulăpsd?ăVreunăreprezentantăalăguvernuluiădetasatălaăHartoapeleădin
vale?ăIluzii!
Suntăconvinsaăcaă“cutremurele”ădeălaăIzvoareleăsuntădatorateăprospectiunilorălui
O.Tender,ăcareăauădetonatănoaptea.ăLaăfelăauăprocedatălaăPutna,ălaăfelăfacăinăTimis,
undeănavalescăcaălacusteleăpeăterenurileăoamenilor,ăfaraăsa-iăintrebeăsiăplanteaza
explozibiliăpentruăaăcautaăgazeădeăsist.ăInăBihorăauămersădirectăcuăinstalatiaădeăforaj,
auăfostăalungatiădintr-unăsat,ăauăpoposităinăurmatorul,ăfaraăaprobari,ădiscutiiăcuăsatenii.
oricum,ăaprobarileăvinădupaăunătelefonădeălaă“centru”

R spunde

ăSorin Ionitaăspune:
22/10/2013ălaă14:04

Cumăfrate,ăsaăcauteăgazeădeăsistăcuăexplozibil?ăNiciăchiarăasa.ăPoateăerau
vreuniiăcareăbraconauănoapteaălaăpeste,ăcuăcarbid…

R spunde

ăMartonzeăspune:
22/10/2013ălaă14:15

CumăsaăluptatătantiăZaliăcuăgazeleădeăşist
Gândulă-ăAcumă3ăzile

R spunde

ăcasandraăspune:
22/10/2013ălaă14:24

Nuăstiti?
Uiteăasa:ă“Cumăfuncționeaz ăexplorareaăseismic .ăPentruăoăexplorare
seismic ătipic ăesteănevoieădeăpatruăsauăcinciăvehiculeădenumite
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vibratoare.ăAcesteaămergăunulăînăspateleăceluilaltă iădină25ăînă25ăde
metri,ăprinăintermediulăuneiăpl ciăvibratoare,ătrimităundeăsonoreăîn
subteran.ăEsteăoăopera iuneăcareănuănecesit ămultătimp.ăVehiculeleăstau
camădou ăminuteăînăfiecareălocațieăpentruăaătransmiteă iăcolecta
semnalele.ăAtunciăcândăsuntăfolositeămiciăînc rc turiăexplozibile,ăacestea
suntăîngropateălaă10-30ădeămetriăadâncime,ăînăg uriăf cuteăcu
dispozitiveleădeăforareăinstalateăpeăvehicule.
Acesteăactivit țiăgenereaz ăundeăsonoreădeăjoas ăintensitateă iăsunt
realizateălaăoădistanț ăsigur ădeăcl diriăşiădeăsurseleădeăap ăpotabil .ăNici
oăexplozieănuăesteăvizibil ălaăsuprafaț .ă”

http://www.chevron.ro/developing/seismic_img.aspx

Sauăasa:

http://www.prospectiuni.ro/ro/achizitie-date

Clar?

R spunde

ăsilicon_văspune:
22/10/2013ălaă18:49

DoamnaăCasandra,ăchestiileăaceleaăsuntăpentruărealizareaăunor
hartiăseismice,ănumiteăsiăprofileăseismice,ăfinalmenteănisteăhartiăcu
nisteăliniiăpeăele,ăcareăindicaăcamăcareăeădistributiaăpungiiăde
petrol/gaz.

Acesteăprofileăseădeăzeciăsiăzeciădeăaniăsiănuăauălegaturaăcuăgazele
deăsist.ăSeăfacălaăexploatareaădeăgazeănormaleăsiădeăpetrol..ăCei
careăexpoateazaăacesteăresurseăsuntăobligatiădeăstatulăromanăsa
realizezeăacesteăhartiăseismiceăpentruăANRM,ăadicaăAgentia
NationaleăpentruăResurseăMinerale,ăsiăsaăleădepunaălaădosar,
pentruăaăprimiăacceptulădeăexploatare.ăCaciătrebuieăcunoscute
acesteăprofile.ăNuăeănimicăniciăpericulos,ăniciărusinos,ăniciăascuns.

Realizareaădeăprofileăseismiceănuăareănicioălegaturaăcuăaparitia
cutremurilor.ăSperăcaădumneavoastraănuăcredetiăcaăeăposibilăsa
ingropiăcantitatiămiciădeădinamitaălaă10-30ămăsubăpamantăsiăsa
genereziăcutremure.

Oăsimplaăcautareăpeănetăvaăduceăcatreăsite-ulăANRMăsauăspre
firmeăcareărealizeazaăastfelădeăprofileăseismice.

R spunde

ăcasandraăspune:
23/10/2013ălaă15:37

Sigurăcaăavetiădreptate.ăEuăamădatădoarăcatevaăsurseăde
informareădlui.ăSorinăIonita.ăP reaăc ănuăcunoasteămetoda
siăîncercaăoămic ăglum ăpeăseamaăunuiăcomentator.

R spunde

ăMartonzeăspune:
22/10/2013ălaă14:27

MilionarulăOvidiuăTender,ăcelăcareădetineăfirmaăProspectiuniăSA,ăa
depusărecentă–ălaăAgentiaăpentruăProtectiaăMediuluiăTimisă–ănuămai
putinădeă16ăcereriăprinăcareăcereăaprobareaăstatuluiăromanăpentru…
miciăcutremure.

Tehnic,ăinăpamantăvorăfiăintroduseăaparateăspecialeăcareăvorăprovoca
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seismeălaăscaraămica.

Totulăpentruăgasireaădeăpetrol,ăscrieăexclusivtm.ro.

Inătotal,ă16ăcomuneădinăjudetulăTimisăseăaflaăpeălistaămilionaruluiănascut
siăcrescutăinăTimisoara.

Practic,ăspecialistiiăfirmeiădetinuteădeăOvidiuăTenderăauăstabilităca
zacaminteăimportanteădeăpetrolăseăaflaăsubălocalitatile:

-ăDudestiiăNoi

-BecicherecuăMic

-Carpinis

-Checea

-Sacalaz

-Cenei

-Uivar

-Giulvaz

-SanmihaiuăRoman

-Parta,ăGiroc

-Sag

-Sanandreiălaă5ăkmădeăTimisoara!!

-Padureni

-PeciuăNou

-Jebel.

RealitateaTV

Citesteăarticolulăaici:ăProspectiuniăSAăaădepusălaăProtectiaăMediuluiă16
cereriăprinăcareăcereăaprobareaăstatuluiăpentru…ămiciăcutremure.ăCare
suntălocalitatileăvizateă»ăMediaşăInfo

R spunde

ăsilicon_văspune:
22/10/2013ălaă18:55

Amăscrisăsiămaiăsusăceăsuntăaceleaăprofileăseismice.ăNisteăharti
ceruteăchiarădeăstatulăromanăinainteădeăaăacceptaăexploatareaăde
petrolăsauăgaz,ăpentruăoăevaluareaăaăstariiărezerveiădeăpetrol/gaz.
Siămaăreferălaăexploatareăclasica,ăcuăsonda.ăSeăfaceăastaădeăzeci
siăzeciădeăani.

Ceăeăacolo,ăinăarticolulădumitale,ăeăpurăsiăsimpluăoăgogomanie,ăe
exagerareăgrotesca,ănumaiăbunaăcaăsaăsperieăoamenii.ăMini-
cutremureăfacuteădeăTender,ăniciămaiămult,ăniciămaiăputin.

Oăsimplaăcautareădeă“hartiăprofileăseismice”ăpeănetăoăsaăva
lamureasca.

Siăincaăceva:ătoateărezultateăacestorăstudiiă“diavolesti”ăajungăla
statulăroman,ăinăarhivaăagentieiănationaleădeăresurseăminerale.

R spunde
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ăMartonzeăspune:
22/10/2013ălaă21:05

Stimabile,ăamălucratămuuultiăaniăinăforaj-extractieăsiănuăse
faceauăaceleăhartiădeăcareăamintesti.
Inăplus,ăinăzoneleădinăTimisă,ăBihor,ăGalati-existaăexploatari
deătiteiăsiăgazeădeămulteădecenii,ădacaăeăasaăcumăafirmi,ănu
maiăsuntănecesareăalteăhartiăseismice,ăeleătrebuiauăsaăfiăfost
facuteădemult.
EsteăinteresantădeăretinutăcaălaăIzvoarele,ăacele
“cutremure”ăauăincetatăcandăauăajunsăacoloăspecialistii,ăin
plus,ădupaăafirmatiileădeămaiăsus,ăspecialistiiăauătrebuităsa
seămultumeascaăcuădeclaratiileăproprietarilorăsondelor.
Esteăextraordinarăcumăoameniăcititiăacceptaăinvaziaăacestor
cautatoriădeăzacaminte,ădeăparcaăarăfiăinăpustiu.
Nuămaiăconteazaăomul,ănatura,ăconteazaădoarăconturile
unorăclovniăajunsiăvremelnicăinăfrunteaăbucatelor.

R spunde

ăCodrutaăspune:
24/10/2013ălaă12:53

Serios!ăSuntetiăexpertăină“seismica”!ăSi,ăinăcalitateaăasta
(caătotiăsustinatoriiădeă“exploatari”ăindiferentădeăcareăarăfi
ele),ăvaăPERMITETIăsaăaruncatiăexpresiiăjignitoareăin
stangaăsi-nădreaptaă(stilulăastaădejaăaădevenităună“pattern”ă
ă)ă

Pai,ădacaăsuntetiăATATădeă“specialist”,ăpoateăleăexplicati
simpaticilorănostriăinterlocutoriăsiăCAREăeăefectul
prospectiunilorăseismiceăefectuateăpeăprofile,ă“in
perdea”!!!
TRECăpesteăfaptulăca,ădacaăs-arăfiăfacutăATATădeămulte
prospectiuniăseismiceă(inclusivăinăimediataăapropiereăa
unorălocalitatiăDEăCAMPIE),ăastiaăNUăarămaiăaveaănevoie
saăfacaăaltele…ăsau…ănuuu…?ă

Vaărog,ădeci:ăDescrietiăaiciăEXACTăprospectiunea
seismicaă“inăperdea”ă(ceăseăface,ăceăseăintamplaăacolo,ăce
siăcumăetc.)ăsiăefecteleăei!!

R spunde

ăMartonzeăspune:
22/10/2013ălaă14:36

26.03.2013
-ăUnăcutremurădeămic ăamplitudineăs-aăprodus,ămar iădup -amiaza,ăîn
zonaălocalit iiăSânandreiădinăjude ulăTimiş.ăCutremurulăaăpututăfiăresim it
şiădeătimişoreni.

R spunde

ăSorin Ionitaăspune:
22/10/2013ălaă14:45

VeziăcaădacaăeăcumvaăcutremurăGazprom,ănuăeăvoieăsaăzicemăde
elă

R spunde
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ăMartonzeăspune:
22/10/2013ălaă14:58

StimateădomnăIonita,ăprospectiunileăcuăexplozibilul
introdusăinăpamantăsuntăfacuteădeăProspectiuniăS.A.ăpe
careăd-lăOvidiuăTenderăl-aăpreluatăcuăcarote,ăstudii,ăharti,
etc.ădeălaăStatulăRomanăină1995.ăAcelăInstitutăcuprindea
muncaăaăzeciădeăaniădeăcercetareăaăzacamintelorăRomaniei,
cuăcheltuielileăaferente.
DegeabaăfacetiăaluzieălaăGazprom,ădacaănuăstiatiăvaăanunt
euăcaăjafulăeătranspartinicăsiăcaăunăbunăafacerist,
proprietarulăisiăvindeămarfaăcuiăplatesteămaiăbine,ăindiferent
deăsex,ănationalitateăsauăvarstaă(:

R spunde

ăSorin Ionitaăspune:
22/10/2013ălaă15:08

N-atiăinteles,ăsuntemădeăacord.ăVadăcaăimpotrivaălui
Tenderănuăfaceănimeniărazmerita,ădesiăalaăa
prospectatădeă30ădeăoriămaiămultădecatăChevron

ăCodrutaăspune:
22/10/2013ălaă15:31

Ba,ăaăFACUTălumeaăgalagieă–ăsiăasta,ădeăcativaăani
BUNI!ăDarănaaa…ădoarănuăeraă“presa
independenta”ăsaăiiăbageăinăseama…ănisteătzarani,
acolooo…ă
Darăprobabilăn-arăfiăajunsălaăproteste
COLECTIVE,ădeăasemeneaăamploareăsi
sistematice,ădacaăn-arăfiăexistatăsiăprecedenteăgen
“RosiaăMontana”…ăsiăincaăvreoăcateva…ădeăcare
nuăaflaseraăinăprimeleăfazeă

Bunaătreaba,ăsiăcuăaceastaă“societate
informationale”ă

ăMaxaăspune:
22/10/2013ălaă22:23

Baăs-aăf cut,ădarănuăcuăblocatădeădrumuriăînc ,ăci
numaiăcuădistrusădeăcabluri.ăDarăneăputemăîntreba
deăceăpresaănuăpreiaăasemeneaăinforma ii.

ămariusăspune:
22/10/2013ălaă17:19

Sperăcaăeăoăgluma,ănu?
Nu-miăpotăinchipuiăcaănuăatiăauzităincaădeădetonarileăefectuateăde
ProspectiuniăS.A.ă(eădreptăcaăsuntădetonariădeăincarcaturiăfoarteămici,
nuăvadăcumăarăputeaăgeneraăseisme).ăCare,ăaăpropos,ăaplicaăaceeasi
politicaăpesteătotăundeăauămersă(Timis,ăTarnave,ăetc.):ăintelegeriăcu
primariiăsiăapoiăincalcareaădreptuluiădeăproprietateăalăpersoanelor
private.ăUiteăunăexempluădinăTimis,ăcaăsaăvedetiăcaăceăseăintamplaăla
Pungestiăesteăsimptomatic:
http://www.youtube.com/watch?
featureţplayer_embedded&vţx5xIoOxFdKY
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TotăsuntetiăexpertiălaăEFOR,ăpoateăcercetati,ăaflatiăsiăneăcomunicati
tuturorăurmatorulălucru:
a)ăcineăvaăplatiăcostulăprospectiunilor,ăinăcazulăinăcareămetodaăde
exploatareăprinăfracturareăvaăfiăpanaălaăurmaărespinsaăpesteăcativaăani
(unămicăclue:ăvedetiăclauzeleăcuăprivireălaărevocareaădreptuluiăde
exploatareădinăcontracteleăincheiateădeăANRMăcuătitulariiălicentelor).
b)ăcatădeămareăestimatiăcaăvaăfiăacestăcostăalăexplorarilor,ăavandăin
vedereaădimensiuneaăarealelorălicentiateăesteăimensaăiară‘exploratorii’ăs-
auăpusăseriosăpeătreaba.

EuăsuntădeăacordăcuăreactiaăcelorădeălaăPungesti,ăindiferentădeăce
campanieădeăinformareăarăfiăfacutăsauănuăceiădeălaăChevronăsiăindiferent
deăeventualeleăpoliticiăfinanciareămaiăechitabileăaleăgurvernuluiă(oricum
pureăipoteze,ăavandăinăvedereăatitudineaălor),ăpentruăca:

-ăinăurmaăprospectiunilor,ăstatulăromanăsi-arăfiăsantajatăcetateniiă(cumăo
facăsiălaăRMGC):ădacaănuăleădamădreptulădeăexploatare,ăvaătrebuiăsa
platimămiliardeădeăeuroăpentruăexplorarileăefectuateă(veziăpunctulăaăde
maiăsus).
-ăindiferentăcareăeăprocentulădeăesecăalăputuriloră(1/100,ăsauă1/1000ăsau
maiădegrabaă1/3ădupaă30ădeăaniădeăoperare,ădacaăeăsaădamăcredare
informatiilorăpropagateădeăJoshăFox),ăpanaălaăurmaădacaăacelăesecăare
locăpeăpamantulătau,ănuăteămaiăincalzesteăcuănimicăcaăestiăstatistic
nerelevant.ăDacaădvs.ăcredetiăcaăpoluarileăaccidentaleălaăunăastfelădeăput
suntăstatisticănerelevante,ăaruncatiăoăprivireăpeăstudiileădeăspecialitate
facuteăinăindustrie.ăEuălaăoăsimplaăcautare,ăamădatăpesteăasta
http://etd.lsu.edu/docs/available/etd-04192012-
102434/unrestricted/Kinik_Thesis.pdf,ădarăsuntăconvinsăcaăvetiădaăde
multeăaltele.ăPoateăneăanuntaăpanaălaăurmaăexpertiiăEFORăcareăe
concluziaălor,ădupaăceăstudiazaătemeinicăinformatiaădinsponibilaăin
domeniulăpublic.ăDeăexemplu,ăinăacesta,
http://www2.epa.gov/sites/production/files/documents/wellintegritycasestudy.pdf,
gasitiăinăparteaăfinalaăreferinteăcatreădocumenteăoficialeă(sauăcelăputin
perceputeăastfelădeăEPA),ăcuăprivireălaăprocentulădeăputuriăcuădefecte).
Chiarămiăs-arăpareaăunăproiectădeăjurnalismădeăinvestigatieăsiăde
cercetareăimportant:ăcareăesteăprocentulărealădeăputuriăcaroraăle
cedeazaăcamasaădeăcimentăsauăauăproblemeăsimilareăpeădurataădeăviata
aăexploatarii.ăEventualăinăzoneăseismice,ăcumăeăVaslui.
-ătoataălumeaăeăconstientaăcaăodataăinceputaăoperatiunea,ăesteămultămai
greuăsaăoăopresti.ăDeăaceea,ăcineăseătemeădeăefecteleăexploatarii,
trebuieăsaăinceapaăopozitiaădinăfazaăincipientaăaăexplorarii,ănuădupaăce
lucrurileăauăintratădejaăpeăoămatca.ăDaca,ăDoamneăfereste,ăchiarăse
confirmaăzacaminteămari,ănu-iăvorămaiăputeaăimpiedicaăsubănicioăforma.

Inăaltaăordineădeăidei,ăpoateăimiăexplicatiăcareăesteămetodaădeăcalculăa
valoriiăprezenteăsiăviitoareăaăunuiăaquiferăsauăaăunuiăterenăagricol,ăcaăsa
vedemăcamăcareăarătrebuiăsaăfieăgarantiaăpeăcareăarătrebuiăsaăoălase
comunitatiiăoăcompanieădinăastaăpentruăsituatiiădeăpoluareăaccidentala.
Sauăvretiăsaărezolvatiăoăecuatieăcuămulteănecunoscute:
a)ăcareăsuntăsubstanteleăcareăseăvorăinjectaăinăsol,ăpentruăaăcalcula
perioadaădeăimpact?ăOops,ănuăseăpoateăsti,ăpentruăcaăeăsecret
comercială(IPR,ăbata-leăvina).
b)ăcareăesteăsuprafataăafectata?ăCateăcomunitatiătrebuieădespagubite?
Pai,ănuăseăpoateăsti,ăpentruăcaăapeleăsubteraneăauăobiceiulăastaănesimtit
deăaăcomunicaăintreăeleăfaraăsaăneăcearaănouaăvoie.
c)ăcareăvaăfiăcostulăcuătratamentulămedicalăalăcelorăcareăvorăfiăafectatiăin
urmatoriiă30-40ădeăani?ăPai,ănuăseăpoateăcalcula,ăpentruăcaănuăstimăcare
vaăfiăcostulătratamentuluiămedicalăpesteăzeciădeăaniă(lasandălaăoăparte
cinismulăunuiăastfelădeăcalcul).
d)ăcareăvaăfiăcostulădeăinlocuireăaăterenurilorădevalorizate/afectate?ăPai,
nuăseăpoateăsti,ăuniiăevalueazaăcaăpesteăvreoă10-20ădeăaniăterenurileăcu
potentialăagricolăvorăfiăinestimabile.ăSeăvorăduceărazboaieăpentruăaăle
ocupa.
e)ăPoateănuăeăintamplatorăcaăoameniiănuăs-auărevoltatăintaiăinăTimisăsau
peăTarnave,ăciăinăVaslui,ăundeăapaăesteăoăresursaămaiăvaloroasa.
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Indiferentădacaăoăastfelădeăpoluareăvaăpoluaăsauănuăcomunitatea,ăsigurăo
vaălasaăfaraăapa,ădatoritaăcantitatiiăfoarteămariădeăapaănecesareăin
procesulătehnologicăpropriu-zis.ăAmăunăunchiăcareătraiesteăintr-unăsat
careăaăramasăfaraăapaădinăcauzaăuneiămiciăfabriciădeăcascaval.ăImaginati-
vaăceăimpactăvorăaveaăzeciăsiăsuteădeăputuriădeăfracking,ăconcentrateăpe
oăzonaăsaracaăinăapa.

Caăatare,ădespreăceăvorbimăaici?ăIncercamăsa-iăconvingemăpeătaraniăca
eăcazulăsa-siăamanetezeăviitorulălorăsiăalăgeneratiilorăurmatoareădeădragul
‘independenteiăenergetice’?ăAăcui?ăOricum,ădacaăindependenta
energeticaăeăobiectivul,ăinăniciunăcazănuăastaăeăcalea.ăMi-eăsiăjenaăpentru
dvs.ădeăfaptulăcaăinăacestăarticolălegatiăgazeleădeăsistădeăchestiunea
securitatiiăenergeticeăaăRomaniei.ăPutetiăsaăvaăluatiădeămanaăcuăBasescu,
careăspuneăcaăasigurareaăpensiilorăromanilorădepindeădeăexploatarea
auruluiădeălaăRosiaăMontana,ăaăresurselorămineraleăinăgeneral.

AuăinceputăsaăseăblurezeăliniileădeădemarcatieăintreăexpertiăcaăSorin
IonitaăsiăIonelăBlanculescu.ăVremuriătristeătraim.ăAmăajunsăsa-miăpun
sperantaăinăbatraneiiădeălaăPungestiă&ăAdamclisiăcaăsa-miăvadătaraăpusa
peăunăcursăalădezvoltariiărealeăsiădurabile.

Poateăvaăfacetiăunădramădeăbineăsiăcititiăputinădinălistaăasta:
http://pennsylvaniaallianceforcleanwaterandair.wordpress.com/the-list/

Dacaăacceptamăcaănuăeăpropagandaădeăecologistiănemerniciăcareăvor
sa-iăfacaăpeăamericaniădependentiădeăGazprom,ăcredăcaătoataădiscutia
dvs.ădespreăstandarde,ăconsultare,ăpromovareaătransparentaăa
exploatatoriloră‘onesti’ădeăgazeădeăsistăinărandulăpopulatieiăesteăinutila
(caăsaăfolosescăunăeufemism).

R spunde

19.ă ăGAVRILACHEăspune:
22/10/2013ălaă13:51

Eăfoarteăimportantăsaăseăraspundaălaăintrebareaă:ăgazeleădeăsistăvorăasigura
independentaăenergeticaăaăRomaniei?ăSau,ămacar,ăoăvorăreduceăsemnificativ?ăDupa
parereaămea,ăcelămaiăplauzibilăraspunsăesteă:ăNU!ăSaăvedemăcatevaă(3)ădin
argumenteleălogiceă(nuăstiintifice,ăfiindcaănuăneăpreaăpricepem!)ă:
1.ăNuăexistaăabsolutănicioăsigurantaăcaăseăvaăgasiăatatădeămultăgazăincatăsaăseăasigure
consumulăRomanieiăpeăoălungaăperioadaădeătimp!
2.ăNuăexistaăabsolutănicioăsigurantaă(celăputinădeocamdata)ăcaăgazulădeăsistăextrasăva
fiăvandutăromanilor!ăInăfond,ăatataătimpăcatăplatescăredeventeleănegociateăsiăimi
gasescăcumparatoră“afara”ălaăunăpretăbun,ădeăceăsaăvandăgazulăinăRomania?
3.ăEsteăfoarteăposibilăsaăfieămaiăatractivăsaăcumparamăgazădinăaltaăparteădecatăsa
cumparamăgazulădeăsistădeălaănoi!ăCelăputinăteoretic,ăgazulădeăsist,ămaiăalesădacaăeste
relativăputin,ăvaăaveaăpreturiămaiămariădecatăcelăconventionalăimportat,ăeventual,ădin
altaăparteădecatădinăRusia!

R spunde

ăSorin Ionitaăspune:
22/10/2013ălaă14:02

Veziăcomentariulănostruădeămaiăsus,ăcuă“independentaăenergetica”.ăAvem
viziuniăcompletădiferiteădespreăasta,ăpiataălibera.,ăetc.

R spunde

ăGAVRILACHEăspune:
22/10/2013ălaă15:05

Dacaă“independentaăenergetica”ăinseamnaăsaăaiădeăundeăcumpara
“energie”,ănuăvadădeăceăn-amăasteptaăcaăUniuneaăEuropeanaăsaădevina

http://pennsylvaniaallianceforcleanwaterandair.wordpress.com/the-list/
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“independentaăenergetic”ăsi,ăastfel,ăsaăajungemăsiănoiă“independenti
energetic”!ăCeă“independentaăenergetica”ăesteăaiaăcareăitiăoferaăoăsuta
deăsurseădeăenergieădarătoateămaiăscumpeădecatăaiaăpeăcareăoăai
“acasa”?ă“Intepatura”ăcuă“piataălibera”ădespreăcareăasăaveaăoăviziune
diferitaădeăaădvs.ă(si,ăevident,ăaădvs.ăesteăceaăcorecta!)ăsi-arăaveaăsensul
inăsituatiaăinăcareănivelulădeădezvoltareăalăRomanieiă(sau,ămacar,
perspectiveleăapropriate,ă10-15ăani)ăalăfiăasemanatorătarilorăeuropene
dezvoltate,ăpentruăca,ănumaiăastfelăegalitateaă“independenta
energetica”ţă“piataăliberaădivesificata”ăsi-arăaveaăsens!ăNumaiăcineva
careădetineăsuficientiăbaniăseăpoateăbucura,ădeăexemplu,ădeăluptaăacerba
deăpeăpiataăliberaăaăautoturismelor!ăCelăcareăisiădramuiesteăbaniiădeăpe
oăziăpeăalta,ăcareăplatesteăcuăgreuăceleămaiămiciăpensiiădinăEuropa,ăcare
areăprofesoriăplatitiăcuă200ăEuroăpeălunaăsiămediciăcuă400ăEuro,ăcareănu
poateăcontinuaăinvestitiileăincepute,ăacela,ădeci,ăfericităeăcandăpoate
cumparaăoăciocolataălaăcopil!ăTeoretic,ăpiataăliberaăpresupuneăoăoferta
suficientădeămareăcareăsaăcreezeăconcurentaăinăraportădeăcerereăsiăsa
produca,ăOBLIGATORIU,ăunănivelădeăpretăacceptabilăpentru
cumparatori!ăSigurăcaăaparitiaăuneiăalteăoferteă(gazulădeăsist),ălaăunăpret
comparabilăcuăpretulăgazelorărusesti,ăesteăbeneficaăpentruăpiataădar
absolutănesemnificativaăpentruăRomania!ăReluandăexemplul,ăgermaniiăse
vorăbucuraăcaăaăaparutăpeăpiataăunăautoturismăcuăaceleasiăperformante,
cuăacelasiăpretăsauăchiarăunăpicămaiămare,ăfiindcaănuămaiăsuntăobligati
(devinăusoră“independenti”)ăsaăcumpereădeălaăacelasiăproducator!
Romanii,ăceiăcareăseăgandescădeădouaăoriăinainteănuădeăaăcumparaăun
autoturismăciăoăciocolataăpentruăalaămicu’,ăvorăpriviă“piata”ăcuăochi
“strainiăsiăgoi”!ăAsăspune,ăcaăsaăinchei,ăcaă“independentaăenergetica”,
“asaăcumăoăprivitiădvs.”,ăesteăfoarteăbunaădacaăesteăsiăaccesibila,ăadica
teăpoateăpuneăinăsituatiaădeăjucatorăpeăpiataă(inăcazulănostru,ăde
cumparator).ăDacaănu,ănu!ăPentruăcineănuăpoateăintraăinăjocă(inăcazul
nostruăcaăunăcumparator),ăesteămaiăindicatăsaăincerceăsaăfie
“independentăenergetic”ăasaăcumăvadăastaăuniiădintreănoiă(maiăputin…in
temaădecatădvs.)ă:ăsa-siădramuiascaăceăauăcatămaiăbine!
NBă:ăSuntăunăadeptăalăexploatariiăgazelorădeăsistăpentruăcaăcreazaălocuri
deămunca,ăaduceăvenituriălaăbuget,ăaduceătehnologie,ăesteăunăsemnalăbun
pentruăinvestitoriiăstraini…

R spunde

ăMaxaăspune:
22/10/2013ălaă16:32

Miăseăpareăcorect ăobserva iaădv.:ăniăseăvorbeşteădespre
independen aăenergetic ăşiădespreăvirtu ileăpie eiălibere,
ocultându-seăînămodăparşivă(şiăamăaiciătoat ăproprietatea
termenilorăpeăcare-iăfolosesc)ăfaptulăc ăpeăaceast ăpia ăRomânia
areăpozi iaădeăcump r tor,ănicidecumădeăvânz tor.ăCumăe
posibil ăaceast ăocultare?ăPrintr-oăglisareăsemantic ăfoaarte
uşoar ,ădeălaă“avemăresurseămariădeăgaze”ălaă“Româniaă–
produc torădeăgazeănaturale”ălaă“Româniaăvânz torădeăgaze
naturaleăpeăpia aăgazelorănaturale”,ăuitându-seăc ăRomâniaăias
dinăschem ăundevaăimediatădup ă“avemăresurseămariădeăgaze”ăşi
c ,ădeăfapt,ănuăap remăpeăpia aărespectiv ,ăpeăcareăseăvândăgaze
naturaleăşiănuăresurseăexploatabile,ăînăp mânt,ădecâtăcaănişte
simpliăcump r tori.
Compara ieăcuăSUA:ăşiăacoloăeăpia ăliber ăaăcombustibililor
fosili,ăşiăacoloărezerveleăsuntăexploatateădeăcompaniiăprivate,ănu
deăc treăstat.ăP iăda,ădarăSUAănuăareăunăvecinăcuămariăresurse
deăgazeănaturaleăconven ionale,ădeălaăcareăs -şiăpoat ătrage
conducteăuşor,ăniciănuăpreaăareăcuiăs ăexporteăgazeleăînăritmulăîn
careăoăfaceăRusia,ădeciăceleădou ăpie eănuăseăpotăcompara.ăNu
credăc ăSUAă(în elegândăprinăastaăfirmeleăcareăexploateaz
gazeleădeăşistădeăacolo)ăexport ăgazeăînăEuropaăsauăc ăm carăse
puneăproblemaăaşa.
http://www.forbes.com/sites/pikeresearch/2013/10/18/shale-
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gas-export-boom-dont-celebrate-yet/

R spunde

ăsilicon_văspune:
22/10/2013ălaă19:08

“P iăda,ădarăSUAănuăareăunăvecinăcuămariăresurseădeăgaze
naturaleăconven ionale,ădeălaăcareăs -şiăpoat ătrage
conducteăuşor,ăetc”

Atiăuitatăsaăprecizatiăceva:ăsiăvecinăcareăinchideărobinetul
CANDăAREăELăCHEF,ăbagandu-siăpicioareleăinăorice
acordăcommercial,ădinăconsiderenteăpurăpolitice.

Amăscrisăcevaăsiămaiăsus.

Siăincaăceva:

“ocultându-seăînămodăparşivă(şiăamăaiciătoat ăproprietatea
termenilorăpeăcare-iăfolosesc)ăfaptulăc ăpeăaceast ăpia
Româniaăareăpozi iaădeăcump r tor,ănicidecumăde
vânz tor.”

AstaăeăviataăsiăasteaăsuntălegileăinăRomania.ăStatulăroman
daăacorduriădeăexploatareăunorăcompaniiăprivateăprivind
resurseleăminerale:ădeălaănisipăsiăbalastăsiăpanaălaăpetrolăsi
gaze.

Statulăisiăiaăredeventaăstabilitaăprinălegeă(unăprocentăfixădin
totalulăvaloriiăexploatate),ăiarăcompaniaăisiăplatesteăsiătaxele
ceăleăareădeăplatităcatreăstată(impoziteăsiătaxeăpeăsalarii,ătva,
impozităprofit,ăetc)

Siăcuăasta,ăbasta.ăNisipul,ăbalastul,ăpetrolulăsiăgazul
apartineăaceleiăcompaniiădupaăastaăsiăvindeăcatăsiăcumăvrea
aceaăcompanie.

Putemăsaăoprimăacestă“jaf”.ăSaăinterzicemăexploatarea
resurselorăsubsoluluiădeăcatreăcompaniiăprivate.ăSaănuăaiba
voieădecatăstatul.

Sperăcaărealizatiăcaăacestălucruănuăeărealizabil.ăDecatădaca
neăintoarcemăcuăvreoă30ădeăaniăinăurma.ăNuăstiuădacaăasta
vaădoriti.

R spunde

ăMaxaăspune:
22/10/2013ălaă21:22

Bun,ădarăcelăpu inăatunciăhaide iăs ănuăneămai
ascundemădup ădegetăm carăpeăaiciăcuăchestii
despreăcumăoăs ădobândimănoiăindependen a
energetic ăprinăpia aădeschis .ăPeăpia aăaiaădeschis
vomăfiănişteăcump r toriăşiăatât.ăCeătreab ăare
primireaăuneiăredeven eăsauăaăunorăimpoziteăcu
independen aăenergetic ?ăIndependen aăenergetic
înseamn ăs ănuădepinziădeăaltcinevaăpentruăa- i
procuraăsurseleădeăenergieădeăcareăaiănevoieăsauăs
aiăasigurat ăpeătermenălungăfurnizareaăunor
asemeneaăresurseălaăunăpre ăcareăeăcelămai
avantajosăpeăpia .ăCeăleg tur ăareăastaăcu
concesionareaărezervelorădeăgaze?
Suntemălua iădeăproşti.
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20.ă ăvioăspune:
22/10/2013ălaă13:55

Adica,ăincompetentaăguvernantilorăplusălipsaădeăincredereăcronicaădejaăaăromanilorăin
ceiăcareăneăguverneazaţHAOS!!!
SiăoăRomanieăneguvernataăsauăguvernataălaăvoiaăintamplariiăsauălaăvoiaămaiămarilor
zileiăsauălumii….

R spunde

21.ă ădanăspune:
22/10/2013ălaă13:57

dacaăneăprezintiădocomentulădeăundeărezultaăcaălaăPungestiăvaăfiăexploatareăclasicaăsi
nuăprinăfracturare,ăteăcredem!

aa,ăsiăpoateăneălamurestiădeăceăoăgascaădeăatoatestiutori,ăinăfrunteăcuăMRUăauăsarităsa
neăexpliceăprostimiiăcaăceăbunaăeăfracturarea,ăcaăseăindependentiăenergeticăvomăfi,ăsi
astaăinăconditiileăuneiăredeventeădeăcacat?

R spunde

ăOtilia Nutuăspune:
22/10/2013ălaă15:23

Da.ăAmăintrebatălaăChevronădespreălink-ulăundeăasăputeaăgasiăautorizatiileăsi
amăgasităurmatoareaăchestie:
http://www.chevron.ro/en/news/vaslui_announcements.aspx.ăExempluăde
politicaădeăcomunicareă–ăcandăaiăoăpropagandaăputernicaăsiăeficientaăcontra,
nu-tiăbatiăcapulăsaăpuiăpeăwebsiteădirectălink-urileăcareădemonstreazaăcaăai
dreptate,ăiiălasiăpeăjurnalistiăsaăcauteăsinguri,ădeăparcaăareătimpăsauăinteres
cinevaăsaădemonstrezeăcaăaiădreptateăcandăpeătineăteălasaărece.

R spunde

ădanăspune:
22/10/2013ălaă16:42

Autorizatiaădeăexplorareăesteăunaăgenerala,ăasadarărevineăintrebarea:ăde
undeăstitiăcaăEXPLOATAREAăvaăfiăclasicaăsiănuăcuăfracturare
hidraulica?

DOCOMENTUL!

R spunde

ăOtilia Nutuăspune:
22/10/2013ălaă17:27

Avizulădeămediuăsiăautorizatiileădeăconstructieăsiăcertificatulăde
urbanismănuăsuntăgenerale.ăRaspunsulă(caăeătehnologie
conventionala)ăilăstiuăintrebandăpeăcinevaădeălaăChevronăsi
cautandăoăsursaăindependenta.ăAmăfostătrimisaălaădocumentul
careăaăfostădezbatutăpublic,ăcuărugaminteaădeăaăcautaăeuăcu
search-ulădeăpeăwebsiteăAPM.ăRecunoscăcaăn-amăcautatăsiăam
zisămaiădeparteăspreăChevronăcaăeăanormalăsaăcautăeu
argumenteleălor,ădacaăauăvreunele,ăEIăarătbăsaăiasaăpublicăcuăasta
siăsa-siăactualizezeăwebsite-ulăalaăpeăcareăn-aămaiăumblatănimeni
dinămartieă2012.ăDeăaltfel,ăaăspusăsiăHolstăpublicăcaăauăacum
avizeăptăexplorareăprinămetodeăconventionale.ăGivingătheăbenefit
ofătheădoubt,ăpresupunăcaăn-auămintităchiarăasa,ădarăcamăatat.

R spunde
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ăMihaelaT.ăspune:
22/10/2013ălaă19:19

DacaăeăvorbaădeălinkulădinăpaginaăChevron,ăamădatăeu
search.ăDupaăChevronăsiăPuiesti-zeroărezultate,ădupa
Vasluiăpesteă30ădeăpagini,ăcuămuulteăbuletineădeăcalitateăa
aerului.ăImiăpareărau,ădarădacaăastaăeătransparenta…

R spunde

22.ă ăyellow submarineăspune:
22/10/2013ălaă14:20

Totusi,ăarătrebuiăsaăseăiaăinăcalculăsiăunăfinalăapocalipticăcuăunăcutremurădeă7gradeăpe
scaraăRichterăsiăunăguvernăcareănuămaiăstieăcumăs-oăroiascaăinătarileăcalde.ăInăcazul
astaăseăsesizeazaăTPI?

R spunde

23.ă ăpehashăspune:
22/10/2013ălaă14:20

DacaăSorinăIonitaăarălocuiăinăPungesti,ălaă500ădeămetriădeăsondaăaiaădeăexplorare,
stiindătotăceăstieăacum,ăcaăriscurileăsuntămici,ăcaăeăforajăcuămetodeăconventionale,ădar
siăcaăcaăprimarulăsi-aădatăsingurăterenulăpeăcareăapoiăl-aăconcesionat,ăcaăexistaăunăvid
legislativ,ăcaăeăunaădină1000ăsiăvorăapareaăincaă999ă(abia)ăpesteă2ăani,ădarăvorăfiăcel
maiăprobabiătotăundevaăinăaiaă500ădeămetri,ăcaămaiănouăguvernulăUSLăvreaăsa
permitaăcompaniilorăprivateăsaăexpropriezeăcandăeăvorbaădeă‘intereseădeosebite’,ăca
exploatareaăpropriuzisaăvaăpresupuneătoneădeăapaălaăfiecareăput,ăapaăcareăapoi
trebuieătratataăcorespunzator,ăaltfelăesteătoxica…ăoareăceăarăface?..

R spunde

ăSorin Ionitaăspune:
22/10/2013ălaă14:30

Ceăamăscrisăinăraport,ăcititiăvaărogătextulăintegral:ăasaămi-arăplaceaăsaădecurga
lucrurile.

R spunde

ăpehashăspune:
22/10/2013ălaă16:58

Paiădiscutamădespreăscenariiăidealeăsauădespreărealitateaăcareăne
inconjoara?
Asteptătotusiăunăraspuns…ăEuămaăintrebăceăatiăfaceăacum,ămaiăexact
zileleătrecute,ăcandătaraniiăs-auăpusăinăfataăutilajelor?ăInăraportăfolositi
cuvantulă‘halucinant’…ăSaăfieăoareăchiarăatatădeăsimplu?ăBietiiăoameni
si-auăimaginatătotul..ăacoloădeăfaptădoarăsapaăuniiăoăfantanaămaiăadanca?
Dumneavoatraădacaăaveatiăcasaălaămargineaăsatuluiăv-atiăfiăuitatădoarăde
laăfereastra?ăSauăpoateăv-atiăfiădusăsaăleăducetiălaămuncitoriăunăceaiăsi
nisteăbiscuiti,ăeventualăsaăleămultumitiăinginerilorădeălaăChevronăcaăva
aducăbunastareaăinăcasa?..

Oăaltaăintrebare,ăcaătotăsuntemălaăcapitolulăhalucinatii…ădacaătoate
lucrurileăsuntăatatădeăroz,ădeăceănuăauăvenităavocatiiădeălaăChevronăcuăo
legeăbineăscrisaăpeăcareăsaăoăcopiezeăPontaă(caălaăastaăseăpricepe..)ăsi
saăavemăsiănoiădeăacumăincoloăoălegislatieăptăexploatareaăgazelorăde
sist?ăDeădatăspaga,ăauădatăsigur..ăcaăprimulăsinistruăs-aărazgandităimediat
ceăaăajunsălaăguvernareăsiăle-aădatălicenta.ăDacaăvorăs-oăfacaăcurat,ăfara
riscuri,ăn-arătrebuiăsaăiiăderanjezeăoălegislatieăsimilaraăcuăceaădinăSUA.
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Laănoiăniciămacarănuătrebuieăsa-iăplateacaăpeăamaratiiăsubăpamantul
caroraăsapa..ădoarăoăredeventaăinfimaădeă3-4șălaăstatăsiărestulăprofitului
inăparadisuriăfiscale.ăArăfiăinchisăguraătuturorăcuăoălegeăbuna,ănu?ăN-au
facut-o…ăEuăstiuăoăvorbaăinteleaptaă–ăafacerileăbuneăseăfacăintre
negustoriăcinstiti.ăExploatareaăresurselorăRomanieiăarătrebuiălasataăpe
maiătarziu..ăoricumămomentanăavemălaădispozitieăzeciădeămiliardeăde
euroăgratisădeălaăUE..

R spunde

ăProstu' satuluiăspune:
22/10/2013ălaă22:02

“deăceănuăauăvenităavocatiiădeălaăChevronăcuăoălegeăbineăscrisaăpe
careăsaăoăcopiezeăPontaă(caălaăastaăseăpricepe..)ăsiăsaăavemăsiănoi
deăacumăincoloăoălegislatieăptăexploatareaăgazelorădeăsist?”

Asta-iăsimpluă–ăn-aveauădeăundeăs-oăia,ăaceaălege,ăoăastfelăde
legeăspecializataănuăexistaăniciăinăState.
Baămaiămult,ădesiătehnologiaăeăfoarteăbineăcunoscuta,ănu
comportaăriscuri,ănuăseăintamplaănimic,ănuăpolueazaă(siămaiăales
nuăpolueazaăapa),ătotusiăindustriaăaăobtinutăpeălaămijlocul
deceniuluiătrecutădeălaăAdministratiaăamericanaăoăgramadaăde
exceptariădeălaănormeăpeăcareăaltiiătrebuieăsaăleărespecte.ăCea
maiăbineăcunoscutaădintreăele,ăexceptareaădeălaă–ăaiăghicit!ă–ăSafe
DrinkingăWaterăAct.
Akaă“theăHalliburtonăloophole”,ădupaăfirmaăindelungăjupanitaăde
aceaădragalasaăsiăinocentaăfapturaănumitaăDickăCheney.

Catădespreăredevente,ăcumăziceamămaiăsus,ămaiăusorăcuăsubiectul
astaăpeăscari.ăPregatiti-vaăpsihologicăpentruăredeventeăZERO,
sauăoricumămaiămiciădeăminimulădeocamdataălegală(3,5ș),
chestieădejaăpregatita,ăincet-incet,ădeăluarileădeăpozitieăaleălui
Ponta,ăDutuădeălaăANRMăetc.
Maiăadaugamălaăastaăsiăprevizibilaălipsaădeăentuziasmăpentruănoi
standardeăsiăavizeădeămediu,ăspecificeăacesteiătehnologii,ăsiăiac-
asaăputemădeveniăceiămaiăbuniăprieteniăaiăMareluiăOmăAlb.

R spunde

24.ă ăunuăspune:
22/10/2013ălaă14:21

Nuăpotăsaăzicădecat:
1.ăEstiăunămisel:ăIeiăinărasănisteăpericoleaărealeăaleăacestorăexploatariă,ăcareăauăsanse
deă100șăsaăseăintampleădupaăcumăseăintamplaăinătoataălumeaăundeăseăfoloseste
aceastaăasaăzisaă“tehnologie”.
2.ăExplorareăţăExploatare.ăDacaănuăstiaiăastaăteărogăsaănuăteămaiănumestiăjurnalist
pentruăcaăunăjurnalistătrebuieăsaăfieăinformat.

R spunde

ăSorin Ionitaăspune:
22/10/2013ălaă14:29

2.ăFairăenough.ăNiciănuăm-amănumităvreodataăjurnalist,ăpentruăcaănuăsunt.

R spunde

25.ă ăMarian Grigoreăspune:
22/10/2013ălaă14:32

Bunaăziua,
Cuăcatevaămiciăinadvertente,ăremarcateăsiăinăuneleăcomentariiămaiăsus,ăapreciez
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articolul.ăProblemaăfundamentala,ăcareănuăseătrateazaăsuficient,ăzicăeu,ăesteălegataăde
implicatiileăeconomice,ăgeostrategiceăsiăgeopoliticeăaleăgazelorădeăsist.
Inăprimulărand,ădpdvătehnologicănuăseăproduceăoărevolutieăiarădacaăinăUSăs-auăsapat
nuăstiuăcateămiiădeăsondeă(aproapeă20,ădacaăamăretinutăbine),ăatunciănuăcredăca
problemaăeăunaădeămediu.
Problemaăesteăgeopolitica.ăDacaăinăurmatoriiă5-10ăaniătarileăeuropeneăcuărezerve
importante,ăprintreăcareăseănumaraăRomaniaăsiăPolonia,ăajungăsaădezvolteăoăproductie
importanta,ăatunciăputereaădeănegociereăaăRusieiăinărelatiaăcuăEuropaăvaăscadea
sensibil.ăAstaăinăconditiileăinăcareăRusiaăexploateazaădependentaăcarteaăresurselor
naturaleăpentruăa-siăintariăvoceaălaănivelăglobalăsiăsferaădeăinfluentaăinăEuropaăin
particular.ăAcestăargumentăareăsiăelăoădurataădeăviataălimitata,ădeoareceăzacamintele
deăgazăaleăGazpromăsuntăinăfazaădeclinuluiănaturalăiarăfirmaăaăabandonatăcatevaănoi
proiecteădeăexplorareăinăzonaăarcticaădinăcauzaăcosturilorăprohibitive.
Inăacestăcontext,ănuămaăpotăopriălaăaămaăgandiăcaătotiăacestiăactivistiădeămediuăsiătoate
babuteleădeăprinăaceleăsateămoldovenestiănuăs-auămobilizatăchiarăatatădeăspontan.ăDe
undeăatataăcivismăspontanăsiăindarjireălaănisteăoameniăcareănuăauăcartităinăvremea
comunismului,ăauăvotatătotdeaunaămasivăIliescuăsiăstangaăsiăcareănuăauămanifestatănicio
oăpreocupareăcivicaăatunciăcandăauăfostăsubiecteăfierbintiăpeăagendaăzileiă(e.g.
referendumulădeăanulătrecut)ăsamd.ăSaăfimăseriosi,ălucrurileăasteaănuăsuntăchiarăatatăde
spontane.
Exploatareaăgazelorădeăsistăneădeschideăoptiuniădeănegociereăinăprivintaăachizitieiăde
gazeăsiăneăferesteădeăsferaădeăinfluentaăaăRusiei.
Asaăcaăda,ăarătrebuiăsaăexisteăsiăoămiscareăpro-frackingăcareăsaăexpliceăacesteălucruri.

R spunde

ăCodrutaăspune:
22/10/2013ălaă14:58

Deăfapt,ăeăchiarăinăAVANTAJULărusilorăcaăRomaniaăsa-siădeaăresursele
ACUM,ăcatălumeaăincaămaiăareăcateăceva,ăpeămaiănimicăpentruăcaădupaăaia,
candăoăsaăfieăcuăADEVARATăcriza,ărusiiăsaăneăvandaăceăauăconservatăeiăin
timpulăasta,ălaăpreturiăcumăvorăei,ăadicaămariăcatăincape!!

Asaăca…ămaiăusorăcuă“agenturili”ăpeăscari,ăstimabileă–ăcaănuătotiăpunemăbotu’
laăintoxicariătipăBase…ăuniiădintreănoiăauăavutăsiănoteămaiămariădeăcinci,ăla
scoala!ă

R spunde

ăSorin Ionitaăspune:
22/10/2013ălaă15:07

Nuăvreauăsaămaăbag,ădarăn-areăaerulăcaărusiiăarăconservaăceva,ăsauăca
arăfiăfostăvreodataăfoarteătariălaăenergyăintensity,ăcredăcaăeătaraăcareăsi-a
vandalizatăimenseleăresurseănaturaleămaiămultădecatăoricineăaltcineva

R spunde

ăCodrutaăspune:
22/10/2013ălaă15:20

Oh,ăsiăda…ăfacăpeăeiădeăfricaăcaăorăsaăseăgaseascaăoătzârucãăde
gazeădeăsistălaănoiăsiăFIXădeăaiaăoăsaăleămeargaăloră“rau”ăla
industriaăextractiva,ăceăsaăzic…
Nuămaiăspunăcaăuniiămaiăvehiculeazaăsiăideeaăstupidaăcaăsiăin
chestiaăcuăRosiaăMontanaă(sauăenergiaănucleara)ăs-auăbagatărusii
–ăasta,ăinăconditiileăinăcareăpanaăsiăceeaăceădauăeiăpeăhalzileăde
STERIL,ădeălaăzacaminteleălorădeăaurăsauăuraniu,ăareăcontinuturi
maiăbogateădecatăMaretzeleăNoastreăZacaminte!ă

R spunde

http://www.contributors.ro/fara-categorie/rascoala-anti-fracking/?replytocom=157588#respond
http://www.grundtvig-landscape.eu/
http://www.contributors.ro/fara-categorie/rascoala-anti-fracking/?replytocom=157609#respond
http://www.expertforum.ro/
http://www.contributors.ro/fara-categorie/rascoala-anti-fracking/?replytocom=157617#respond
http://www.grundtvig-landscape.eu/
http://www.contributors.ro/fara-categorie/rascoala-anti-fracking/?replytocom=157626#respond


27.10.2013 Răscoala anti-fracking: 5 lucruri pe care nu le știaț i despre gazele noastre de șist |  Contributors

www.contributors.ro/fara-categorie/rascoala-anti-fracking/ 39/82

ăcristiăspune:
22/10/2013ălaă16:50

Tareăastaăcuă“intoxicareaătipăbase”ă ă.ăPaiăfrate,ătoataăclasaăpoliticaăsi
80șădinăpresaăiiădaăinainteăcuă“intoxicarea”.
Inainteădeăa-miăsariăinăcap,ămentionezăcaămiercuriăcandăaăexplodat
treabaălaăPungesti,ăeramăinăPiata,ăsiătotăeuăsuntăprimulăpeăacestăforum
careăm-amăoferităparteălaăpropunereaăluiăSorin,ăceaăcuă“coltulăpro-
fracking”ă(inăconditiileăenuntate).

R spunde

ăOtilia Nutuăspune:
22/10/2013ălaă15:26

MarianăGrigore:ăEXACT.ăIarămiscareaăpro-frackingăarătrebuiăsaăfieăcu
Chevronăinăfrunte.ăSaăaducaăspecialisti,ăsaăfacaădiscutiiăpublice,ăsaăinformeze
publicul,ăsaăraspundaăacuzatiilor,ăsaăiasaăpublicăsiătransparentăcuă“Chevron
raspunde”.ăDarădormăinăfront.

R spunde

ămariusăspune:
23/10/2013ălaă0:59

Daăinainteăsaăinformezeăpublicul,ămiscareaăastaăpro-frackingăarătrebuiăsa
citeascaăeaăintai,ăcaăinformatiiăsuntădestule.
Astaăeăceaămaiăcompleta/complexaăsursaăpeăcareăamăgasit-oăeu,ăun
agregatorădeăfoarteămulteăstudii:

http://www.sourcewatch.org/index.php/Fracking_studies

Deăexemplu,ăDl.ăIonita,ăunăpro-frackerăconstructiv,ăemiteăpareriăinăacest
articolăcuăprivireălaărisculăpeăcareăilăpresupuneăunăputădeăacestătip.ăCaăar
fiă1/1000ăprobabilitateaăsaăseăintampleăcevaărau.ăSuntăcuriosăpeăceăse
bazeazaăcandădaăaceastaăcifra.ăPoateăsi-oăcomparaăcuăceăzicăstudiile
indicateămaiăsus.

R spunde

26.ă ăcristian dragneaăspune:
22/10/2013ălaă14:35

mizerabil,ămonsher!
eăde-ajunsăsaăpuiăminaăpeăwikipediaăcaăsaăveziăcitădeădaunatorăeăarticolulăasta…

R spunde

ăMarian Grigoreăspune:
22/10/2013ălaă14:49

Amăcevaăcunostinteădeăindustrieăsiăpozitiaămeaăesteăbazataălecturaăunorăsurse
profesionale.

R spunde

27.ă ăMr Johnăspune:
22/10/2013ălaă14:46

Siăromaniiăceăcastigaădinăafacereaăasta?..catăesteăredeventa?chiarădacaăarăfiăcevaămai
mareănuăsuntădeăacrodăcuăexploatareaăresurselorăniciădeăcatreăstrainiăniciădeăcatre
conducereaăactualaă..ăprincipiileăeconomieiăsiădistributiaăbogatieiăinăRomaniaănuăse
realizeaza!!
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Eăunăjafăinceputădină’89ăsiăseăaflaăinăcursădeădesfasurareăd-leăautor!!

R spunde

ăOtilia Nutuăspune:
22/10/2013ălaă15:31

MrăJohn:ăfoarteăcorect.ăNoiăinăacestămomentăNUăavemăoădiscutieăprivind
impozitareaăhidrocarburilor,ădesiăseăvorbesteădeă2ăaniăcaăină2014ăs-arăputea
discutaăschimbareaăimpozitariiă(dupaăceăexpiraăclauzaădeăstabilitateădin
contractulădeăprivatizareăPetrom).

Exactăastaăarătbăsaădiscutam:ăcumăimpozitamăhidrocarburileă–ăredevente?
Facemăunăimpozităpeăhidrocarburi?ăCatădeămareăarătbăsaăfie,ăcaăsaăramanaăsi
investitoriiăinteresati,ăsaăcastigeăsiăsocietatea?ăCumăarătbăimpartitiăbanii,ătotiăla
bugetulădeăstatăsauăoăparteăsaăseăducaălaăautoritatileălocale?

Iarădiscutiaăastaăarătbăsaăfieăfăserioasa.ăInăPoloniaăaădurată2ăaniăpanaăs-aăajuns
laăoăformaăacceptabila,ăsiăpanaăsiăacoloăauăinceputăsaăseăretragaăniste
investitori.ăApoi,ănuăputemăschimbaăimpoziteleăpeăresurseădeălaăoăziălaăalta,ăpt
caăoăasemeneaăinvestitieăeăpeătermenălungăsiănuătbăcaămediulădeăafaceriăsaăfie
imprevizibil.

R spunde

28.ă ăAdrianăspune:
22/10/2013ălaă14:48

DomnuleăIonita,

Problemaădeăbazaăeste:ădeăcandăstatulăs-aăfacutăproprietarăpeăresurseleăminerale?ăEăo
cooperativizareăfortata,ă“totăceăeăinăsubsolăeăalăpoporului”,ăsaăuăle-aăcumparatădeăla
proprietariiăterenurilor?ăFaraăunăraspunsălogicăsiăcoerentănuăseăpuneăproblema
exploatarilor,ătaraniiădeălaăPungesti,ăprintreăaltele,ăseătrezescăcuăoăcompanieăcareăvine
peăterenurileălorăsaăforeze,ăsaăextragaăsiăsaăvandaăresurseleălor.ăIndependenta
energeticaăaăRomaniei?ăDeăceăi-arăpasaătaranului,ădvs.ăsauămieădeăunătermenăatatăde
generic?ăDeăceăaăRomanieiăsiănuăaăplaneteiăsauăaăuniversului?ăPentruăcaă…ănuăstitiămai
multădecată“noiăsuntemăromani,ăstatăunitarăindivizibilăsiătotăceăseăaflaăinăinteriorul
granitelorăeăproprietateaăstatului,ăproprietateaăprivataăeădoarăoăiluzieătemporara”?

Socialistiănemernici,ăaiaăsuntăguvernantiiăRomaniei,ăiarăocazionalăsuntălaăfelăde
comunistiăcaăsovieticiiăsauăRSR.ă“Toateăresurseleăsuntăaleăstatului”.ăSaămoaraăinecati
cuăele.

R spunde

ăOtilia Nutuăspune:
22/10/2013ălaă15:38

Adrian:ăAstaăeăoăproblemaăvecheăsiănuăsuntemăsinguraătaraăinăcareălucrurile
suntăasa,ămaiăexactăexceptiaăeăSUA,ăinătoataăEuropaăresurseleămineraleăsunt
detinuteădeăstat.

Eăintr-adevarăoădiscutieăinteresantaăintelectualădacaăresurseleăarătbăsaăfie
proprietateaăstatuluiăsauăaăproprietaruluiădeăteren,ăunăexercitiuăintelectualăsiăde
imaginatie,ăinsaăcompletăinutilăpractic.ăDeăce?ăRegimulăproprietatiiăpeăresurse
nuăseăpoateăschimbaădeălaăoăziălaăalta:

-ăcatiăoameniă(șăpopulatie)ăarăfiădeăacordăinăRomaniaăcaăresurseleămineraleăsa
fieă“privatizate”ăcatreăproprietariiădeăterenuri?
-ăarătbăschimbataăConstitutia.ăAbiaăreusimăsaăblocamăprostiile
anticonstitutionaleăpeăcareăvorăsaăleăfacaăpoliticieniiăprinărevizuireaăConstitutiei,
redeschidemăacumăsubiectulămodificariiăConstitutieiăinăconditiileăinăcareăam
vazutăceăideiăauăparlamentariiăsiăcaămodificareaănuăseăfaceăcuăniciunăexpertăin
constitutionalism?
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-ădacaăseăfaceăschimbareaădeăproprietate:ăceăseăintamplaăcuăTOATE
contracteleădeăconcesiuneăinăvigoare?
-ăceăseăintamplaăcuătranzactiileădeăterenuriădinăultimiiă30ădeăani,ăcineăarăfiăavut
dreptulălaăvaloareaăresurseiădeăsubăelăsiăcumăpoateăfiădespagubit?

Etcăetcăetc.

R spunde

ăAdrianăspune:
22/10/2013ălaă16:53

Dacaănuăreparamăradacinileăsiădoarătundemăvarfurileăseănumesteăca
facemăcoafura,ănuăeconomie.ăDinăproblemeleădeăbazaăconstitutionaleăies
maiămulteăprobleme-efectădecatăputemăduce.ăDarăcatevaăraspunsuri:
-ănuăeăvorbaădeăprivatizare,ăciădeăeliminareaănationalizarii.ăDacaăoănumiti
privatizare,ăchiarăsiăcuă3ăranduriădeăghilimele,ădejaăavetiăatitudineaăsi
comunicareaănepotrivita,ădejaăinfluentatiănegativăperceptiileăprinăasta
-ăcontracteleădeăconcesiuneăseăvorăcontinuaăautomatăoăperioada,ăde
pildaă5ăani,ădupaăcareăpotăfiăreinoiteăcuăproprietarulădeădrept.ăInă5ăani
atatăcompaniaăminieraăsauăptrolieraăcatăsiăproprietarulăisiăpotădaăseama
careăeăvaloareaărealaăaăconcesiuniiăsiăpotănegociaădinătimpăreinoirea
dacaăsuntăinteresati.
-ătranzactiileăcuăterenuriăramanăasaăcumăauăfostăfacute,ăproprietarul
actualăvaăaveaădrepturileăasupraăsubsolului.ăChiarănuăvadăcareăe
problemaăinăacestăcaz.

R spunde

ăiosiPăspune:
22/10/2013ălaă18:31

Avetiădreptate,ăcuăexceptiaăultimuluiăparagraf:ăintrucatăvechiul
proprietarănuădetineaăresurseleălaădataăvanzarii,ăesteălogicăcaănu
puteaăniciăsaăleăvanda!
Concluzia:ăresurseleă“retrocedate”ăapartinăinăcontinuareăvechiului
proprietară(beneficiarulăretrocedarii),ăchiarădacaăterenulăinăsineăa
fostăvandutădeămaiămulteăoriăintreătimp.

Siăesteăevidentăcaăaceastaăsituatieăarăcreaăprobleme,ăinămasuraăin
careăproprietarulăactualăarăaveaădreptulăsaărefuzeăcaăparteaăde
suprafataăaăexploatariiăsaăfieăinstalataăpeăterenulăsau.

R spunde

ăSorin Ionitaăspune:
22/10/2013ălaă15:38

Dinămomentulăinăcareănoiătoti,ăprobabilăsiădv,ăamăvotatăConstitutiaădină1991.
Resurseleănaturaleădinăsubsolăsuntăproprietateăpublica,ăprecumăpesteătotăin
Europa.

R spunde

ăAdrianăspune:
22/10/2013ălaă16:57

Suntetiăintr-oămareăeroareădeăperceptie:ăcredetiăcaădacaăcevaăesteăvotat
esteăcorectă(drept),ăjustificatăsiădeăneschimbat?
Asăputeaădaăoămultimeădeăcontraexemple,ădeălaăalegereaăluiăHitlerăca
conducatorăalăGermanieiă(da,ătotăvotăaăfost)ălaăaplicareaălegiiăShariaăin
stateămusulmaneăfundamentaliste.ăAstaăcaăsaădauăexempleăreale,ănu
uneleăipoteticeăinăcareădacaăamăvotaăsuficientădeămultiăamăputeaăsaăva
omoramăcuăpietreăinăPiataăUniversitatiiădoarăpentruădistractiaăvotului
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democratic.ăDemocratiaăesteădoarăoăaltaăkratos,ădiferentaăfataădeăalte
sistemeăconsiderateănegativeă(autocratii,ăaristocratii,ăteocratii)ăesteăcine
eăinăputere,ănuăefectulăasupraăcelorăguvernati.

R spunde

ăSorin Ionitaăspune:
22/10/2013ălaă19:36

n-amăzisăcaăeădeăneschimbat,ădoarăamăraspunsălaăintrebareă–ăde
candăeăasa?ăuite,ădeăatunci.
Inărest,ăexplicaăOtiliaămaiăsusăcomplicatiileăschimbariiăregimului
proprietatii,ăpovesteăcare,ăasaăliberaliăinraitiăcumăsuntemănoiă(sau
neoliberali,ăcumăneănumescăcuăsatisfactieăactivistiiădeălaăCA),ăni
seăpareăcamăutopica

R spunde

ăiosiPăspune:
22/10/2013ălaă16:27

Suntălibertarian,ădeciănuăseăpuneăproblemaăsaăaprobăaberatiaăcuăresursele
aflateăinăproprietateaăstatului.ăDeăaltfel,ăamădiscutatăaceastaăchestiuneăsiăpeăalte
platformeăsiăamăsustinutăcaăresurseleă“concentrate”ăarătrebuiăsaăfieăprivate.
Inăschimb,ăavemăoăproblemaăcuăresurseleă“distribuite”:ădacaăIonăisiăvinde
petrolulăaflatăsubăproprietateaăsa,ădeăundeăstieăvecinulăVasileăcaăfirmaănuăva
extrageăsiăpetrolulăalăcaruiăproprietarăesteăel,ăsiăpeăcareănuăintentioneazaăsa-l
vanda?ăCaădoarăvorbimădeăaceeasiăpungaăpetroliera?

IarăcaăraspunsăpentruădoamnaăOtiliaăNutuăsiădomnulăSorinăIonita:ăchiarădaca
resurseleăsuntăproprietateăpublica,ăterenulăesteăproprietateăprivata,ădeciădaca
vreaăcinevaăsaăleăexploatezeăesteăliberăsa-siăplantezeăsondeleălaăn-spe
kilometri,ăacoloăundeăseăterminaăproprietatileăcelorăcareănuăsuntădeăacordăcu
exploatarea:ăexpropriereaăesteăoăagresiuneăasupraăproprietatiiăprivate,ăpeăcare
Constitutiaăaiaăpeăcareăsustinetiăcaăamăvotat-oăseăangajeazaăsaăoăgaranteze!

R spunde

ăOtilia Nutuăspune:
22/10/2013ălaă17:32

InăUKăexistaăexactăaceastaădiscutie:ăcatăarătbăsaăprimeascaăproprietarii
deăterenuri,ătinandăcontăcaăeiăpurăsiăsimpluăseăpotăopune.ăInăplus,ăauăsi
dreptulălaănisteădespagubiri,ăptăderanjulăvizualăsiăderanjulăcuătraficul.ăEu
credăcaăastaăarătbăsaănegociezeăcompaniaăcuăei,ăsiăstatulăarbitru.

Atentie:ănuăvorbimădeăpoluareăaici,ăcareănuăseă“negociaza”ăcu
proprietariiăprivati,ăciăseăreglementeaza.

R spunde

ăiosiPăspune:
22/10/2013ălaă17:59

Vaămultumescăpentruăraspuns!ăObservăinsaăcaăevitatiă(sperăcaănu
inămodăintentionat)ăsaăclarificatiăproblemaăestentiala:ădreptul
statuluiădeăa-iăobligaăpeăproprietariăsa-siăcedezeăterenurile.

Siărecunoscăsincerăcaărefuzăsaăintelegăsemnificatiaăintrebariiiă”ăcat
arătrebuiăsaăprimeascaăproprietarul”:ăcaăproprietar,ăarătrebuiăsa
primeascaăatatăcatăcere,ăsauătranzactiaăsaănuăaibaăloc:ăeconomia
deăpiataăseăbazeaza,ăprinădefinitie,ăpeătranzactiiăreciproc
avantajoaseăsiăliberăconsimtiteă(cuăaccentăpeă“liberăconsimtite”,
pentruăaăevitaăargumentulăcaă“stiuăaltiiăceăeămaiăbineăpentruănoi”).
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R spunde

ăSorin Ionitaăspune:
22/10/2013ălaă19:32

Dvăpunetiăinăcauzăchiarăideeaădeăexpropriere,ăceeaăce
deschideăoădiscutieămareăsiăinteresanta.ăPutemăavea
diverseăpareri,ăatataădoarăsaăspunemăaici:ăeaănuăpriveste
doarăexploatarileădeăresurse,ăciăsiăconstructiaăde
infrastructura,ăetc

R spunde

29.ă ădumăspune:
22/10/2013ălaă14:59

Amăfostălideriămondialiăinăindustrieăpetrolieraăptăoăsutaădeăani,ăsiădesiăoăducemărau
probabilăcaăamăfiădus-oămultămaiărauăfaraăbogatiaănoastraădeăpetrolăinăultimaăsutaăde
ani.ăArticolulăpareăaăspune:ădacaăvretiăsaăoăducetiălaăfelădeăbineăsiăinăcontinuare,ănu
ratatiăindustriaăgazelorădeăfracturare.

Panaălaăurmaătotulăeălegatădeăperceptiaănoastraăasupraăstariiădeăbine:ăniăseăcamăpare
caăinăultimaăsutaădeăaniăamădus-oăprost,ăsiăatunciădeăceăsaăneăchinuimăsaăoăducemătot
asaăsiăpeăviitor?ăNu-iămaiăbineăsaămeremăcuăcarutzaăinălocădeămasina,ăsiăsaăfacemăfoc
deăpaieăcandăniăseăgataălemnele?

Eăoăintrebareăpeăcareăeuămi-amăpus-oădeămultătimp,ăsiăacumăsuntăinăSuedia,ălaăcaldăsi
bine.ăAiciăseătaieăpadureaăcuărobotiăautonomiăsiăseăcresteălaăloc,ăaiciăgazeleăde
fracturareăsuntădejaăinăexploatareăinăSud,ămineleădeăsuprafataăcuăcianuriăimpanzescătot
Nordul,ăapaădeălaărobinetăeăabsolutăminunataă(nimeniănuăbeaăapaădinăPETuri),ăsiăauănu
maiăputinădeă10ăcentraleăatomiceăptă7ămilioaneădeăsufletzele,ăcareăleăasiguraă50șădin
nrjie.ăEăsiăcoruptieăfoarteămare,ăauăregeăsiăoăclicaădeăticalosiă..ăcuătoateăasteaălorăliăse
pareăcaăoăducăbine,ăcaăauădus-oăbineăsiăcaăoăvorăduceăbine.ăSiăastaăiiăfaceămaiăputin
disperatiăsiăpeăeiăsiăpeăpoliticieniă(politicianulăinăSuediaăeăunăfelădeăfunctionarăpublicăcu
maiămultăgeniuăretoric).ăSiăfiindămaiăputinădisperatiădespreăpropriaăsupravietuireătind
saăfacaăceătrebuie.

Ceiădeănivelulămeuădeăsubculturaăcareăraspundăcaămineălaăaceaăintrebareă(inăsensulăca
vorăsaătraiascaăbine)ătindăsaăpleceădinătara,ăuniiămaiăprostăinspiratiăsiămanipulatiăde
propriaăignorantzaăsauăpoateăidealismăprotesteazaăanti-RMGCăsiăanti-fracturare.ăAta
ete,ăultimulăsaăstingaăbecul…ăSalutăarticolulăapropos,ămiăseăpareăcaăeăsingurulăarticol
lucidăsiăsinguraăparereălucidaăpeăcareăamăgasit-oăinăROădeămuultătimpăpeătemeleăastea
..ăcurenteălaăromani,ădeămultăfumateăprinăalteăparti.

R spunde

ăAlexandru Evanghelidisăspune:
22/10/2013ălaă16:10

Suediaăeădeăvreoă2ăoriămaiămareăsiătotădeăvreoă2ăoriămaiăputinăpopulataădecat
Romania.ăSiăparcaăareăsiăaltaăclimaăsiăgeologie.

Omăfiădus-oămaiărauăsauămaiăbineăfaraăpetrolăsecolulătrecut,ănuăputemădecat
specula.ăJaponeziiăs-auădescurcatăfantasticăfaraăpicădeăresurseănaturale,ăinătimp
ceăafricaniiăincaămorădeăfoameăcuădiamanteăsiăpetrolăsubăei.ăCertăesteăca
ramanemăfaraăbenzina,ăgazăsiămaiătotăceănuăseăpoateăregenera.ăSiănoiăsi
suedezii.ăOriceăomărationalăcareăisiăfaceăunăplanăpeătermenămaiălungădeăcateva
deceniiătineăcontădeăasta.

R spunde

ădumăspune:
22/10/2013ălaă17:22
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Nah,ănuăeăoăproblemaăptăsuedezi,ădejaăpunălaăpunctătehnologiiăcare
exploateazaămineraleăsiămaiărare,ăinăplusăsuntăprimiiăinărecicling.ăTotulăe
dinăcauzaăcaănuăauăinfranatăindustria.ăDinăcontraăaiciăseăstieăunălucruăde
baza,ăanumeătehnologieăţădevoltare.ăCeaămaiăimportantaărezerva
strategicaăaăuneiătariăeăeducatiaăsiănivelulăeiătehnologic.ăMarimeaăSuediei
eăinselatoare:ăsolurileăsuntămaiăslabe,ăapeleăfreaticeăseăcontamineazaămai
usorăiarăimpactulăasupraămediuluiăpeăcapădeălocuitorăeămaiăprofund
datoritaădezvoltarii.ăCuătoateăasteaătehnologiaăleărezolvaăsiămultele
problemeădeămediu.

NiciăJaponiaănuăaăfostălipsitaădeăprobleme.ăLipsaăresurselorăaăprovocat
ridicareaăunuiăimperiuăasiatic,ăsiăseăstieăcuăceăefecte.ăEiăsuntăunăexemplu
siămaiăbunăcaătehnologieăţăsecuritate.ăAuăoădensitateănebunaăiar
impactulăcapuluiădeăjaponezăpeămediuăeămultădeasupraăromanului.

Oricum,ăceăamăvrutăsaăspunăeămaiăsimplu:ădacaăvreiămaiăputin,ădacaăesti
multumităcuăviataăta,ăcaăindivid,ăatunciănuăstaăfericireaăinăindustrieăsauăin
lipsaăei.ăCaăsaăfiuăeuămultumit,ăamănevoieădeăoăstareămaterialaămaiăinalta,
siăastaănuăvaăfiăinăRO.ăMajoritateaăcelorăramasiăauăramasăptăcaăseăsimt
bineăinăRO,ădeciănuăauăpreaămareănevoieădeăconfortă..ăoctzidental.
Mergeăsiăcuăcarutza.

Resurseleăaleaătotăseăvorăexploata,ădacaănuădeăromaniăatunciădeăaltii.
CineăvaăfiăinăvreoăsutaădeăaniăprinăRO?ăRomani?ăHah!ăTiganiăpoate,
poateăchinezi..ăsaăneăamintimăcaăaurulăromanescăaăfostăextrasălaăscara
industrialaădeăcatreăRomaăsiăAustria,ăsiănuădeăindigeni.ăRomaniiăauăavut
industrieăpetroliera,ădarănuăptăcaăarăfiăvrut,ăle-aăfostăvarataăpeăgatăde
CarolăIăsiădeăliberali,ăsiăaăfostăcontrolataădeăcapitalăstrain..ăiarămaiătarziu
rafinariileăauăfostăfolositeădeăcomunistiăpentruătrocăinternational.

R spunde

ădumăspune:
22/10/2013ălaă17:35

ImiăeăfoarteăsimpluăsaăseparăprieteniiămeiăplecatiădinăROădeăceiăramasiăin
ROădupaăurmatorulăcriteriu:ăpreferiăindustrie/liberalism/globalizareăsau
conservare/socialism/nationalizareăinăRO?ăCeiăcareăpreferaăindustrie
suntădejaăafaraădinăRO,ăceiăcareăpreferaăconservareăauăramasăsiăacum
suntăpeăbaricade.ăAdunarileăantiăRMGCămirosăaăanarho-comunism,ănu
doarăptăcaăseăimpotrivescăuneiăcorporatiiăciăptăcaălideriiăramasiăinăRO
suntăbalansatiăfoarteăextremăpeăoăstangaăanarhista,ăchiarăsiăceiădintreăei
careăseăcredămaiăliberali.

R spunde

ăSorin Ionitaăspune:
22/10/2013ălaă19:30

Aiciănuăvaăcred:ăatatăecologismulămainstream,ăcatăsiăcelăextrem,
anarho,ăsuntădeopotrivaăimprumutateălaănoiădinăVest,ăundeăle
gasitiăpeăambeleăcuăasupraădeămasura.ăN-oăsaăspunetiăcaăbaietii
astiaătineriăsiăsmuciti,ăasaăcuăideileălor,ăorăfiăvreoămostenireăa
regimuluiăcomunist.ăAstaăchiarănuăseăleaga

R spunde

ădumăspune:
23/10/2013ălaă0:16

Sigurăcaătotulăvineădinăafara,ăautoritarism,ăteocratieăsi
maneleădinăRasarită(baăchiarăsiăCantareaăRomaniei)ăiar
ideologiiăsocialeăsiăeconomiceădinăApus.ăObservădoarăca
ceiădeăorientareăliberala,ămodernistaăsiăglobalistaătindăsa
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plece.ăCeiămaiăconservatori,ănational-socialistii,ăetatistii
tindăsaăramana,ăsiăceiămaiăextremiă(careăsuntăsiămarii
agitatori)ăsuntăanarho-comunisti,ădeăconjuncturaăultra
ecologisti.ăCredăcaăeămaiădificilăsaăstaiăatunciăcandăestiăde
parereăcaănoroculăti-lăcroiestiăsingurăsiănuălaămilaăstatului
sauăprinănepotism.ăEăinăacelasiătimpăusorăsaăramaiădaca
creziăcaăproprietateaăeăoăminciunaăsiăfericireaăinăviataăeăo
babaăcuămusteatza.

Sigurăcaănuăamăniciăoăstatisticaăsaăimiăsustinăafirmatiile,ăe
doarăoăobservatieăpersonala.ăDacaăceiăcareăamăplecatăam
fiăfostăacumăinăRO,ăi-amăfiămancatăcuăfulgiăsiăpe
protestatariăsiăpeăguvernanti.ăIntr-unăfelăeăvinaănoastraăca
amăplecat,ăpoloneziiăisiăincrimineazaăfoarteăclarăatatăelitele
fugiteăinăVestăcatăsiăpeăceleăcareăauăcolaboratăcuănazistiiăsi
comunistii.ăEuănuăpotădecatăsaădauădinăumeri.

R spunde

ăAlexandru Evanghelidisăspune:
23/10/2013ălaă14:29

Astaăcuăindustrieţprogresăsiătehnologieţsecuritateăesteăpurăsi
simpluăfals.ăCaămulteăalteăcreatiiăumane,ăsuntădoarăunelteăcareănu
ducăinvariabilăspreăbineăsauărau.ăDacaătotădamăJaponiaăca
exempluădeăsuper-putereătehnologica,ăputemămentionaăsi
problemeleădeăordinăsocialăcuăcareăincepeăsaăseăconfrunte,ăca
rataămareădeăsinucideriă(uneoriăinăstilăColumbine)ăsauăfenomene
precumăhikikomoriăinărandulătinerilor.ăPesteătotăinălumeăse
remarcaăfaptulăcaămediulăurbanăpost-industrialănuăeăfoarte
sanatos,ăfizicăsauăpsihologic,ăiarăastaănuăduceăspreăprogresăsau
securitate.ăNuămaiăvorbimădespreăaccidenteleăindustriale,ăcauzate
dinăceăinăceămaiădesădeăfenomeneănaturaleăneprevazute.

Inăaltaăordineădeăidei,ămultiădintreăsustinatoriiăaprigiăai
industrializariiăRomanieiăparăsaăfiăramasăundevaăinăsecolulătrecut,
multiăfiindăprobabilăingineriăsauămeseriasiăcareăofteazaădupa
epocaădeăaur,ăcandăseăproduceaănene…Problemaăeăcaăauătrecut
maiămultădeă20ădeăani,ăinăcareătehnologiaăaăevoluatăinăalteădirectii
decatătinăminteăfostiiăangajatiăaiăuzinelorăromanesti.

Saădeschiziăoăexploatareădeăcombustibiliăfosiliănuămaiăeste
industrializareăcaăinăaniiă’50,ănuămaiăaduceăprogres,ăiarălaăcum
esteăguvernataătaraăniciăbaniănuăcredăcaăarăaduce.ăInătarile
dezvoltateăseălucreazaălaăfotovoltaice,ăsuper-condensatori,ămasini
electriceăsauăinlocuitoriăpentruăoriceăresursaăraraăsau
neregenerabila,ăiarănoiăneăbucuramăcaăprostiiăcaă“marile
companii”ăisiămutaăcomponenteleămuribundeăsiămurdareălaănoi.

R spunde

ădumăspune:
24/10/2013ălaă13:01

Nuăteăpotiădezvoltaăindustrialăpeăorizontalaăasaăcumăvor
romanii:ăhaiăsaăalegemănoiăceăneăplace,ăsoftwareăsiărobotzi.
Nu,ăindustriaăseădezvoltaăpeăverticala,ăincepandăcuăminerit
siăagriculturaăsiăterminandăcuăIT,ănano.techăsiăbio-tech.
Toateăstateleăvesticeăauăminerităsiăextractie,ărafinareăetc.ăSi
nuăexistaăindustrieă“depasita”,ădacaăatiăaveaăideeăce
tehnologiiăsuntăfolositeăinăminerităsiăexploatareaălemnuluiăin
Suediaăv-atiăcruci.ăDinăcontra,ăatunciăcandăunăstat
dezvoltatăfaceăoffshoreălaăindustriiădinăbazaăpiramideiăisiăda
seamaăimediatăcaăsi-aădatăunăsutăină..ăouaă..ăptăcaăsaraceste
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peătermenălung.

R spunde

ăAlexandru Evanghelidisăspune:
24/10/2013ălaă14:16

Stateleăvestice,ăpoate.ăDarăimperiileăasiatice?
Japoniaădespreăcareătotăvorbim,ăCoreeaădeăSud,
Singapore?ăCeăminerităs-aăfacutăpe-acolo?ăCeăne
impiedica,ăgeograficăvorbind,ăsaăneăconcentramăpe
sectoareleăhigh-tech,ăimportandămaterieăprimaăsi
componente?

Potiăsaăextragiăpetrolăsiăprinăteleportare,ăfiindăvorba
deăoăresursaăneregenerabilaăsiăpoluantaăeătotăo
industrieădepasita.ăAmăputeaămacarăsaăinvestimăin
energieănucleara,ădacaănuăneădescurcamăcuăsoare,
vantăsiăpamant.

ădumăspune:
25/10/2013ălaă13:42

Oho,ăinăAsiaăindustriaădeăbazaăeăcatăseăpoateăde
dezvoltata,ădeăfaptăVestulăpierdeăteren..ăMinerităde
toateătipurile,ăinclusivăptămetaleărare,ăindustrieăagro-
alimentaraă(gmo,ăhidroponics,fisheries).ăCrede-ma,
comparatăcuăVestul,ăinăAsiaăpiramidaăindustrialaăare
oăbazaămultămaiăsolida.

Deăceănuăeăbineăsaăfaciădoarărobotiăsiăsoftăva
intrebati?ăSimplu,ăptăcaăitiătrebuieăunărobotăcaăsa
faciăcevaăcuăel,ădacaăaceaănevoieănuăexistaălocal
atunciăorisicatăarăfiădeăbunăcentrulădeăroboticaădeăla
CJăvorăveniăchineziiăsiăisiăvorătrageăunăsiămaiăcentru
deăroboticaălaăeiăinăChina,ăplatitădeăfirmeleăcareăau
nevoieădeăroboti.ăPeătimpămediuălung,ăcentrulădin
CJăvaăfaceărobotiădinăceăinăceămaiăputinăcompetitivi
totăasaăcumărafinariileăcomunisteăaveauănevoieăde
petrolăiranian,ăpanaăcandăsi-auăfacutăaiaărafinariile
lor.

Inăplus,ăunărahatelădeăfirmaăsoftăsauădeărobotiănu
aduceăbuget.ăInăSuediaăexistaătehnologieăfoarteăde
varf,ădarăeaăcumparaămaterialeăsiăvindeămateriale
prelucrate.ăProfitulănetăeămicăinăcomparatieăcuăcel
generalăinăindustriaăpeăverticalaădeălemnulăsi
mineritulăSuedez.ăEălaăfelăsiăinăGermaniaăsiăpesteătot.
Singuraăsansaădeădezvoltareăaăromanilorăeăsaăvanda
materiiăprime:ăcarne,ăapa,ăcurent,ăgaz,ălemnăsiătotăce
poate.ăEuropaădezvoltataăvaăplatiăbineăptăceăare
nevoieămaiămult,ăsiăeiăiiătrebuieăcarneădeăcal,ănu
robotiăcaăareărobotiiăeiăcareăfacăchifteleleăsuedeze
ieftineăincatăleăcumparaăsiăromanii..

ăAlexandru Evanghelidisăspune:
26/10/2013ălaă16:41

Peăceăvaăbazatiăafirmatiaăcuăprofitulăsiăcontributiaăla
buget?ăConformăWikipedia,ă70șădinăPIB-ul
Suedieiăvineădinăsectorulăserviciilor,ănuădinăindustria
extractiva.ăDeăasemenea:
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“Aămarkedăshiftăinătheăstructureăofătheăexports,
whereăservices,ătheăITăindustry,ăand
telecommunicationsăhaveătakenăoverăfrom
traditionalăindustriesăsuchăasăsteel,ăpaperăandăpulp,
hasămadeătheăSwedishăexportăsectorălessăvulnerable
toăinternationalăfluctuations.”

Eădrept,ălorăsiăaltorătariăle-aămersăbineăcatăle-aămers
dinăminerităsiăindustrieă“peăverticala”,ădarăacumăse
adapteaza.ăNoiădeăceănu?

ăProstu' satuluiăspune:
22/10/2013ălaă17:40

Presupunandăcaăgazeleăaceleaădeăfracturareăarăfiăgazeleădeăsistădeăcareăvorbim
aici,ăn-aiăvreaăsaăfurnizeziămacarăoăsinguraăsursaăcareăsaăconfirmeăexploatarea
lorăinăSuedia?

R spunde

ădumăspune:
22/10/2013ălaă18:14

gugalitziăvaărogăsiădvs,ăfrackingăinăsweden,ăparăaăfiădestuleălinkuri.ăgripen
gasăabăcredăcaăseănumesteăexploatareaălor.ăauăincercatăsaăoăinchida
ecologistiiădarănuăle-aăiesit.ăeăsiăoămareănouaăminaădeănikelăinănordăcare
tocmaiăaătrecutădeălaăfazaădeăprotesteădeămediuălaăceaădeăreglementare-
exploatare.ămineleăcuăcianuriăsuntădroaie,ăgazădeăfracturareănuăpreaăau,
numaiăinăsud.

R spunde

ăProstu' satuluiăspune:
22/10/2013ălaă21:43

Gugalisemădeja,ăde-aiaăamăsiăintrebat,ăpentruăcaănuăma
lamurisem.ăDinăcateăstiamăeu,ăgazădeăsistănuăseăproduceăin
EuropaădecatăinăPoloniaăsiăchiarăsi-acoloăcantitatiăsimbolice
deocamdata.
InăSuediaăaăincercatăShellăacumăcativaăaniăsi-aăabandonat.ăAltii
incearcaăinăcontinuare,ăinclusivăGripenăGas,ădarăpentruămoment
saăconvenimăcaănuăseăextragăgazeădeăsistăinăSuedia.
Altfel,ăeăbineăsaănuăpunemăsemnulăegalăintreăfrackingăsiăgazeăde
sist.ăPrimul,ăadicaăfracturareaăhidraulica,ătehnologiaăinăsine,ăse
aplicaăsiălaăalteălucruri,ădesiăcuăparametriăfoarteădiferiti.

R spunde

ădumăspune:
23/10/2013ălaă9:59

mda,ăamăincercatăsaăvaăraspundădarăcomentariulămi-aăfostăblocat
dinăcevaămotiveăobscure.ămaiăincercăodata.ălaămomentulădeăfata
nuăexistaăniciăoăfranaălegalaăinăsuediaăsauălaănivelulăeuăptăcaăgripen
gasăsiăalteleăsaăfacaăexploatariăinăsuedia.ădvsăatiădecisăsaăconveniti
caălaămomentulădeăfataăsuedeziiănuăexploateaza,ăcredăcaăeăo
decizieăunilateralaăaădvs,ăsiăniciăeuăniciăsuedeziiănuăsuntemăde
parteaăei.ădinăcontraăeăfoarteăposibilăcaăexploatareaăsaăfiăinceput,
ptăcaăastaătindeăsaăseăinampleăatunciăcandăprospectiunileăsunt
incheiateăsiăprotesteleăsuntăsolutionate.

R spunde

http://www.contributors.ro/fara-categorie/rascoala-anti-fracking/?replytocom=157694#respond
http://www.contributors.ro/fara-categorie/rascoala-anti-fracking/?replytocom=157708#respond
http://www.contributors.ro/fara-categorie/rascoala-anti-fracking/?replytocom=157803#respond
http://www.contributors.ro/fara-categorie/rascoala-anti-fracking/?replytocom=157883#respond


27.10.2013 Răscoala anti-fracking: 5 lucruri pe care nu le știaț i despre gazele noastre de șist |  Contributors

www.contributors.ro/fara-categorie/rascoala-anti-fracking/ 48/82

ăProstu' satuluiăspune:
23/10/2013ălaă12:43

Nu-ntelegăraspunsulăastaătafnos.
Euăamăconstatatădoarăceeaăceăpareăaăfiărealitatea,ăanume
caănuăseăextragăINCAă(acumăeăbine?)ăgazeădeăsist.ăPe
considerentulăca,ălaăcatădeădiscutatăsiădisputatăeăsubiectul,
oăastfelădeănoutateăn-arăfiăavutăcumăsaătreacaăneobservata.
Altfel,ăvadăcaăniciămacarăcompaniaăn-aăanuntat,ăpeăsite-ul
propriu,ăasaăceva.ăPoateăcaătrecăsubătacereăfaptul,ăcine
stie…

R spunde

ădumăspune:
24/10/2013ălaă12:53

Faptulăcaăseăexploateazaăauăbaăeămaiăputinăimportant,ăsiăin
fondătineădeăfirma,ăpoateăvorăsaăachizitionezeăechipament
sauăwhateverăconteazaădoarăcaănuăsuntăoprelisti.ăMediulăe
destulădeăingrijit,ădarăauăcalcatăindustriasiiăinăstrachiniăsiăin
Suedia,ăcaăpesteătot.ăSiădeăfiecareădataăsuntădemonstratii
antiăindustrie,ăptăcaăoameniiăsuntămaiăeducatiăsiăincearcaăsa
isiăprotejezeămediulăcaăinăRO.ăCeăeăimportantăinăSuediaăsi
inăVestăinăgeneralăeăcaădezvoltareaăindustrialaănuăseăamana
caăsiăinăRO,ăciăseăcadeălaăintelegereăsiăseădaăacceptul.ăCe
maăderanjeazaălaăromaniăeăcaălaăcelămaiămicăprotestăse
amanaătot:ăautostrazi,ăminerit,ăetc.ăEăaceeiasiăideeăsiăin
articolulăasta.ăSiăcelămaiătareămaăderanjeazaăsa-miăfad
prieteniiăsiăfamiliaădinăROăcaănuăintelegăcaădezvoltareaăle
rezolvaăproblemele:ăeducatie,ăsanatate,ăpensii,ăecologie
suntătoateărezolvateădacaănuăoprestiădezvoltarea.

R spunde

ăMaxaăspune:
24/10/2013ălaă20:26

Eădrept,ăaăfostăpuzderieădeădemonstratiiăinăultimiiăani
careăauăoprităautostrazi,ătoateăalea.ăDeăfapt
Romaniaănuăseădezvoltaădinăcauzaădemonstratiilor?
Dumneavoastraăavetiăideeădespreăceăvorbiti?

ădumăspune:
25/10/2013ălaă13:57

Daădeăceăsaănuăvorbim,ăeătabuăcumva?ăROăaădus
unăprogramădeăausteritateăfoarteăputernicăinătimpul
crizeiăsiăaveaătoateăsanseleăsaăseărelansezeădacaănu
eraădezordineaăastaăsociala.ăInăplusănuăareărostăsa
discutamăefectulălipseiădeăautostraziăasupra
dezvoltariiăeconomice.ăLaăfel,ăalălipseiăuneiăbaze
industriale.

Maănumarăprintreăceiăcareăaruncaăvinaăinătroica:ăpe
guvernăsiăparlamentăcaănuăeăprofesionistăsiăe
ticalosit,ăpeăpopulatieăcaăvoteazaăcuăfundulăsi
protesteazaăstrambăsiăpeăcomunitateaăinternationala
careăareăreguliărigideăfacuteăsaăfavorizezeăpeăcei
puterniciăsiăsaăiiăexploatezeăpeăslabi.ăCuătoateăastea,
rolulăstatuluiăsiăalăorganismelorăpanăstataleăeăsa
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exploatezeăindividul,ăsiăalăindividuluiăeăsaăseăliăse
opuna,ăasaăcaăpersonalănuăaruncăvinaăpeănimic,ănici
macarăpeăproteste.ăSpunădoarăcaăprotesteleăsunt
pozitiveădoarăatunciăcandăsuntăconstructive,ăinăcazul
deăfataăcandăauăcaăefectăexploatareaădeăgazeădeăsist
inăconditiiăreglementate,ăsiănuăatunciăcandăamanaăla
nesfarsităorisiceăproiectăindustrial.

30.ă ăCodrutaăspune:
22/10/2013ălaă15:05

CEă“explorariăconventionale”ăafirmatiăcuăATATAătarieăcaăarăfaceăastia,ăinăzoneăin
careăNUăexistaăzacaminteădeăgazeă“conventionale”??!!!

Vadăcaăvaăpricepetiălaătoateă–ăadicaăinăASAămasuraăincatăsaăafirmatiăfaraăniciăun
dubiuăceăorăsaăfacaăastia.ăDeci,ădacaăsuntetiăatatădeăpriceput,ăsuntetiăamabilăsaăne
explicatiăEXACTăsiăpeăetapeăCEăanumeăvorăexecutaăei,ăacolo,ăinăterenă(siăsubăteren,
desigură ă)ădreptă“explorariăconventionale”?
Adica:ă“activitateaă1ă–ăseăfaceăAAAădinăcareăvaărezultaăaaa”;ă“activitateaă2ă–ăseăface
BBBădinăcareăvaărezultaăbbb”ă–ăsiăasaămaiădeparte,ăpanaălaăfinal,ăadicaăpanaăin
momentulăinăcareăsi-auăSTOPATăactivitatea,ăisiăiauăsculele,ăraporteazaă“activitate
incheiata”ăsiăpleaca?

Vaărogămult…ănuăneălasatiăasa,ăinăceatza…ăneinformati…ă

R spunde

ăMirciuliciăspune:
22/10/2013ălaă17:38

Exactăastaăiiăspuneamăsiăeuăd-luiăSorinăIonita.ăNuăseăfaceăprospectieăa
rezervelorădeăgazădeăsistăprinăaltaătehnologieădecatăceaădeăfracturareăhidraulica.
Deăce?ăPentruăcaănuăpotiăexploataăgazulădeăsistăcuătehnologiaăconventionala,ăsi
pentruăcaăfaraăsaă“crapiăpiatra”ălaăpropriu,ănuăaiădeăundeăsaăstiiăcatăgazăeste
acoloăsiăcareăvaăfiărandamentulăsondeiăpeăperioadaăexploatariiă(oăsondaădeăgaz
deăsistăfunctioneazaăpentruă2-3ăani,ădupaăcareăesteăinchisa).ăArăfiăbineăsa
verificamămaiăcuăatentieămacarăafirmatiileăcuăboldădinătextulăpublicat,ădealtfel
foarteăinformativăsiăbineăargumentat.

R spunde

ăSorin Ionitaăspune:
22/10/2013ălaă19:27

Copiezădintr-unăcomentariuădeămaiăjos
Amăintelesăcaăputulăalaănuăfaceăforajăorizontal,ădeciăproblemaăde
frackingăinălungulăpanzeiăfreaticeă/ăstraturilorăgeologiceădispare.ăDaca
esteădoarăpeăverticalaăeădoarăunulădinănenumarateleăfracturariăuzuale
careăs-auămaiăfacutăinăromania

R spunde

ăA. U. Thorăspune:
22/10/2013ălaă22:05

Ceăanumeăvorăfaceăeădestulădeăclarăprezentatăinăraportulăde
mediu,ăcareăseăpoateădescarcaădeăaici:
http://apmvs.anpm.ro/rapoarte_privind_impactul_asupra_mediului-
98154

R spunde
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31.ă ăStefan RADOVEANUăspune:
22/10/2013ălaă15:11

BunaăZiuaăDomnuleăIONITA,

ROMANIAăareăpremierăsiăministri,ătrebuieăsaăanalizezeăsiăsaădecidaăinaintea
parlamentului,ăfaceăparteădinăactulădeăguvernare.ăDacaănuăsuntăcapabili,ăviaăsiăaltii
capabiliăinăloculălor.ăAăguvernaăinseamnaădeciziiăsiănuăbaraclacealaălaăTV.ăIataăun
rezumatăaăgazelorădeăschisteă!!!

http://www.rts.ch/emissions/geopolitis/divers/4756191.html/BINARY/Dossier-gaz-
de-schiste-SIG.pdf

facutădeăoăautoritateăinămaterie.ăCredăcaăinăaceastaătaraăROMANIAămaiăsuntăsi
autoritatiăinămaterieăsiăcapabile.
IntelegăMEDIOCRITATEAăesteăcaătumoareaăcancerigenaă!!!

Multăcourage!!!

R spunde

ăOtilia Nutuăspune:
22/10/2013ălaă17:33

Multumescăptăacestălink.ăL-amăcitităcuămareăinteres.

R spunde

ăVlad Ionescuăspune:
22/10/2013ălaă21:55

Si?!ăRamanetiăpeăpozitii?ăParcaăeratiăexpertăinădomeniu!ăSperăsaănuăva
suparati,ădarădeălaăunăexpertăasteptamămultămaiămult.

R spunde

32.ă ănadiaăspune:
22/10/2013ălaă15:16

Foarteăbunăarticol.ăPacatăcaănuăsuntăoficialiăcareăsaăciteascaăsiăsaăinteleagaăcaăleăeste
deăfolos.ăCeăvreauăsaăvaăpropunăacumăesteăoăaltaăperspectivaădeăanalizaăsiăinăfinalăsa-
miăexprimăsiăparereaăpersonala.
Ceăinformatiiăoficialeăputemăobtineădespreăgazeădeăsist?
Dacaăneăuitamăpeăsite-ulăAgentieiănationaleădeăResurseăMineraleă(infogazedesist.eu)
aflamălaă“Etapeleăprocesuluiădeăexploatare”ăcitevaăinformatiiăasumateădeăagentieăcare
facătrimitereălaă“(Sursa:ă„Impactulăextrac ieiăgazelorădeăşistăşiăaăpetroluluiădeăşist
asupraămediuluiăşiăaăs n t iiăumane”ă–ăENVIă(ParlamentulăEuropean)ă–ă2011)ă“.ă[nu
vaăpotătrimiteălinkulăpentruăcaănuăpoateăfiăredirectionatădarădacaătastatiătotăceăeste
trecutăintreăghilimeleăilăgasitiă-ăpdf.]
L-amăcautatăpeăinternetăsiăl-amăgasit.ăSiăacumăincepeăsurpriza……..
Raportulăareă86ăpaginiă.ăPrimulăpunctăinăimpactulăasupraămediuluiăesteăsurpriza…..
citez:ă“Impactulăasupraăpeisajului”ăCeăinseamna?ăCevaămultămaiăgravădecatăsuna.ă(din
informatiileămeleăneverificateăinăAmericaăsuntăinăfunctiuneăcamă500.000ăsonde,ăin
Poloniaăsuntăinăexploatareă19ă–ăincaănerentabileăsiăavizateăpentruăconstruireă96.000)
Ceăproblemeătrateazaăacestăcapitolă:ăciteză”ăexploatareaăformatiunilorădeăgazădeăsist
sauădeăgazădinăformatiuniăcompacteănecesitaăoădensitateăridicataăaăplatformelorăde
foraj”ăiarăprimulăpunctăinăconstatarileăprincipaleădeăimpactănegativăasupraămediului
esteăcitez:ă“unăimpactăinevitabilăesteăgradulăridicatădeăocupareăaăterenurilorănecesara
instalatiilorădeăforaj,spatiilorădeăparcareăsiăstationareăaăcamioanelor,ăechipamentului,
infrastructurilorădeăprelucrareăsiătransportăalăgazului,ăprecumăsiăcailorădeăacces”.
Laăpagă21ăaăraportuluiăesteăoăpozaăcuăformatiuneădeă15.000ădeăputuriăpeăsuprafata
deă13.000ăkmăpatratiă[115km/115km]ăAmanunteleăcaănuăsuntăincluseăsiăsuprafetele
bazinelorădeăcolectareăaăapelorăuzateăniciănuămaiăconteazaăpentruăcaăoricumăPOZA
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ESTEăDEăCOSMARă(pentruămine).ăNu-miăimaginezăundeăarămaiăincapeaăvre-un
piciorădeătaranăinăacesteăexploatatii.
Vaălasăplacereaăsaădescoperitiăinăraportăcelelalteăproblemeădeăimpact.
Euăm-amăoprităaiciăsiăacumăimiăexprimăparereaăpersonalaă:ăcredăcaăinămomentul
inceperiiăprimeiăexploatariătrebuieăsaăneăhotaramăGAZEăDEăSISTăversus
AGRICULTURAăsiăpentruăasaăcevaănuătrebuiaăsaăhotarascaăniciăPonta,ăAntonescu
sauăBasescu.ăAsaăcumăbineăseăcunosteănuăarăfiăniciăoăproblemaăcaătartoriiănostril
politiciăsaăavizezeăoăsutaădeămiiădeăsondeăMAINE.
Euăsuntădeăaccordăcuăexplorare,ăcatevaăsondeădarănuăasaălangaăPungestiă–ăputeaăsa
seăfacaăintr-unălocămaiăizolatăsiănoiăsaăfimăbeneficiariiăanalizelorărezultateă(documentatii
)pentruăcaăs-arăputeaăniciămacarăsaănuăleăfiăcerut.
PSă.ăieriăamăcitităintr-unăartocolăcaăsiăinăCanadaăs-aăconcesionatăoăsuprafataăcatăa
Romanieiăpentruăexploatareăaăgazelorădeăsist.ăPopulatiaăaferentaă15.000ălocuitori.

R spunde

ăOtilia Nutuăspune:
22/10/2013ălaă17:37

Dinăceăvad,ăpanaăacumădiscutiaădeăaiciăeăceaămaiăbunaădezbatereăpublicaăpe
subiect.

Ceăspunetiădvsăeăfoarteăcorect,ăiarăinăUKăeăoămareădiscutieăpvdădespagubirile
ptăproprietariăprivindăderanjulăvizualăsiăcelăcauzatădeătrafic.

R spunde

ănadiaăspune:
22/10/2013ălaă18:18

V-amăurmarităieriăinăemisiuneaăEVZ.ăJosăpalaria!ăDarăstitiălaăceăamăfacut
euăreferire?ăNuălaăderanjăvizualăciăpurăsiăsimpluălaăpeisajăSELENARă(din
pacate).

R spunde

ămariusăspune:
22/10/2013ălaă19:24

DoamnaăNutu,

Vadăcaăinsistatiăpeăestimareaăvaloriiăunorăplatiăcompensatoriiăpentru
comunitate.ăVaărogăatunciăsaăcalculatiăurmatoarele:

a)ăInăcazăcaăoăavarieălaăcamasaădeăbetonăaăunuiăputăgenereazaăpoluarea
accidentalaăaăstratuluiăfreatic,ăcareăesteăvaloareaăprezentaăsiăviitoareăa
apeiăafectateăcareătrebuieăcompensata?.ăAtentie,ă‘viitoare’ăesteăcuvantul
cheieăinăaceastaăintrebare.ăCatăvaăvaloraăapaăpotabilaăpesteă20ădeăani?
Darăpesteă30ădeăani?ăEuăcredăcaăfoarte,ăfoarteămult.
b)ăPentruăcatiăaniăvaăfiăafectataăresursaădeăapaăaăcomunitatii?ăPentru
zeceăani?ăDouaăzeci?ăOăsuta?ăPeăceăvaăbazatiăcandăstabilitiăperioadaăde
afectare?ăStitiăcumvaăceăsubstanteăvorăfiădeversateăinăcazulăunuiăaccident
caăsaăputemăestimaăperioadaădeăcuratare?ăVaărogăsa-miăindicatiăalta
sursaădeăinformatiiădecatăactivistiiăanti-frackingăcareădescrieăsubstantele
folositeălaăfracking.ăCatădeămareăvaăfiăvolumulădeăapeăfreaticeăafectate?
Putetiăcumvaăcalculaăcumăcomunicaăintreăeleărezervoareleădeăapa
freatica?
c)ăInăcazulăpoluariiăcareăvaăfiăcostulătratamentuluiămedicalăalăcelor
afectati.ăSaăzicemăcaăestimamăcaăvaăfiăafectataătoataăpopulatia
comunitatiiă(desiănuăputemăcalculaăcuăcetitudineăcateăcomunitatiăvorăfi
afectate).ăInsaăcareăvaăfiăcostulăspitalizariiăcelorăafectatiăpesteă10ăani?
Darăpesteă20ădeăani?ăCumăestimatiăcostulăserviciilorămedicale?ăCare
servicii?ăDinămomentăceănuăstimăceăsubstanteădeciăniciăceăafectiuni?
d)ăDarăvaloareaăterenuluiăafectat,ădinănouăvaloareaăprezentaăsiăviitoare?
Stitiădvs.ăcareăvaăfiăvaloareaăunuiăterenăagricolăpesteă10ăani?ăPesteă20
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ani?ăConformăunorăpredictiiăaleăunorăinstitutiiăserioase,ă(genăNATO,
CIA)ălaăunămomentădatăseăvorăpurtaărazboaieăpentruăterenuriăagricoleăsi
pentruăapaă(nuăsiăpentruăpetrolăsiăgaze,ăpentruăcaăacesteaăsunteăresurse
careăpotăfiăinlocuite,ăbaămaiămult,ăpotăfiăinlocuiteădeăresurseăregenerabile,
inătimpăceăterenulăagricolănu).

Inăconcluzie,ăindiferentăcataădezbatereăarăaveaălocăpeăacestăsubiect,
platileăcompensatoriiădeăcareăvorbitiăsuntăechivalentulămargelutelor
colorateăpeăcareăleădadeauăeuropeniiăaborigenilorăpentruăcomorileălor.

Macarăangajatiiăacestorăcompaniiăsiăceiăaiăadministratieiăpubliceăprimesc
unăsalariuăpentruăaăfiădeăparteaăconchistadorilorămoderni.ăCeeaăceănu
faceămaiăputinăreprobabilaăpozitiaălor.ăInsaămacarăintelegiăoămotivatie
pragmatica.ăPeăcandă…

R spunde

ăMaxaăspune:
22/10/2013ălaă18:14

Foarteăpertinenteăobserva iile.ăDeci,ăOK,ăexplor m,ăexploat m,ădarăcât,ăcuăce
“costuri”ăpentruărestulăocupa iilor?ăNiciăeuănuăpotăs ăfiuăîmpotrivaăunor
investi iiăcareăajut ăRomâniaăînămodăcertăşiăsuntădispusăs ăacceptăşiănişte
costuriădeămediuăpentruăasta.ăDarăînămomentulăînăcareăbeneficiileănuăsuntăclare,
niciăcosturileădeămediuănuăsuntăclareăşiăseăpuneăproblemaăschimb riiăpeăscar
larg ăaăocupa iilorăoamenilorăunorăzoneă(f r ăcaăprinăastaăs ăseăcreezeăprea
multeălocuriădeămunc )ăîncepăs -miăpunăşiăeuăproblemaădac ădoarăguvernulăe
îndrept ităs ădecid .ăPentruănoi.
Chiarădac ăsuntădeăacordăcuăprincipiulăc ăbog iileăsubsoluluiăapar inăstatuluiăşi
nuăproprietaruluiăterenului.

R spunde

ăCristiăspune:
22/10/2013ălaă20:38

Valeu!ăM-amăuitatălaăpaginaă21.ăintr-adevar,ăpozaăesteădeăcosmar!ăSateleăalea
trebuieăstramutate/demolate.ăAsaăcevaănuăseăpoateăfaceăinăRomania.
Entuziasmulămeuăpt.ă“coltulăpro-fracking”ăaăscazutăconsiderabil.ăAdicaăma
gandeamă“haiăsaădamădrumulălucrurilorăinămodăcontrolatăsiătransparentăsiămai
vedemăapoi”.ăPaiăamăcamăvazutăce-iădeăvazut…

R spunde

ănadiaăspune:
22/10/2013ălaă21:53

Nuăeănevoie,ăcandăorăsaătreacaăcamioaneleădeăzeciădeătoneăpeăulitele
satuluiădeăcatevaăoriăzilnică(apa,ăgaz)ăzboaraătoateăorataniileădinăograda
siăseădaramaăcaseleăsingure.

R spunde

33.ă ăA.ăspune:
22/10/2013ălaă15:27

DomnuleăIoni ,ăşti iăceăseămaiăîntâmpl ăcuăz c minteleădinăMareaăNeagr ?ăDup ăce
echipaăcondus ădeăBogdanăAurescuăaăcâştigatăpentruăRomâniaăceaămaiămareăparteăa
zoneiămaritimeădinăjurulăInsuleiăŞerpilor,ăs-aădiscutatăenormădespreăz c minteleăde
hidrocarburiăestimateăaăseăg siăînăloculărespectiv.ăTotăatunciăseăvorbeaădespre
perimetrulăMidiaăşiăalteăzoneămaritime,ăanun ându-seăoptimistăc ătoateăaceste
z c minteălaăunălocăarăputeaăasiguraăindependen aăenergetic ăaăRomânieiăpentru
urm toriiănuăştiuăcâ iăani.ăDup ăcareăchestiuneaăaăc zutăînăuitare,ăşiădeodat ănuămai
avemăgazeădecâtăpentruăvreoă10ăani.ăPute iăexplicaăunăpic,ăv ărog?
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R spunde

ăSorin Ionitaăspune:
22/10/2013ălaă16:12

Dinăcateăstiuăeu,ăPetromăvaăincepeăexploatareaăoffshoreăprină2017-18ăinăacele
perimetre,ădarăn-amăalteădetalii.ăEleăsigurăexistaăinăpublicăpeăundeva.

R spunde

34.ă ăRhemaxosăspune:
22/10/2013ălaă15:41

DomnuleăIoniț ,ăspunețiădeăprețulăgazeloră(presupunăc ăv ăreferițiălaăpiața
reglementat )ăc ăesteă„artificialădeăsc zut”ă iă„nesustenabil”.

Artificialăoăfi,ănuăzicănu,ăc ădoarăeăstabilităprinăOrdinăalăpre edinteluiăANRE.

Deăceăarăfiăîns ă iănesustenabil?

Subvențieănuăexist ,ăînăsensulăc ăprețulădeăproducțieăalăgazelorădinăsurs ăintern ăeste
acoperităcuăvârfă iăîndesatădeăprețulăreglementat.ăAltfelăcumăarăputeaăRomgazul
(produc torăobligatăprinălegeăs ăacopereăcuăprioritateăconsumulăpiețeiăreglementate)
s ăfac ăprofiturileărecordăcuăcareăne-aăobi nuit…?

Caă iădvs.,ăcredăcuăt rieăînăvirtuțileăpiețeiădarăastaănuăm ăfaceămaiăpuținăcon tientăde
faptulăc :

1.ăPiațaăresurselorănaturaleă(f r ăpreaămultăspațiuăpentruăinovare)ă iăexistența
consumatorilorăcaptiviăsuntăingredienteleăperfecteăpentruăcartelare;
2.ăLipsaăuneiăautorit țiăstataleăputerniceă iăcredibileăfaceăscenariulădeămaiăsusănuădoar
posibilăciăfoarteăprobabil.

Uitați-v ăceăseăîntâmpl ăpeăpiațaăcarburanților…

Înăconcluzie:ănuăneăvaăfiădelocăbineădup ăliberalizareaăcomplet ăaăpiețeiăgazuluiă iănu
credăc ăexploatareaăunorăresurseăinterneăsuplimentareăvaăschimbaăpreaămultădatele
problemei.ăTeoriaăcereriiă iăoferteiăpeăpiațaăgazuluiăfuncționeaz ăcamăcaăjoculăforțelor
înăproblemeleădeăfizic ănewtonian :ă„Într-unăsistemăideal…”

R spunde

35.ă ăcarbon free energyăspune:
22/10/2013ălaă16:27

Stimatiăautoriăsiăcomentatoriăaiăacesteiădiscutii,
N-amăcitită(inca)ătoateăcometariile,ăDARă…ăvadăcaănimeniănuăfaceăerferireăla
ALTERNATICVELEăCURATE,ăLIPSITEăDEăHIDROCARBURI,ăENERGETICE
ALEăROMANIEI.
TaraăaceastaăareăunăpotentialăURIASăinăaăobtineăADEVARATAăINDEPENDENTA
ENERGETICA,ăindependentaădeăhidrocarburi.
Caăfostăinginerădeăforaj,ăcareătraiesteăinăococodent,ăstiuăFOARTEăBINEădespreăce
vorbesc.
ROMANIAăAREăUNăPOTENTIALăURIASăDEăAăDEVENIăINDEPENDENTA
ENERGETICăinăadevaratulăsensăalăcuvintului,ăoptindăpentruăENERGII
REGENERABILE.
TOTULăESTEăSAăSEăVREAăACESTăLUCRU!!!

Tehnologiileădeăproductieăsiămaiănouădeăstocareăaăelectricitatiiădinăsurseăsoalreăsiăvint
suntăprezenteăsiăseădezvoltaăinăritmăaccelerat.ăUitati-vaălaăGERMANIA,ăcare
experimenteazaădinăplinăcuăeleăsiăcareăareărezultateăpozitive.ăVaădauădoară2ăexemple:
PowerătoăGasăsiăHydrogenăSolidăStorage.ăChiarădacaăacumăinăstadiuădeă‘pilot
projects’,ăpesteă10ăcind,ăasaăcumăseăafirmaăundevaăaiciămaiăsus,ăcaărezerveleăproprii
deăgazeănaturaleăaleătariiăseăvorăfiăepuizat,ăacesteătehnologiiăvorăfiămatureăsiăaplicabile
laăscaraălarga.
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Intrebareaăesteăatunci:ăPENTRUăCEăAVETIăNEVOIEăDEăGAZEăDEăSIST?ăCare,
fieăvorbaăintreănoi,ănuăsuntăasaăpromitatoareăprecumăsuntăinfatisate.

RASPUNSULăMEUăESTE:ăINTERESELEă‘VECHIIăORDINI’ăAăLUMII
HIDROCARBURILORăsiăCORUPTIAăGUVERNULI/GUVERNELORăCARE
ASCULTAăLAăEAăSIăPROFITAăDEăAVANTAJELEăECONOICEăOFERITE
LORăDEăACEASTA.

Deci.ăpeăcindădiscutiiădespreăADEVARATAăINDEPENDENTAăENERGETICA?

R spunde

ăiosiPăspune:
22/10/2013ălaă16:57

Desigurăcaăexistaăintereseămajoreăpentruăpastrareaămodeluluiăactual,ădarăsaănu
vaăimaginatiăcaăsolutiileăalternativeăseăvorăimplementaăfaraăopozitie:ăexplicati-le
taranilorăcaăpeăterenulălorănuăvorăapareaăsonde,ăinăschimbăvaăfiă“impanat”ăcu
turnuriăpentruăgeneratoareleăeolieneă(sauăacoperităcuăpanouriăfotovoltaice).

R spunde

ăGogu Bosoroguăspune:
22/10/2013ălaă18:16

S-arăputeaăsaăleăconvinaămaiămult,ăcaăgazeleăsiăpetrolulănu-săaleălor;
redeventeleăleăiaăstatul.ăDarăterenulă–ăsuprafata,ăadicaă–ăeăalălorăsiăpot
primiăbaniădirectădeălaăceiăcareăpunăpanourile/turnurile,ăfaraăsaăfieănevoie
preaămultădeăstat…

R spunde

ăiosiPăspune:
22/10/2013ălaă18:38

Asta,ădacaăvorăfiălasatiăsaăfacaăafaceriădirectăcuăproducatorulăde
energieăsiănuăvineăonorăstatulăcuăexproprierea…ăasta,ăcaăsaănu
maiăvorbimăcaăeăcamăgreuădeăfacutăunăparcădeăeolieneăatunci
candăcablurileăsiăcamioaneleăcuăutilajulădeămentenantaătrebuieăsa
ocoleascaăterenulăluiăSile…ăcatădespreăpanouriăfotovoltaice
plasateăpeăprincipiulă“peăunăhectarăda,ăpeădouaăba”ăceăsaămai
vorbimă?

R spunde

ăSorin Ionitaăspune:
22/10/2013ălaă19:21

Problemaăeăcaădacaăseăfaceăsolarăsauăvant,ănuăstiuăcineăva
maiăvreaăinăromaniaăsaăplateascaăpretulăcurentuluiăprodus
asa,ăcareăeămare.ăVedetiăproblemaădinăGermania.
Plus,ănoiăvorbeamăaiciădeăgaz.ăSiătotăexperientaăaltora
arataăcaădeăceăaiămaiămulteăregenerabileăfluctuante,ădeăaia
seăfacămaiămulteăcentraleăpeăgazăpentruăcompensare,
singureleăcareăpotăfiăporniteă/ăopriteărepedeăpentruăa
echilibraăsistemul.
Hei,ămareăincurcaturaăcuăTranzitiaăastaăEnergetica,ăcumăzic
nemtii

R spunde

ăcarbon free energyăspune:
23/10/2013ălaă1:39
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Nuăvreauăsaăintruăinădetaliiătehnice,ădar…
1.ăcenraleleăpeăgazăconstruiteăpentruăechilibrarea
sistemuluiiăenergeticăinăcareăseăproduceăelektricitate
dinăvintăsiăsolaraăsuntăconstruiteăpt.ăcaăsistemulănu
bebeficiazaădeăstocareaăaceleiăenergii.ăAmăvorbit
despreăPowerătoăGasăcareătocmiăastaăface:ăproduce
gazămetanăfolosindăenergiaăelectricaăeolianaăsi
solara,ăhydrogenădinăelectrolizaăsiăCO2.ăAcestăgaz
metanăartificialăesteăstocatăsiăapoiăfolosităla
producereaăelectricitatiiăinăcentraleleăpeăgazăde
echilibrare.
2.ăbiogazulădeăasemenea.ăStiatiăcaăbalegarulădeălaăo
singuraăvacaăpoateătineăpeăbio-gază4ălocuinte?
Calculatiăsiăvedetiăcaălaăunăseptelărezonabil,ănuămaiăe
nevoeiădeăgazădeăsist.
3.ăcaăsaănuămaiăvorbinădeădescentralizarea
productieiăsiăconsumuluiuădeăenergie.ăCuăcităeăscara
maiămica,ăcuăatitiătehnologiaăeămaiălaăindeminaăsi
solutiaămaiăaplicabila.

Vadăaiciăargumentulăpretuluiăcareăarădeevni
prohibitivăinăcazulăfolosiriiăregenerabilelor!ăAbsolut
fals!ăChestiuneaăelementaraădeă…ăscara
proportiilor.ăCuăcităeăfolositaăpeăoăscaraămaiălarga
cuăatitămaiăieftina.ăInăcazulăenergieiăeolieneăsiăsolare
fenomenulăesteăcunoscutăsbădenumireaădeă‘net
parity’ă,ăadicaăparitateaăpretuluiăacestorăenergiiăfata
deăcelăactualădinăenergiiăfosile.ăInăcitevaătari
europeneăacestaăesteădejaăsauăaproapeăatins.

DECIăDESPREăCEăVORBIM?ă‘Vorbimăvorbe’
caăsaănuăprivimărealitateaăinăfata,ăaceeaăcaă…ăfacem
joculăcelorăcareăincaăvorăsaăexploateze
hidrocarburi,ăINDIFERENTăDEăCONSECINTE,
CACIă…ăDUPAăEIăPOTOPUL!

ăCodrutaăspune:
24/10/2013ălaă11:51

PaiăBINEINTELESăcaăpretulălaă“regenerabila”ăe
mareă–ăpentruăca,ălaăfelăcaămaiăinătoateădomeniile,ăin
Romaniaăauăvenităuniiăcuămentalitateaăcaăastaăeăo
tzaraăcorcodusieraăsiăcaăgaseascăaiciăsuficienteăcozi
deătoporăcareăsaăleăfacaălobbyăsauă/ăsiăsaăleăpermita
saătragaăTZEPE,ăasaăcaăauă“investit”ănumaiăin
vechituriăsiăauăexportatălaănoiădeseuri!!
Sa-miăzicetiăDvs.ăCATălaăsutaădintreăeolieneăsuntăla
manaăintaiăsiăCATălaămanaăaădouaăsauăchiarăa
saptea!!!
Candăunitateaăcareăproduceăeăoăvechitura,
NORMALăcaăproduceălaăpreturiămari!!

ăProstu' satuluiăspune:
22/10/2013ălaă22:23

Nu-ntelegădespreăceăvorbiti.
InăRomaniaăexistaăvreoă2300ăMWăeolieniăinstalatiăsiăvreo
500ăMWăfotovoltaiciăsiăn-aăfostănimeniăexpropriatăniciăde-
unămetruăpatratăpentruătreabaăasta.

R spunde
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36.ă ăMaxaăspune:
22/10/2013ălaă16:40

Credăc ădac ătotăsuntemănişteăpoten ialiămariăprodiuc toriădeăgazeănaturaleăînăUE,ăam
puteaăimpuneăoăpolitic ălaăacestănivelăcareăs ăneăaduc ămaiămulteăbeneficii,ănuădoar
dreptulădeăaăparticipaălaăpia aăliber ădup ăceăne-amăcedatădreptulădeăaăscoateăgazele
respectiveădinăp mânt.ăCamăpeămodelulădeăcareăspuneaădl.ăIoni ămaiăsus:ăiaăs
vedem,ăcâtăprofit ăcomunitateaălocal ădinăchestiaăastaă?ăAreădreptulă araăînăcareăse
exploateaz ăresurseleăşiălaăcevaămaiămultădecâtădreptulădeăa-şiăpuneăresurseleăla
dispozi ieăşiădeăaăparticipaăapoiălaă“pia aăliber ”?ăSauăprimireaăuneiăsumeădeăbani
dreptăredeven ăşiăaăunorăimpoziteă(nuăseăştieăcât)ăeăcamătotăceăputemăspera?
Haide iăs ăfacemădiscu iaăpu inămaiăampl ,ăs ănuăneălimit mădoarălaăcâtădeăbun ăsau
reaăaăfostăpoliticaădeăcomunicareăaăChevron.

R spunde

ăSorin Ionitaăspune:
22/10/2013ălaă19:18

Paiăhaiăsaăvedem,ăcamăceăatiăvreaădvăsaămaiăprimimădeălaăunăprivată(companie
romanaăsauăstraina)ăcareăvaăexploata,ădecatăredeventaăpeăresursaăsiăimpozitele
cuveniteădinăactivitate,ăplusăangajamenteleădeămediuă(darăaleaănu-săcastigănet,
doarănisteăcompensariăptăpoluare)?ăCeăarămaiătrebuiăsaăceremăinăplus?

R spunde

ăMaxaăspune:
22/10/2013ălaă20:05

M ăpotăgândiălaătreiălucruri:
1.ăS ăexisteăunămecanismăprinăcare,ăînăcazădeăproblemeăecologiceăsau
economiceălegateădeăexploat ri.ăcareănuăsuntăcauzateădeăRomâniaăşi
pentruăcareăfirmeleăcareăexploateaz ăs ănuăpoat ăfiăexecutate,ăUEăs
participeălaărepara iiăsauălaăefortulădeărecuperareăaăsumelorănecesareăde
laăfirme.ăDac ătotăeăpolitic ăcomun ,ăs ăfieăpân ălaăcap t,ăcuăsolidaritate
cuătot.ăAltfel,ănoiăcuăponoasele,ărestulăcuăgazulăieftin.ăPia ădeschis ,ăam
în eles.
2.ăÎnăcazădeădisfunc iiăaleăpie eiădeschiseăaăgazului,ăRomânia,ăînăcalitate
deăproprietarăalăresurselor,ăs ăpoat ăactivaănişteăexcep iiădeălaăpolitica
comun .
3.ăÎnăcontracteleăcuăChevron,ăGazpromăşiăal ii,ăs ăexisteănişteăclauzeăde
salvgardareăînăcazăc ăpre ulăgazuluiăoăiaăraznaădinămotiveăpoliticeăsau
economiceăexterneăsauăc ăsîntemănevoi iăs ăimport mălaăpre uriămai
mariădinăafar ăcantit iămaiămariădecâtăs-aăprefiguratăini ial.

Adic ăcevaăcareăs ăneăpun ăîntr-oăsitua ieăcevaămaiăbun ădecâtăceaăa
babeiăcareăşi-aăcedatăcasaăînăschimbulăuneiărenteăşiăcareănuămaiăpoate
faceănimicădac ăvineăinfla iaăşiărentaăpeăcareăoăprimeşteăeăegal ăcuăzero
(virgul ăcinci)ăsauădac ărespectivulăomădeăbineălaăcareăi-aădatăcasaănu
maiăd ăpe-acoloăşi-aşteapt ădoarăs ămoar ăbaba.

R spunde

ăSorin Ionitaăspune:
22/10/2013ălaă20:40

Atataăvremeăcatărentaă(redeventa)ăeăcotaăparteădinăvaloarea
productiei,ănuăavemăoănecazuri:ăexplodeazaăpretulăgazului,ăvor
sariăinăsusăsiăincasarileălaăbuget.ăScadeăpretulăgazului,ăseăopreste
exploatarea,ădeciăsiăproblemele.
Inărest,ăceăzicetiăseăcamăgasesteăprinăconditiileădeălicenta,ădaca
amăaveaăoălegeăcaălumea,ălicentaănuăeăasaădoarăoăchestieăcheala,
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cuprindeăsiăconditionariădeăprotectieăaămediului

R spunde

ăMartonzeăspune:
22/10/2013ălaă21:27

Domnilor,ăunăcontractădinăacelaăcareăsaăstabileasca
rezolvareaătuturorăposibileăriscuriăpoateăoăfacăeuăcu
instalatorulăangajatăsauăeu,ăcaăadministratorădeăfirma,ăcu
angajatulămeu.
Candăeăvorbaădeăcontracteleăstatuluiăroman,ălaăoălucrare
deăanverguraăproiectuluiădeălaăRosiaăMontanaăstatulăroman
acceptaăoăasigurareădeă24ămilioaneădolariăpentruărisculăde
mediu,ăstiindu-seăcaălaăexploatariăsimilare,ăunăstat,ăparca
Canada,ăfolosesteăpesteă1ămiliardădeădolariăcanadieni
anualăpentruăcriogenizareaălaculuiădeăcianuri,ăreziduuădupa
oăexploatareăsimilaraăcaălaăR.M.ăNuăseăareăinăvedereăchiar
schimbarileăclimaticeăproduseădeăschimbareaăreliefului,
disparitiaăvegetatiei;ăNuăseăareăinăvedereăcaăseăcreeaza
1000ălocuriădeămunca-vorbaăvine-siăseădistrugă1000.
Vorbitiădeăimpozitulăpeăprofit-cautatiăinăstatisticiăcat
impozităpeăprofităaăincasatăstatulăromanădeălaămultinatinale,
vetiăramaneăsurprinsi!ăCredăcaăniciălaăimpozitulăpeămunca
statulănuăvaăincasaămaiămult,ănimeniănuăopresteăaceste
firmeăsaăvinaăcuăechipeăangajateădinăCipru,ălucrandăaici
prinădetasare.ăSiăPetrolostulădeămaiăsusăstieăcaăforajulăse
faceăcuăechipeăcompacte,ăcareăseămutaăcuăinstalatiaădeăpe
oălocatieălaăalta.
Laăfel,ălaăRosiaăMontanaăvorălucraămeseriasiădinăafara,
romanuluiărezervandu-i-seăspalatulăutilajelorăsauăbucataria
cantinei.

R spunde

ăMaxaăspune:
22/10/2013ălaă22:14

Vede iăc ănuăeăvorbaădeăunălacăcuăcianuriăîn
Canada,ăciădeăunulăcuăarsenic.ăAlteăcondi iiăde
p strare.ăAstaăcianurileăaăfostăoădezinformareă(voit
sauănu)ăaădlui.ăMarincaăpentruăComisiaăSpecial ,
darătreac ădeălaănoi.ăEăcert,ăîns ,ăc ăgaran iile
trebuieădimensionateăcorectăşiădinăcâteăştiuăAlianzăa
refuzatăs ăasigureăRMGCăpentruăpotentialeleăriscuri
deămediuăsiăprobabilănuădegeaba.

ăProstu' satuluiăspune:
22/10/2013ălaă22:26

Repet.
Asa,ădeădragulădiscutiei,ăfacetiădomniileăvoastreăoăsimulare
siăpentruăA.ăredeventeă0ăsiăB.ăoăsubventieămaiămultăsau
maiăpoutinătransparenta,ădeghizata,ăsaăzicem,ăcaăoăscutire
deăimpozităpeăprofităpentruăprimiiă5-10ăaniădeăextractie.
Cumăiese?

R spunde

ăgarettăspune:
23/10/2013ălaă9:53

http://www.contributors.ro/fara-categorie/rascoala-anti-fracking/?replytocom=157786#respond
http://www.contributors.ro/fara-categorie/rascoala-anti-fracking/?replytocom=157801#respond
http://www.contributors.ro/fara-categorie/rascoala-anti-fracking/?replytocom=157816#respond


27.10.2013 Răscoala anti-fracking: 5 lucruri pe care nu le știaț i despre gazele noastre de șist |  Contributors

www.contributors.ro/fara-categorie/rascoala-anti-fracking/ 58/82

Maiănouăseăvehiculeazaăideeaăuneiăredeventeă0ădeciăpoateăneăspuneti
dvs.ăd-leăIonitaăcamăcareăarăfiăavantajele!

R spunde

37.ă ăvictor Lăspune:
22/10/2013ălaă16:46

Citindăcomentariileăconstatăcaăinătitluăeraănecesarăunăcuvintăinăplus:
“5ălucruriăpeăcareă“(unii)”nuăleă tiațiădespreăgazeleănoastreădeă ist”.
Siănuămaăhotarascăcumăeraăproverbulă:ă“maiăbineăcuăunăXălaăcistig,ădecităcuăcuăunăYăla
pierdere”ăsauăinvers.
NB,
oăundaădeăindoialaăstrabateăuneleăcomentarii:ămaiăbineănuăexploatamăgazeleădeăsistăca
nuăstimădacaăiesimăinăcistig,ăpoateăneătragăinăpieptăamericaniiă
Saăleălasamăacoloăpentruăurmasiiăurmasilor.ăCaăsintemăinăsituatiaăsaăneăpermitem.

R spunde

ăMaxaăspune:
22/10/2013ălaă17:51

Victorel,ăeştiăatâtădeăelocventăînăexplica ii.ăOălumin ,ăceămai.ăUite,ăcolegaăde
platform ăaădluiăIoni ,ăcareănuăpareăchiarăoăecologist ăînfocat ,ăîşiăpuneăşiăea
problemaăoportunit ii.ăDeăceănu-iăexpliciăşiăeiăfrumos,ăaşaăcaădeălaătine,ăcaăs
în eleag ?
http://www.contributors.ro/reactie-rapida/vreau-sa-inteleg/#comments

R spunde

ăvictor Lăspune:
22/10/2013ălaă20:08

@ăMaxa,
ioănuăfacuiădecităunărezumatăalăunorăcomentariiăfaraăsaănominalizez.
Malitiozitateaătaănuăareă“obect”,ădecităunăpicădeăranchiuna.ăPreteniiăstiu
deceă
Euănuăincercăsaăconvingăpeănimeniădeănimicăaiciăpeănet;ăaiciăimiăspun,ăca
fiecare,ăoăparere.
Dacaăvreiăneaparatăsaămaăcontraziciă–ăpostareaămeaăeăacoloăsiăpinaănu
reusestiăsaămaăconvingiădeăcontrariul,ăramineăcumăamăstabilită
Darădacaătuăcreziăcaănuătrebuieăsaăneăexploatamăresurseleădeăteamaăca
neăfuraăamericanii,ămaărog,ăsaăleădamăpeăminaăGazpromă(saămaiăfacem
unăSovrom),ăcaciăcuătehnologieăautohtonaănuăsintăsperante.

R spunde

38.ă ăiosiPăspune:
22/10/2013ălaă16:50

DomnuleăIonita,ăamăsiăeuăoăintrebareădeăcarcotasăinveterat:ădacaăChevronăprimeste
dreptulăsaăexploatezeăilăprimesteăimplicităsiăpeăcelăsaăNUăexploateze.ăCeăfacemăcu
independentaăenergeticaă(astaăcaăsaănuămaiăvorbimădeăredevente)ădacaăpolitica
Chevronăvaăfiăaceeaădeăconservareăaăresurseloră–ănuădinăratiuniăecologice,ădesigur,ăci
inăurmaăunorăcalculeăeconomice?

R spunde

ăOtilia Nutuăspune:
22/10/2013ălaă17:42

Paiăastaăeălegeaăcereriiăsi-aăofertei.ăDacaăgazulă“seăcere”,ăseăvaăcereălaăunăpret
careăsaăjustificeălaăunămomentădatăexploatareaălui.ăCaăoriceăaltaăresursa,ăseăva
exploataădoarăinăconditiileăinăcareăpiataădemonstreazaăcaăeăintr-adevarănevoie
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deăea.

R spunde

ăiosiPăspune:
22/10/2013ălaă18:09

Evident,ădoamnaăOtiliaăNutu,ăpiataădecide!

Doarăcaăintrebareaămeaăeraăalta:ădacaăChevronădecideă–ăexaminand
cerereaăsiăofertaă–ăcaăexploatareaăesteă(deocamdata)ănerentabila,ăceăse
maiăalegeădinăargumenteleăprivindăindependentaăenergeticaăsiăbeneficiile
aduseădeăincasareaăredeventelor?
Caădoarănuăleăpotiăretrageăconcesiuneaăcaăs-oăoferiăaltora,ăcuăconditia
saăexploateze…

R spunde

ăSorin Ionitaăspune:
22/10/2013ălaă19:14

Suntetiăunăpicăabsurd:ădacaănuăvorăgasiăgaze,ăsauănuăunele
accesibileăeconomic,ăatunciănuăvaăfaceănimeniănimicăsiăVasluiulăva
ramaneălaăloculăluiăpeăharta,ăcaăsiăpanaăacum.ăStatulănuăpierde
nimic,ăniciănoi,ăcaănuăne-auăcostatănimicăexplorarile

R spunde

ămariusăspune:
22/10/2013ălaă19:39

Suntetiăsigur?

Euăzicăcaăn-arăfiăoăideeăreaăsaăoărugatiăpeădoamnaăNutuăsa
seăinteresezeădeăclauzeădinăcontracteleădeălicentaăprivitoare
laădespagubiriăpentruăexplorarileăefectuate.ăDoarăcaăde
dataăastaăsaănuăintrebeălaăChevron,ăciăchiarăsaăincerceăsa
vadaăunăcontractădinăasta.
Caătotăsuntetiăavocatulăexplorarilor.ăPoateăarăfiăbineăsa
aflatiăcuăceăpret.

R spunde

ăiosiPăspune:
22/10/2013ălaă20:26

Nuăsuntăabsurd,ădomnuleăIonita:ăeuăpresupunăcaăvorăgasi
gaze,ăsiăincaăuneleăaccesibileăeconomicădoarăcaăin
conditiileăunuiăprofităcareă(deocamdata)ănuăleăconvine…
insaăpreconizeazaăcaăvaădeveniăconvenabilăpesteădoua
decenii,ăcandăalteăsurseădeăgazeăvorăfiăepuizate.
Ceăfacem,ăasteptamădouaădecenii,ăcuăproprietarii
expropriati,ămediulăafectată(doarăpartial,ăce-iădrept),ăfara
redeventeăsiălaăfelădeădependentiăenergeticăcaăsiăpana
acum?

R spunde

39.ă ăVlad Ionescuăspune:
22/10/2013ălaă17:05

DomnuleăIonita,ăatiădeschisămaiămulteăproblemeăcareăauălegaturaăcuăgazeleădeăsistăsi,
dinăpunctulămeuădeăvedere,ăle-atiăcamăamestecat.
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1.ăDa,ăesteăfoarteăimportantăsaăstimăefectivăceărezerveăavem,ădarăaiciăsuntămaiămulte
probleme.ăStatulăromanănuăareăoăinstututieăputernicaăprinăcareăsaăcunoascaăresursele
naturaleăaleătarii.ăNuăavemăunăserviciuăgeologicăautentic.ăIGRănuăprimesteăbaniăcaăsa
poataăsaăfacaăcercetari.ăDupaă’90ăstatulăromanănuămaiăfaceăcercetari.ăTotulăseăface
deăcatreăbeneficiari.ăEsteăinacceptabilădinăpunctulămeiădeăvedere.ăChiarădaca
acceptamăoăfazaădeăcercetareăsiăexplorareăfacutaădeăbeneficiari,ăaceastaătrebuie
planificata,ăautorizataăsiăcontrolataăpermanentădeăautoritateaădeăstatăspecializata.
Astaziănuăavemăoăautoritateăspecializataăcareăsaăpoataăintraălaăsondaăsiăsaăverifice
efectivătoateăfazeleăprocesuluiătehnologic.ăNimeniănuăaăpututăintraălaăsondeleăPetrom
dinăzonaăSchela-Izvoareleăsaăverificeăinămodădirectăceeaăceăseăintamplaăacolo;ăi-au
chematăpeăreprezentantiiăcompanieiăsiăi-auăcrezutăpeăcuvant.ăCredăca,ăinainteăde
toate,ătrebuieăcreatăserviciulăgeologicănationalăpeăstructuraăactualuluiăIGR,ăautonom
nuăguvernamental,ăsubăegidaăAcademieiăRomane.ăFinantareaăseăpoateăfaceăfoarte
usorădinătaxeleăpeăcareăvorătrebuiăsaăleăachiteăbeneficiariiăpentruădiverseăinformatii,
aprobariăsiăevaluari.
2.ăCredăcaătoateăinformatiileăreferitoareălaăresurseăsiălaătoateăacordurileălegateăde
valorificareaăacestoraătrebuieăsaăfieăpubliceăfiindcaădoarăasaăleăputemăprotejaădeăhotia
guvernantilor.
3.ăNuăcredăcaăstatulăromanăarătrebuiăsaăinvesteascaăinăproducereaăacestorăresurse,
darăcredăcaătrebuieăsaăaibaăunăcontrolăspecializatăsiăpermanentăasupraămoduluiăinăcare
seădesfasoaraăoăastfelădeăactivitate.ăInsaăsuntăimpotrivaăsistemuluiădeăredevente.
Considerăobligatoriuăintroducereaăsistemuluiădeăimpartireăaăproductieiăplecandădeăla
costurileănecesareă(agreateăsiăcontrolateădeăambeleăparti)ălaăcareăseăadaugaăunăprofit
negociat.ăTotăceeaăceăesteăinăplusăapartineăstatului.
4.ăRespectareaăprincipiuluiădezvoltariiădurabile.ăSuntăresurseăpeăcareăeăbineăsaăstiăca
leăaiăsiăsaăleăexploateziăcuămasura.ăSpreăexemplu,ăgazeleădeăsistăinădiscutie.ăTrebuieăsa
stimădacaăsiăundeăleăavemăsi,ădupaăaceea,ăsaăfimăpregatitiăsaăleăexploatamăinăorice
moment.ăDacaăleăexploatamăsaăoăfacemădoarăcatăneătrebuieănoua,ăfiindcaăsuntem
saraciăsiăoricumănuăavemăfoarteămulte.ăIarădacaăputemăsaăleăluamădeălaăaltiiă(deălaărusi)
inăconditiileăunuiăpretăbun,ăavandăoptiuneaădeăaăleăexploataăinăoriceămomentăpeăale
noastre.
5.ăDeăceăoăresursaănaturalaăatatădeănecesara,ălimitataăsiăgreuădeăprocuratăprecum
gazeleănaturaleătrebuieăsaăaibaăunăpretăliber?ăDeăceăarătrebuiăsaăplatimăunăpretăpeăele
multămaiămareădecatăcelădeăproductieălaăcareăseăadaugaăsiăprofitulănecesarăinăcazul
productieiăautohtone.ăGazeleănuăseăfabricaădeămanaăomuluiăcaăsaăpoataăconcuraăliber
peăpiata.ăIarăpiataăgazelorănaturaleănuăesteădelocăliberaăsiăniciănuăpoateăfiălaămodul
absolut.ăBineintelesăcaătrebuieăsaăincerciăsaăaiăcatămaiămultiăfurnizori,ădarăastaăeste
foarteăgreu.ăDa,ătrebuieăsaăfacemătoateăeforturileădeăinterconectare,ăsiălaăvest
(Ungaria-Austria)ăsiălaăsudă(Bulgaria-Grecia-TAP)ăsiălaăestă(Basarabia-Ucraina-
Rusia),ădarădeocamdataăEuropaăoccidentalaănuăeădispusaăsaăneădeaăsiănouaădinăgazul
sauăchiarăsiădacaăamăaveaăpeăunde.ăArăvreaăinsaăsaăneăapucamăsaăexploatamăintensiv
gazulădeăsistăsiăpeăcelădinăplatformaăMariiăNegreăsiăsa-lăexportam.ăNuăcredăcaăla
acestămomentăarătrebuiăsaăexportamăgazăchiarădacaăamădescoperiăresurse.ăSuntem
preaăslabiăsiăpreaăsaraciăcaăsaăriscamăoăepuizareăaăresurselor.
6.ăRiscurileădeămediuătrebuieăexplicateăindelungădeăspecialistiăindependenti,ăcatămai
multiăsiămaiăvariati,ăpusiăchiarăfataăinăfata.ăNiciăstructurileăguvernamentaleăsiănici
companiileăinteresateănuăpotăfiăcredibile.ăTotulătrebuieăsaăfieăclarăsiătransparentăin
acestădomeniu.ăSiăsaărenuntamălaăargumentulăcaăseăfaceăsiăacumăfracturareăhidraulica
fiindcaăopiniaăpublicaănuăaăstiuădeăastaăpanaăacumăfiindcaătotulăinăRomaniaăesteăsecret
siănecontrolabil.
7.ăSaăfacemătoateăeforturileăposibileăcaăacesteăresurseănaturaleăsaăfieăprelucrateăin
Romania.ăAurulăsaăseăfacaălingouănuăsaăseăvandaăconcentratăsauăacelăaliajămultămai
ieftin.ăCuprulăsaăseăprelucrezeăintegralăaiciănuăsaăseăvanndaăconcentrat.ăCombinatele
chimiceăsaăseădeschdaăsiăsaăseăredeschidaăinăRomaniaădacaăeăsaăproducemăgazeăde
sist,ăprecumăinăSUA,ănuăsaăexportamăacesteăgaze.
8.ăFiindcaăatiăfacutădistictiaăintreăexplorareăsiăexploatare,ăsiăseătotăface.ăLicentele
acordateăinăsecretăincludăatatăexplorareaăcatăsiăexploatarea.ăNumaiălipsaăunuiăacord
deămediuăpoateăimpiedicaăexploatarea.ăChestiuneaăcuăriscurileădeămediuătrebuie
clarificataăacum,ănuămaiăvedemănoiădupaăceăfacemăexplorarea.
9.ăOăinformatieăcontradictorie:ăceiămaiămultiăspunăcaăgazeleădeăsistăsuntămaiăieftine
decatăceleăconventionale;ădumneavoastraăafirmatiăcaăsuntămaiăscumpe.ăAsădoriăo
clarificareădintr-oăsursaăautorizataădacaăseăpoate.
10.ăAcelăputăcuăscandalănuăfolosesteănumaiătehnologieăconventionala.ăAmăpliantulăde
laăChevron!
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Inărest,ădeăacordăcuădumneavoastra.

R spunde

ăSorin Ionitaăspune:
22/10/2013ălaă19:12

Peă1-9ăsuntemădeăacord,ăcuăunăcomentariuălaă5:ăcandăamăspusăsaăfieăpretăliber
deăpiata,ăamăavutăinăvedereăsaănuăfieăMAIăMICădecatăacesta,ăcumăintelege
majoritateaăpoporuluiăsiăcumăseăsiăpractica;ădvăspunetiăsaăfieăMAIăMARE.
Practicăpropunetiăoăsupra-impozitareăaăacestora,ădinămotiveădeămediuăsi
conservareăresursa,ăunăfelădeăcarbonătax.ăEuăasăputeaălaălimitaăsaăfiuădeăacord
cuădv,ădarăceăvaăfacetiăcuămajoritateaăcareăvaăvaăsariăinăcap,ăatatănorod
nevoias,ăcatăsiăIoanăNiculaeă(careătotăsubăpretăpiataăilăia)?
10.ăAmăintelesăcaăputulăalaănuăfaceăforajăorizontal,ădeciăproblemaădeăfracking
inălungulăpanzeiăfreaticeă/ăstraturilorăgeologiceădispare.ăDacaăesteădoarăpe
verticalaăeădoarăunulădinănenumarateleăfracturariăuzualeăcareăs-auămaiăfacutăin
romania

R spunde

ăVlad Ionescuăspune:
22/10/2013ălaă21:11

5.ăAmăspusăcaăpretulăgazuluiănuăesteăinărealitateăabsolutăliberăsiăniciănu
poateăfi.ăCredăcaăpretulăpentruăgazulăintern,ăcareărevineăstatului,ănu
trebuieăsaăfieămaiămareădecatăpretulădeăcostăplusăoămarjaădeăprofit
rezonabila.ăChiarăinăcazulăinăcareăaiăposibilitateaămaiămultorăfurnizori,
pretulătotănuăesteăsiănuăvaăfiăabsolutăliberădatoritaăspecificuluiăacestui
produs.ăMaiăspuneamăcaătrebuieăsaănuăneăapucamăsaămaiăsiăexportam
gazulăautohton.ăCredăcaăm-atiăintelesăgresit.
9.ăAvetiăsurseăbuneăpentruăaăclarificaăinformatiaădeălaăacestăpunct?
10.ăCautatiăpliantulăChevron.ăDacaăesteăcumăspunetiădumneavoastra
esteăo.k.ăDacaănuăcredăcaătrebuieăsaăneălamurimămaiăintaiăcuămaiămulti
specialistiăindependetiădeămarca.

Dinăcateăamăintelesăeuăpanaăacumăproblemeăprincipaleăaleăacestei
tehnologiiăsunt:ăcompozitiaăstraturilorăgeologiceăaleăloculuiăundeăs-arăgasi
gazele,ăsubstanteleătoxiceăfolositeăsauămacarăgestiuneaăriscurilor,
consolidareaăzoneiădeăexploatareăinăfunctieătotădeătipologiaăstraturilor
geologiceăsiăcontrolulăindepliniriiăacestorăcerinteăsiăriscurileădeăcutremure
totăinăfunctieădeăcaracteristicileăgeologiceăaleăstraturilorădeăundeăse
exploateazaăsiăgestionareaăefectelorăceărezultaăinăurmaăexploatarii.ăAs
maiădoriăsiăoăexplicatieădataătotăspecialistiădeămarca,ăindependenti,ăale
cauzelorăaccidentelorăsauăefectelorănegativeăcareăauăfostăconstatateăin
diferiteălocuriădinălume.ăSuntăpovesti/propaganda,ăsuntăreale,ăpotăfi
gestionate?ăAvemănevoieădeăraspunsuri!ăNuădeălaăcompanii,ănuădeăla
Guvernăsauădeălaăasociatiiălor!

R spunde

ăVlad Ionescuăspune:
22/10/2013ălaă21:26

Dinăcateăintelegăpretulăactualăalăgazuluiăautohtonănuăesteăsubăcosturi.
Aliniereaăcareăniăseăcereăinseamnaămarireaă(treptata)ăaăpretuluiăpentru
caăinăfinalăsaăseăaliniezeălaănivelulăeuropeanădinămotiveădeăetica
concurentiala,ăceeaăceăesteăpuraăteorieălaăacestămomentă(poateăinăviitor,
darăastaăinsemnaăsaăfimăextremădeăoptimisti)ăsiăneăproduceăgrave
deservicii.ăChiarăcredeăcinevaăcaăindustriaăromaneascaăactuala
reprezintaăunăpotentialăpericolăconcurentialăpentruăeconomiileăeuropene.
Esteăevidentăcaănu,ădarăseăurmaresteăsaădisparaăsiăacestăpotential
avantajăcompetitivăcareăarăputeaăapareăinăcazulăinăcareăvomăaveaămai
multeăgaze.ăCeăspunămariiăsustinatoriăaiăgazuluiădeăsist.ăCaăSUAăareăgaz
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multăsiăieftinăsiăs-auărelocatăindustriiăimportante.ăSiădacaăvomăaveaăsiănoi,
cuăriscuriăinerenteădeămediu,ăsa-lăvindemălaăunăpretăaliniatăcaăsaăfacem
baniă(inăcelămaiăbunăcazăinăcareăamăaveaăacorduriădeăimpartireăa
productiei)ăpeăcareăsa-iătocamăinăbunaătraditieăromaneasca,ănuăsaăne
dezvoltamăprinăatragereaădeăindustriiăconsumatoareădeăgazăfaraăprea
mareăaportăguvernamental,ăciăsaăramanemătotălaăcoadaăcozii.

R spunde

40.ă ăVlad Ionescuăspune:
22/10/2013ălaă17:20

Legatădeămortulăinviat.ăAmăurmarităcontinuuăevenimenteleădinăaceaăziăpeăUsteam,ăla
zisaăTVăPungesti.ăOmulăchiarăaăfacutăinfarctă(astaăamăaflatăulterior)ăaădatăochiiăpeste
capăsiămultătimpănuăs-aăstiutădiagnosticulăclar.ăMaiămult,ămediciiădeăpeăambulanta
aveauălaăacelămomentăunăprognosticărezervat.ăExistaădeclaratiiăpubliceălaăteleviziunile
deăstiri.ăRestulăeădiversiune!

R spunde

41.ă ăPetrolistăspune:
22/10/2013ălaă17:27

Maădistrezăcopiosăpeăseamaăcommenturilor,ăeăaceiasiămeteahnaăaăromanuluiădeăaăfi
expertăinătoate,ăoătaraădeăselectioneriăcaălaăfotbal.ăSarimăsaăcomentamăsiănuăcercetam
inădetaliu,ănuăintelegemătehnicaăniciăceăpresupuneăexactădarăamăauzit/citităcaăne
otravesteăapa,ăChevronăneăiaăgazulămaiăbineăsaănuăseăintampleănimicăcaămamaărusieăne
iubesteăsiăareăgrijaădeănoi.ăUniiă“experti”ăsuntădemniădeăcomparatăcuăbabeleăinstruite
deăpreotăcaătehnica,ăcalculatorul,ăinternetulăsuntăunelteăaleădiavolului.ăAmăfacut
aceastaăcomparatieădeoareceăamăvazutăoăimplicareăsiădevotamentăiesitădinăcomunăal
reprezentantilorăbisericiiăortodoxeădinăzonaăVasluiului,ăprobabilăeiăfiindăcoordonatorii
maselorădeălaăPungesti.ăSuspect!ăAmăcititădeăoădonatieăaăbisericiiăortodoxeăruseăpt
episcopia/mitropoliaă(nuăstiuăformaădeăorganizareăaăBOR)ădinăzona,ăpoateăamăcazutăsi
euăpradaăteorieiăconspiratiei,ădarăcandăeăvorbaădeăperversitateaăruseascaăoriceăe
posibil.
Multiădintreăcommentatoriădeăaiciăoăsaăaibaăunăsoc,ăcitindăasta:ăDinăceleăpesteă20ă000
deăsondeăforateăinăRomaniaăinăpesteă100ădeăani,ămajoritateaătraverseazaăpanza
freatica.ăIarăcinevaăpomeneaăintr-unăcommentăanteriorădeăstimulareaăsondeiăpe
verticalaăinăfazaădeăexplorare,ă“miniăfrack”ăparcaăeraăexprimarea.ăOameniăbuni,
tehnicaăstimulariiăsondelorăs-aăaplicatăintr-unăprocentăsemnificativăasupraăcelorăpeste
20ă000ădeăsondeădeăcareăpomeneam,ăinăultimiiă50ădeăani.ăAsăscrieămaiămulte,ădarăunii
oameniămaiăauăsiădeămuncit…

R spunde

ăMaxaăspune:
22/10/2013ălaă17:41

A,ăşiăpresupunăc ăacestăcomentariuăalădumneavoastr ădespreămamaărusie
(sic!)ăşiăcumăesteăeaăimplicat ăînăprotesteleădeălaăPungeştiăesteăf cutătotăca
urmareăaăpreg tiriiădumneavoastr ădeăinginerăpetrolistă(presupun,ănu?)ăşiănu
pentruăc ,ăînăcalitateădeăromân,ăsunte iăexpertăînătoate,ăînăfotbalăcaăşiăînăpolitic
şiăsiguran ăna ional .

R spunde

ădumăspune:
22/10/2013ălaă18:02

SiămieăimiăcamăputeăaăBOR..
Perfectădeăacordăsiăcuăobservatiaăcaătotiăsuntemăexperti,ădarănuădoarălaăromani
seăintalnesteăfenomenul.ăFoarteăinteresantăcaăatunciăcandăsimtimănevoiaăsaăfim
activiăcivicăincepemăsaăneăocupamătotiădeămediu.ăDeăceănuăieiătuăomăfrustratăpe
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semenulătauăsiăfaciămatematicaădeăpilda?ăMatematicaăbineăfacutaăeăimportanta,
eălaăorigineaăcivilizatieiănoastreătehnologice.ăDeăceămatematicaăeămaiăbineăsaăfie
lasataăpeăseamaăspecialistilor,ădarăecologiaăsiăexploatareaăminiera.ăInăcazulăin
careăsuntetiăcuăadevaratăunăpetrolistăavetiăsimpatiaămea.

R spunde

ăsilicon_văspune:
22/10/2013ălaă19:40

DomnuleăPetrolist,ărauăfaceti.

Incercatiăsaăvaăcomportatiămatur.ăPoateăcaămultiădeăpeăaiciănuăavemăhabarăpe
ceălumeătraim,ătehnologicăvorbind.

Avetiărabdareăsiăexplicatiăceăavetiădeăexplicat.ăDa,ăeăfoarteăposibilăsaăfiftiăatacat
inăfelăsiăchip,ăcelămaiăprobabilăoăsaăfitiăconsideratăvandutăimperialistilor
americani.

Trecetiăpesteăasta,ăsuntetiăoăpersoanaămatura,ănu?

Explicatiăcalmătotăceăstiti.ăMultiăseăvorăgandiălaăceăexplicati,ădacaăoăfacetiăbine.
Evident,ănuăceiăpresetati,ădarănuădespreăeiăeăvorbaăaici.

Altfelădeăceăatiăintervenit?ăDoarăsaăiiăprivitiăsuperiorăpeăceiădinăjur?ăEăprea
putin.ăEuăzicăcaăputetiămaiămult.

R spunde

ăProstu' satuluiăspune:
22/10/2013ălaă22:31

Intelegăcaănuăi-aiămaiăcititădeămultăpeăamiciiăArchaeocyathusăsi
Ampersand…

R spunde

ăLailaăspune:
23/10/2013ălaă17:59

Domnuleă“specialist”ăaproapeăm-aiăpierdutăinainteădeă“perversitateaăruseasca”
darăm-amăambitionatăsaărezistăfiindcaăatataămanipulareăpeăcmăliniarăscrisărar
maiăvadă.

Domnuleăpetrolistănuăeăvorbaădeăsondeleăclasiceăciăaltăsistemădeăexploatare
undeădevineăirelevantăfaptulăcaăsondeleăclasiceădeăpanaăacumăstrabatăpanza
freaticaăfiindcaăinăcazulăexploatarilorădeăsistăintervinteăfrackingulăsiăinjectareaăa
miiădeătoneădeăsubstanteătoxiceăinăsolă.
Chiarănuăvedetiădiferentaă?

Siăchiarăspuneaăcinevaă,ăoocidentulăvreaăpiataăliberaădarăFrantaăaăinterzis
acesteăexploatariădesiăseăpareăcaădispuneădeăresusrseă,ăpeămotivăcaăpun
problemeădeămediuăsiăasteaptaăpanaăcandămetodeleădeăextactieăvorăfiămai
baldeăcuămediulăsiămaiăsigureă.ăSiăatunciăceeaăceălaăeiănuăeăbunăeăbunălaănoiămai
alesăcandăbeneficiazaăeiă.
Restulăcuăbaniălaăbugetă,ăredeventeă,ăcrestereăeconomicaăsuntăbasmeă,ăpeăhartie
apară,ăinărealitateăvaăfiăaltcevaă.

UnăaltădomnăcareăpretindeaăcaăeăprinăSuediaăacuzaăcaănuăvremăindustrializareă.
Domnuleădragaăastaănuăeăindistrializareăciăexploatareaălaăsangeăaăresurselor
neregenerabileă,ăexploatareăcareănuăaduceăinăsineăplusăvaloareă,ădimpotrivaă.

Maiăpeăscurtăsuntemăcaăinăcazulăuneiăfamiliiădezorganizateăundeăcapulăacesteiaă,
betivănotoriuăsiăomăcareăvreaăsaătraiascaăpeăpiciorămareă,ăaăfacutăcrediteăsa-si
acopereăviciuăcrediteăcareăramanădeăplataăcopiilorădejaăvaiăsiăamară,ăinfometati
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,ăabuzatiăetcă,ătrimisiăsiălaămuncaăprinăveciniă,ăsiăacumăvreaăsaădeaălaăamanetăsi
bijuteriileăsotieiăsiăbuteliaădiăcasaă…

R spunde

ădumăspune:
24/10/2013ălaă13:33

Dragaădoamna,ădacaăatiăvreaăindustrializareăatunciăatiăconveniăimpreuna
cuăguvernantiiăsiăcuăfirmaălaăoăintelegere,ăcareăsaăimpaceăcapraăcuăvarza,
siănuăatiămaiăopriăproiecteleăindustriale:ăniciăRMGS,ăniciăgazeleădeăsist
niciăautostrazileăsiăetc.ăDaădaăda,ăvoiăromaniiăramasiăinăROănuăvreti
industrieăsiăsuntetiăspalatiăpeăcreieriăbaădeăteveuriăbaădeăanarho
comunistiăinăblanaă“ecologista”.

R spunde

ădumăspune:
24/10/2013ălaă13:43

Mieămiăseăpareăsuspectăsiăoarecumăjenantăcaănuăvadănimicăsiăpeănimeniăvorbind
despreăbisericaăromanaăsiăceaărusa.ăBisericaărusaăeăextremădeăetatizataăin
Rusia,ădeăfaptălaămomentulădeăfataăRusiaăeăcondusaădeăbiserica.ăIarăbiserica
noastra,ăBOR,ănuăfaceădecatădeăleăplaceălaărusiăprinăimpotrivireaăeiălaăprogres
materialăsauăsocialăinăRomania.ăSaănuăuitamăcaălaăprimaăintalnireăaăfostului
commonwealthăsocialistăaăfostădecisăcuănegruăpeăalbăcaăRomaniaăsaăisiădizolve
industriaăsiăsaăfacaădoarăagriculturaăecologica.ăBalcaniiăindustrializatiăsuntăo
amenintareăptăintereseleăRusesti,ăptăcaăarătindeăsiămaiămultăcatreăVest.ăRusii
suntăsmecheri,ăconstientiăcaăptăaăajungeăcuămanaălaăgatulăvesticilorătrebuieăsaăse
murdareascaăprinăglodulăestăeuropean.

R spunde

ăMaxaăspune:
24/10/2013ălaă20:35

Domnule,ăterminaăcuăprostiileăastea.ăChiarăsiăceiăcareăsustinăexploatarea
gazelorădeăsistăspunăcaăeăvorbaă–ăpoateă–ădeăoăluptaăinternaăinărandul
BOR,ănicidecumădeăoăpozitieăunitara.ăSiăvenitiăaiciăcuăunăaerăde
superioritateăsiăexplicatiătuturorăcatăsuntădeăprostiăcaănuăgandescăasaăde
simplistăcaădumneavoastra.ăMaiăusurel.ăMultiădintreăceiăcareăseăopun
vorăpoateădezvoltareaăindustriei,ădarănuăinăconditiileăinăcareăseăfacea
acumă30ă–ă40ădeăani.ăSiănuămaăreferălaăconditiileătehniceăsauădeămediu,
ciălaăceleăeconomiceăsiăsociale,ăinăcareăoameniiăerauădoarănisteăfurnici
careăputeauăfiămutateăcumăvoiauăpeăhartaădeăputereaăcentralaăsauăcum
seăintamplaăinăChinaăsiăacum.
Cantatiăaiciăodeăindustrializariiăsiăvedetiăbineăceăindustrializareămamutăs-a
facutăinăRomaniaăluiăCeausescu.ăRosiaăMontanaăsauăgazeleădeăsistăsunt
proiecteăgrandioaseăsauăpeăscaraămare,ăeănormalăcaăoameniiăsaănuăfie
deăacordăsaăfieătratatiăcaăoăturmaădeăguvernantiăsauădeăcomentatoriăca
dumneavoastra,

R spunde

ădumăspune:
25/10/2013ălaă14:33

OăfiăBORătotăcuălupteăinterne,ădarătotăceăaăprodusăinăultimaăsutaădeăani
inăROăaăfostăfascism,ăcomunismăsiăfranaăinăeducatieăsiădezvoltare.ăSiănu
suntăortodoxăeuăinsumi,ănuăinjurăoăreligie,ăoăculturaăsiăoătraditie,ăciăo
institutie.ăEuăsunt,ăsiăprost,ăsiăsaracăcuăduhul,ăsiăporcăvorbaăluiăPaunescu
darălaăcataăminteăemăimiăesteăsuficientăsaămirosăunăcomplot,ăsiănuăsunt
singurul.
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CatădespreăcatăeădeărauăinăChina,ăeuăcunoscăchineziădomnule,ăstauăde
vorbaăcuăeiăziădeăzi,ăsiănuăsuntădinăaiaănorocosi.ăMajoritateaăauăcopilarit
inănevoi,ămancandăcarneăoădataăpeăan.ăChineziiănuăseăopunădezvoltarii
industrialeăptăcaăastaăleăasiguraăcarneaăinăfarfurieăsiămobilaăinăcasa.

Industrializareaălaăromaniănuăaăiceputăcuăcomunistiiăsiănuăseăvaătermina
cuăei.ăMieăimiăplaceăistoriaăsiăvaăasigurăcaăexistaăunălaitmotivăinăROăsiăe
acesta:ăeliteleăauăincercatăindustrializareăsiăpopulatiaăs-aăopusăinăturma
(adicaămanipulataădeălideriăinteresati),ăindustiralizareaăaăfostăamanataăiar
laăurmaăfortata.ăSiădeăobiceiăaăfostăfacutaădupaăceăaătrecutăvalul:
mecanizareădupaăaparitiaăingrasamintelor,ărafinariiădoarăcandăpetrolulăs-
aăgatat,ătrenuriăsiăautostraziămultăpreaătarziuădinăpriciniălatifundiareăsau
purăsiăsimpluădinăfricaădeăindustrie,ăDupaăcadereăs-aăliberalizatăpiata
industrialaăpreaătarziuăsauădelocă(totădeăfricaăprotestelor).ăImiăplaceăsi
istoriaăcomparata,ăsiăeăcamăacelasiătrendăprinătoateătarileădeămanaăa
treia.

Siăinteresantăcaăminteaăromanuluiăaăfostămereuăblocataăinătrecutul
apropiat.ăBaăinjuraăfanariotii,ăbaăpeărege,ăbaăpeălegionari,ăbaăpe
comunisti..ăHaiăsaănuăjudecamăatatădeărevansard.ăMultiă“comunisti”ăau
speratăsincerăsaăridiceătzara.ăAstaăseăfaceaălaăvremeaăaia,ăindustrieăgrea,
siăpeăvremeaăaiaăputeauăsaăfacaăceăvorăcaăoponentiiăerauăzdrobiti.ăIn
primiiăaniădupaărazboiăpanaăsiăamericaniiăcredeauăcaăeconomia
planificataăvaădaăroadeăsiăcaăsistemulădeăeducatieăsovieticăilăvaăbateăpe
celăoccidental.ăSiăinăziuaădeăaziăautoritarismulădaăroade,ăbunaoaraăin
ChinaăsiăincetăincetăinăRusia,ăsiăunăcurandăsiăinăRomania.ăMieănuăimi
placeăsiăamăplecat,ădarăptăceiăramasiăgeografiaăeădestin.

R spunde

ădumăspune:
25/10/2013ălaă14:34

*SUNTăortodoxăeuăinsumi

R spunde

42.ă ăionăspune:
22/10/2013ălaă18:20

Gazele,ăpetrolul,ăuraniul,ăneferoasele,ăcarbunele,ăetc,ăsaăseăexploatezeăpurăsiăsimplu
prinădecizieăguvernamentala.ăAstaănuăesteăsubiectădeădezbatereăpublica!ăDemocratia
nuăinsemnaăsaăintrebiătotiăprostiiăceătrebuieăfacut!

R spunde

ăSorin Ionitaăspune:
22/10/2013ălaă18:59

Asaăe.ăDarădinăpacateădeădataăastaăprostiiăsuntăchiarăinăguvern..

R spunde

ăMartonzeăspune:
22/10/2013ălaă19:35

Corect,ăIoane,ăinălocădeămuntiăsiăpaduri,ăsaăfieălacuriăcuăcianura,ăcampăde
sonde,ăapaădeăbautăsaăoăcumperiădinăimportăsiăsaăasteptiăajutorulăsocialădatădin
redevente

R spunde

ăVlad Ionescuăspune:
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22/10/2013ălaă21:31

Teoreticăaiădreptate.ăNumaiăcaăamăajunsăatatădeărauăincat,ăparadoxal,ăamămult
maiămareăincredereăASTAZIăinădiscernamantulăpopulatieiădecatăinăguvernanti
(siănuămaăreferădoarălaăceiăactuali).

R spunde

43.ă ăGeoăspune:
22/10/2013ălaă18:36

Lasaăcaăamămaiăvazutănoiădinăastea…ăStimăfoarteăbineădespreăceăeăvorbaăsiăstim
foarteăbineăceăurmeazaăsaăseăfaca.ăCaădoarăasaăseăintamplaădeămaiămultiăaniăpeăaici.
PoateăatiăuitatădarăinăAlă2leaărazboiămondialăpetrolulănostruăaămersălaănemtiăsiăapoiăla
rusi.ăApoiădupaărazboiăauămersătoateăcatreărusiă(resurse,ăproduse,ăetc.).ăAcumăse
doresteăcaădiverseăresurseăceămaiăexista,ăcatămaiăexistaăsaămeargaălaăamericani,
canadieni,ăvestăeuropeni.ăProblemaănuăeăcaăsaănuămearga,ădarămacarăsaăseănegocieze
laămaximăbeneficiileăstatuluiăRomanăinăfolosulăcetateanuluiă(suntemă20milioaneăde
oameni).ăNuămaăincantaădelocăoăredeventaădeă5șăcareănuăvaăacoperiăinăniciăunăcaz
stricaciunileăfacuteădeăexploatare.ăApaăaiaădinăsubsolăn-oămaiăcuretaănimeni.ăSiăda
suntăpentruăexploatareaăresurselorădeăcatreăstatulăromanăprinăcontractareaăeventualăa
unorăcompaniiăstraineăsauăaltfelăsiămaiăbineădeloc.ăSaăfieăfoarteăclarădacaătotăstricam
cevaăsaăstimăceăobtinemăinăschimb.ăSuntăsiăalteăsolutiiădeăaăfaceăbaniădecatăpe
spinareaănaturii,ăcareămieăunulămiăseăpareăultimaăfrontieraă(aărauluiăsiăaădisperarii
bineinteles).
Iarădacaăfacăprospectiuniăinăconditiileăactualeăeuăunulănuăsuntădeăacordăcuăele.ăSiăcaăsa
evitamăeventualeleădiscutiiăsiăpromisiuniăpeăcareăguvernantiiăauăaratatăclarăcaănuăleăpot
tine,ăcelămaiăcinstităarăfiăcaăsaăinvalidamăprocedeulăacestaădeăextractieăpanaăcand
descoperimănoiămetodeămaiăcurateădeăexploatare,ăsauăpanaăcandăoăsaăavem
noi(PoporulăRoman)ăunăbeneficiuăcareăsaămeriteădistrugereaămediuluiăprinăexploatare.
Asaăcaăseăneămaiăscuteascaăunulăsiăaltulăcaăsuntemă“prosti”.ăBaănuăsuntemădelocăstim
foarteăbineădespreăceăvorbimăsiăcredăcaăavemăsiădreptateă(uniiădinănoiămaiăauăsi
facultati,ăauămaiăcitităinădreptaăsiăstanga,ămaiăauăsiăprieteniăgeologi,ăchimistiăsamd).ăNu
vreauăsaătreacaătimpulăsiăarateăcaănoiăamăavutădreptate.ăTrebuieăactionatăacum.ăBetter
safeăthanăsorry.

R spunde

44.ă ălilicraciunăspune:
22/10/2013ălaă18:51

Dinăcâteă tiuăeu,ăînădomeniulăgazelorăaziăavemănevoieădoarădeă25șădinăimport.ăIar
odat ăcuăextracțiaădinăMareaăNeagr ăal turiădeăceleăconvenționaleă–ădejaăexistenteă–
vomăaveaă0șăimport,ăcantit țileăfiindăîndestul toareăpentruăvreoă15ăaniăeăacum
înainte.
Înăacesteăcondițiiădeăceăs ănuăl s măgazeleădeă istăcaăoăproblem ăcareăs ăpriveasc
guverneleădeăpesteă10ă–ă15ăani?ăAtunciăgazulănostruăchiarăvaăvaloraăcevaă(c ci
rezerveleăseăvorăterminaălaătoat ălumeaă iăvomăfiădoarănoiăbogațiăînăgaz)ă ăiar
companiileăseăvorăbateăs ăneăofereămultămaiămultădecâtă”nimicul”ădeăazi.
Deăceăatâtaăgrab ?ăPentruăoăredevenț ădeă3,5șăpeăcareăstatulăromânăoăvaăp pa
extremădeărepedeăpeăsalarii,ăpensii,ăsaune,ăpiscineă iăalteăprostiiăpeăcareăleăviseaz
noapteaădecidenții?ăProstiiăcareăînseamn ăconsumă iănuăinvestițiiăaduc toareădeăprofit.
NUăsuntănumaiăîmpotrivaăgazelorădeă istădeălaăPunge tiă(viaăChevron)ă iă iăa
prospecțiunilorăungurilor,ăru iloră iăoricuiăvrețiăvoi.ăDeăaltfelăsloganulădinăPiaț ăeste
NUăGAZELORăDEă IST,ănuăesteă”nuăgazelorădeă istădeălaăPunge tiăsauăcelor
prospectateădeăChevron”.ăC ăPunge tiulăaăie ităînăevidenț ăeămeritulălorădarăastaănu
înseamn ăc ăsuntemădeăacordăcuăceilalți.
iăsuntădeăacordăcuăunăNUăînăcondițiiădeăfirmituriă i,ădup ăp rereaămeaăNUăacum.
Metodaăprinăfracturareăesteăunaărelativănou ,ăpoateăînă15ăaniăvaăsuferiămulte
îmbun t țiriăsauăpoate,ăcineă tie,ăvorăfiădescoperiteăalteleăcareăs ănuădistrug
p mântul,ăs ăzguduieăcaseleă iăs ănenoroceasc ăapaăpotabil .

R spunde
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ăSorin Ionitaăspune:
22/10/2013ălaă19:01

Asaăeste,ădupaă2018ăintraăinăproductieăperimetreleănoastreăoffshore.ăDar
numaiăbineăintra,ăcaăsaăleăinlocuiascaăpeăceleăonshoreăactuale,ăcareăsuntăfoarte
imbatraniteăsiăvorăiesiăincet-incetădinăuz.ăAsaăcaăstatiălinistita,ănuăvetiăvedea
curandăexcedentădeăgazeăinăRomania,ămaiăalesăcaăniciăcrizaăeconomicaănuăva
duraăpanaăină2020,ădaciăvaăurmaăoăcrestereăprevizibilaăaăconsumuluiăin
industrie.

R spunde

ăProstu' satuluiăspune:
22/10/2013ălaă22:34

Astaăcuăcrizaăcareănuăvaăduraăpana-nă2020ăeăceaămaiătareăafirmatieăde
azi,ăarticol+comentarii.
V-atiăpariaăpropriiăbaniăcaăasaăvorăstaălucrurile?

R spunde

45.ă ăvictor Lăspune:
22/10/2013ălaă20:40

Saănuăitiăvinaăsaăcreziăceăziceăuomu`:
“CrinăAntonescu,ălaăDigi24:ăManifestatiileădeăprotestăauăunăsingurănumitorăcomun,ănu
ecologia,ănuăizolationismulăeconomic,ăciăneincredereaăfataădeăguvernantiă“.
Partidulăluiăeălaăguvernareăsauăeăinăopozitie?

R spunde

46.ă ăcristiăspune:
22/10/2013ălaă20:53

Rusiiăerauăinteresatiădeămultădeăhartileăgeologiceăromanesti.
DoiăspioniărusiăauăfostăprinsiăacumăunăanăcuămulteăhartiălaăOtopeni.
Nuăseămaiăstieădeăeiădeăatunci:

http://www.ziare.com/articole/spionaj+economic

R spunde

47.ă ăLupul Monarhistăspune:
22/10/2013ălaă20:57

Saăincepăcuăvestileăbune:ăprimulăarticolăcuăideiăcorectăarticulateăpeătemaăgazelorăde
sist.ăFelictariăd-luiăIonita.

Despreăproteste…Romaniaăseăprezintaăcaăoătaraădeălumeaăaă3-a,ăcuămentalitati
primitiveă(nimicănou,ăpicturaăluiăOctavăBancilaăaăfostăaleasaăadmirabilăaici,ătransmite
maiăbineăcaăoriceăceeaăceăseăpetreceălaăPungesti).ăCeeaăceăesteădeăneintelesăpentru
mineăesteăcumăoameniăcuăcarte,ăplimbatiăprinălume,ăscolitiălaăuniversitatiăcuăstaifădin
vest,ăcumăziaristiăcuăgandireăcriticaăsiălimpedeăodinioaraăs-auăincolonatăinăacestămars
alăprostieiăsiăignoranteiăgeneralizate,ăanti-dezvoltare,ăanti-progres,ăanti-orice.ăInca
suntemăbantuitiădeăfantomaăluiăIenachitaăVacarescu,ădeăeternaădilemaăaăromanuluiăpus
inăsituatiaădeăaăfaceăoăalegere:

Într-o grădină,
Lâng-o tulpină,
Zării o floare ca o lumină.

S-o tai, să strică!
S-o las, mi-e frică

http://www.expertforum.ro/
http://www.contributors.ro/fara-categorie/rascoala-anti-fracking/?replytocom=157739#respond
http://www.contributors.ro/fara-categorie/rascoala-anti-fracking/?replytocom=157821#respond
http://www.contributors.ro/fara-categorie/rascoala-anti-fracking/?replytocom=157785#respond
http://www.ziare.com/articole/spionaj+economic
http://www.contributors.ro/fara-categorie/rascoala-anti-fracking/?replytocom=157791#respond


27.10.2013 Răscoala anti-fracking: 5 lucruri pe care nu le știaț i despre gazele noastre de șist |  Contributors

www.contributors.ro/fara-categorie/rascoala-anti-fracking/ 68/82

Că vine altul şi mi-o ridică.

R spunde

ăRazvanMăspune:
22/10/2013ălaă22:28

Unăomăinteligent,ăinainteădeăa-iăfaceăuratiăpeăaltiiăseăuitaăinăoglinda.ăMaiăusorăcu
ignorantaăcaăajungemăca-năfataăbloculuiă“cineăziceăalaăeste”…

“Ifăyouăhaveăbeenăinăaăpokerăgameăforăaăwhile,ăandăyouăstillădon’tăknowăwho
theăpatsyăis,ăyou’reătheăpatsy.”

R spunde

ăProstu' satuluiăspune:
22/10/2013ălaă22:37

“Ceeaăceăesteădeăneintelesăpentruămineăesteăcumăoameniăcuăcarte,ăplimbatiăprin
lume,ăscolitiălaăuniversitatiăcuăstaifădinăvest,ăcumăziaristiăcuăgandireăcriticaăsi
limpedeăodinioaraăs-auăincolonatăinăacestămarsăalăprostieiăsiăignorantei
generalizate,ăanti-dezvoltare,ăanti-progres,ăanti-orice.”

Caăpoateănuăeiăgresesc,ăaiaămulti,ăciădvs.,ăastaăn-arăputeaăfiăoăexplicatie?

R spunde

ăLupul Monarhistăspune:
23/10/2013ălaă0:15

@RazvanMăsiăProstu’ăSatuluiă–ăraspunsăclasicăromanescă“Ba’ăpe’aăma’tii”.
Nuăvadăniciunămesajăinteligentădinăparteaăcelorăcareăprotesteazaăimpotriva
exploatariiăgazelorădeăsist.ăGalagieăsiăridicol.ăAsaăcumădl.ăIonitaăaăpunctat,
Chevronăaăvenităsaăexplorezeămaiăintai.ăEuănuăstiuăcumăsateniiădeălaăPungesti,
impreunaăcuăpochiiăsiăcopiiiăcareăiiăsustinăsiăagitaăspiriteleăvadădezvoltareăsi
progres?ăSeamanaăcuăvocileăcareăseăopuneauăinătrecutăpasapoartelor
biometriceăpeămotivăcaăeleăreprezintaăochiulădiavolului.ăDejaăvu!ăCuăoăastfelăde
atitudineăvetiăramaneăcaptiviălaăinfinităsubdezvoltarii,ăsaraciei,ămizeriei
generalizate,ăsiăproasteiăeducatii.ăHaiti-ulăEuropei.ăChevronăesteăunaădintre
celeămaiărespectateăcompaniiăamericane.ăAăfostăpentruăoălungaăperioadaăde
vremeăceaămaiămareăcompanieăcuăsediulăinăCalifornia,ăpanaăcandăacumăcativa
aniăaăfostădetronataădeăApple.ăCeleămaiăbuneăbenzineăsiăuleiuriăindustrialeăsunt
produseădeăChevron.ăInvestescăsumeăcolosaleăinăcercetareăsiăsuntăpeăcreasta
valuluiăcandăvineăvorbaădeătehnologiaădeăexploatareăaăgazelorădeăsist.
Apropos,ărezerveleădeăgazănord-americareăsuntăestimateălaăaăacoperiăcererea
peăurmatoareaăsutaădeăani.ăInăurmatoareleădecadeăesteăestimatăcaăSUAăva
deveniăexportatoareădeăgazănatural.ăTransportulăinăcomunăurbanăinăLos
Angelesăesteăasiguratăpeăuneleăliniiăterestreădeăautobuzeăalimentateăcuăgaz.ăEste
cuămultămaiăputinăpoluantădecatăcombustibilulădieselăintr-unăorasăcareăseălupta
deădecadeăcuăcongestiaătraficuluiăsiăsmog-ulăaferent.ăHondaăcomercializeaza
deăcevaăaniămodeleă(Civic)ăpropulsateăpeăbazaădeăgazăsauăCNGă(Compressed
NaturalăGas).ăEădrept,ăinănumarămicăpentruăcaădeocamdataăexistaăproblema
distributieiăpeăscaraălargaăaăcombustibilului,ădarăeăunăinceput.ăAsaăcumăacum
15ăaniătehnologiaăhybridăeraălaăinceputăiarăaziăaădevenităalternativaăserioasaăla
tehnologiaăconventionala.ăPeălangaăavantajeleădirecteăaleăexploatariiăgazelorăde
sistă(ieftinireaăgazuluiănaturalăsiăreducereaădependenteiădeăimporturi)ăoăastfelăde
investiteăarăcreaăjobsăsiăarăatrageălaărandulălorăalteăinvestitiiăinăinfrastructura.
Evident,ăromanulăseăopune…ăpentruăcaăasaăstieăelămaiăbine,ăstrainiiăeăprosti
(sic)ăsiăeăsigurăcaăvaăfiăfurat.ăVaăfuraăFord-ulălaăCraiova?ăVaăfuratăTimkenăla
Ploiesti?

R spunde
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ăProstu' satuluiăspune:
23/10/2013ălaă15:34

Imiăcerăscuze.ăAvetiădreptate.ăRaspunsulăpotrivităpt.ădvs.ăeraădeăfapt
“Da,ăsaătraiti,ăsefu’,ăsuntăprimitiv,ăignorant,ăanti-progresăsiătotăceămai
ziceăMariaăVoastra”.
Acu’ăeăbine,ăimiădatiănotaădeătrecere?

R spunde

ăLupul Monarhistăspune:
23/10/2013ălaă20:02

@Prostu’ăsatuluiă–ăNu,ănuădauănotaădeătrecere.ăNUătrebuiaăsa
raspunzi,ăniciămacarăsaăimiăcitestiăcomentariul.ăExistaăintotdeauna
siăvariantaădeăaăNUăcomenta.ăCiocul mic si pas de glezna!ăse
spuneaăpeăvremeaămea.

R spunde

ăProstu' satuluiăspune:
25/10/2013ălaă1:12

Asta,ăvariantaă“NUăcomenta”,ăeăvalabilaăsiăpentruătine,
caporale?

R spunde

ăCodrutaăspune:
24/10/2013ălaă11:36

Domnu’ăLupu,ătrecandăpesteăfaptulăcaăMUSAIă(caătotiăastiaăcareăsustin
exploatarile,ăinăgeneral,ădeăaltfel)ăv-atiăinceputăpostareaăinsultandu-iăpe
RazvanăsiăProstu’ă(astaăaădevenităoăcutumaălaă“sustinatorii
exploatarilor”,ăsaăseădeaăgrandeăsiăsaăiaătobăpatronisingăsiăsaăincerceăsa
intimidezeăsamd.),ăeuănuăvadăniciălaăDvs.,ăinăTOATAăpostareaăaiaălunga,
NIMICă“inteligent”ă(caăreclameleăpentruăcompaniiănuătinădeă“inteligenta”
ciădeă“papagalicism”)!ăCeămaiăintereseazaăpeămineăreclamaălu’ăChevron,
peăcareăoăfacetiăaici?ăN-atiăscrisăabsolutăNIMICădespreămodulăinăcare
faptulăcaăeiă(sauăoricareăaltii)ăorăsaăfacaănisteăchestiiă(alăcarorăefectănu
esteăbineăcunoscutăsiăcareăorăsaăuzinezeăoăGRAMADAădeăapaăintr-o
zonaăoricumădeficitaraăinăapa!!)ăarăaduceăvreună“bine”ăRomanieiăsau
satenilorăcareăprotesteaza!ăCAREăeă“binele”ăconcret,ăpentruăeiăsau
chiarăpentruămine,ăpersonal?

Catădespreă“acordulăeăpentruăexplorareănuăpentruăexploatare”,ăaiciăori
suntetiărauvoitorăori…ăcaăsaăvaăparafrazez,ădatiăoăreplicaă“lipsitaăde
inteligenta”!ăVaărogăeuămultăsaăimiădatiăunăSINGURăexempluăinăcare,
dupaăceă“explorarea”ăaăgasităcevaăinteresant,ăNUăaăfostăurmataăsiădeăo
licentaă/ăacordădeă“exploatare”ă–ăsauămacarădeăcazăinăcareăexplorareaăa
facut-oăunu’ăiarăacelaănuăaăprimităacordulădeăexploatareăsiăi-aăfostădat
altuia!!

R spunde

ădumăspune:
23/10/2013ălaă0:41

Credăcaăpoezioaraăboieruluiăeăabsolutănemuritoareăpentruăromani,ădesi
probabilăcaănuăintuiaălaăvremeaăaiaăceăinterpretareăiiăvomădaăacum.ăBoieriiăsa
nuăuitam,ăauăfostămariiăconservatoriădinăperioadaămoderna,ăceăseăimpotriveau
tzuguluiădeăfierăsiăemancipariiădinăsclavieăaătiganilor.ăRoataăistorieiăseăintoarce.

http://www.contributors.ro/fara-categorie/rascoala-anti-fracking/?replytocom=157944#respond
http://www.contributors.ro/fara-categorie/rascoala-anti-fracking/?replytocom=157972#respond
http://www.contributors.ro/fara-categorie/rascoala-anti-fracking/?replytocom=158103#respond
http://www.grundtvig-landscape.eu/
http://www.contributors.ro/fara-categorie/rascoala-anti-fracking/?replytocom=158034#respond


27.10.2013 Răscoala anti-fracking: 5 lucruri pe care nu le știaț i despre gazele noastre de șist |  Contributors

www.contributors.ro/fara-categorie/rascoala-anti-fracking/ 70/82

R spunde

ăCodrutaăspune:
24/10/2013ălaă12:28

Intr-adevar,ăpozaăeăEXCEPTIONALădeăpotrivita!ă
Inăeaăaparădoiătzaraniăpeămoarte,ăimpuscatiăsiăunulăalergandădisperatăsiăhaituit
deănisteăunii,ădinăspate,ăcuăpuscoaceă

Caăparabola…ăcamăredaăbineăsituatia…ăneh…?ă

R spunde

48.ă ăEmilăspune:
22/10/2013ălaă22:21

Primulăarticolăpeătemaăastaăc ruiaănuăamăceăs ăîiăreproşez.ăImpecabil.ăŞti iăceăarămai
trebuiăspus/ăscrisă/ăexplicată?ăUnăarticolăcareăs ăl mureasc ăoădat ăconceptulăde
“redeven e”.ăLaăobiectăşiăpeăîn elesulădac ănuăalătuturor,ăm carăalăcelorăcareăsunt
întregiălaăcap,ăauăunăstandardădeăeduca ieăşiănuăgândescăînădou ă–ătreiăideiăfixeăcare
le-auăfostăserviteăideologic.ăPentruăc ,ălaănivelăperceptiv,ăună6șădinăcevaăsun
îngrozitor,ăputeăaăraptă(sauăaădividenteăplatiteăînăanumiteăbugeteăfamiliale,ăcumăelegant
a iăspus)ădac ănuăeăexplicatăclarătotul.ăNuădeăalta,ădarămieăîmiăamintescădeăunăalt
procent,ăşiănuădeă6,ăciădeă19șă–ăasteaăerauăredeven eleăpeăcareăBritishăPetroleumăle
pl teaăIranului,ăiarătentativaădeărenegociereăaădusălaărefuz,ăcareărefuzăaădusăla
na ionalizare,ăcareăna ionalizareăaădusălaălovituraădeăstatădină1953,ăcareăaădusăla
revolu iaăIslamic ădină79ăcareăaădusălaăOrientulăMijlociuăpeăcareăîlăvedemăast zi.
Dac ătotăseăîmpiedic ăleaderiiănoştriăînăconsiderenteăgeopolitice,ăarătrebuiăs ăştieăc
totăcirculă laătotădeălaăredeven eăaăpornit…..ăŞiăda,ăşiăacoloătotăcuăb rbiădinăasteaăau
ajunsăenglejiiălaăamericaniăs -iăajute,ăc ăcic ăeămânaăruşilorăşiăguvernulăalălui
Mossadeqăoăs ătreac ăIranulălaăcomunism.ăNuăeraăniciăoămân ăaăruşilor,ăera
speculareaăredăfearădinăminteaăluiăEisenhower….
Revin.ăUnăarticolădespreăredeven eăarăfiăutil.ă.

R spunde

ăEmilăspune:
22/10/2013ălaă22:45

Amăstatădeăvorb ăzileleăasteaămaiămul iătipi,ăcuăşcoal .ăEiăbine,ănuăamăg sitădoi
careădeaăoăopinieălaăfelădespreăcineăeăredeven eleăasteaăşiăceăvreaăele.ăOameni
cuăcarte,ănuătâmpi i.ăCâteodat ăm ăgândescădac ănuăeăoăcontinuareăaămai
vechiiăpolitici,ăaiaămoştenit ădeălaăcomunişti,ăcuă“ araăteăvreaăprost”.ăFace iăun
experiment,ăîntreba iăpeăunulăşiăpeăaltulăcareăîşiădauăcuăp rereaăpeătemaăasta,
dac ăareăhabarăceăsuntăaleaăredeven e,ăceăcuprind,ăceănuăcuprind,ăcumăeăcu
pie eleăasteaăsuperreglementateăprecumăceaăaăproduselorăpetroliereăşiătotăaşa.
Oăs ăave iăsurprize.ăOameniăcuăcarte,ăreiau,ănuăpubliculă int ăalăluiăRogozanu,
cuăcareăamăavutăoădiscu ieălaăsubsolulăunuiăarticolăde-alălui.ăI-amăsugeratăc
prinăafirma iaăc ăarăexistaăleg turiădeătipăcauz -ăefectăîntreăexploat rileădeăgaze
şiărecenteleăcutremureăseădescalific ,ăatâtăcaăjurnalistăcâtăşiăcaăom.ăAstaănuăe
dezbatere.ăAstaăeăpropagand .

R spunde

ămariusăspune:
23/10/2013ălaă0:41

Asa,ăasa,ăiaăvedetiăaiciăcumăseădescalificaăsiăaltiăjurnalisti:

http://www.cbc.ca/news/technology/fracking-causes-earthquakes-
studies-confirm-1.1209066

sau
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http://www.bloomberg.com/news/2013-08-27/texas-earthquakes-
linked-to-oil-extraction-by-fracking.html

Caăsaănuămaiăvorbimădeăceiăcareăauăfacutăstudiileăcitateă(deăexemplu
USGSă,ăakaăU.S.ăGeologicalăSurvey,ăadicaăautoritateaăamericanaăin
domeniulăgeologiei).ăAsa,ăcaăsaănuăvaămaiăobositiăsaăcautati,ăgasitiăaici
cateăstudiiăvretiăcareăleagaăfenomenulăcutremurelorălocaleăde
exploatarileăprinăfracking:

http://www.sourcewatch.org/index.php/Fracking_studies#Earthquakes

Mieănu-miăeăsimpaticădelocăRogozanuăsiăintr-adevarăpropagandaăe
specialitateaălui.ăInsaădumneavoastraăreusitiăsaăfacetiăunăpropagandistăca
elăsaăparaăfiintaărationalaăsiăechilibrata.

Ceăsaămaiăzic,ăbineăcaăsuntămultiăoameniiănecalificatiăinătaraăasta,ăsiăpe
lumeaăasta,ăcaăaltfelădeămultăseăduceaătotulădeărapaăcuăajutorulăcelor
calificati.

R spunde

ăEmilăspune:
23/10/2013ălaă22:43

@mariusă–ădiscu iaăcuăRogozanuăplecaseăavândălaăbaz ăo
afirma ieăaăluiăcareălegaăunulădinăcutremure,ă laădeălaă50ăsauă80
deăkmăadâncime,ădeăfracking.ăNuăoriceăzgal aieli.ăArgumenta ie
laăfelădeălipsit ădeăsubstan ăcaăşiăaăatitudineaătabereiăceleilalte,
careăp c tuieşteăprinălips ădeătransparen .

R spunde

ăVasile Diaconuăspune:
24/10/2013ălaă1:28

@Marius

Dupaăprimulălinkăpostatădeădv.ăseăgasesteăurmatoareaăcorectieăpe
careăatiăomis-oă(intentionatăsauănu):

“According to the USGS study, the earthquakes are linked
to the disposal of wastewater produced during fracking,
not the fracking process itself, as previously reported.”

R spunde

ămariusăspune:
24/10/2013ălaă11:13

Dinămomentăceăamăpostatălink-ulălaăarticol,ămi-amăasumat
totăceăscrieăinăarticol,ăsauămaiăbineăzisăamădeschisăo
directieădeăcercetareăpentruăcelăcareăvreaăsaăcerceteze
subiectul,ăConcluziileăleătrageăfiecareăsingur.ăAsaăcaănuăam
omisănimic.

ReactiaămeaăaăfostălaăunăpostăalăluiăEmilăcareăincearcaăsa
acreditezeăideeaăcaănuăexistaăniciunăfelădeălegaturaăcauza-
efectăintreăfrackingăsiăcutremureăsiăcaăoricineăcredeăasa
cevaăseă‘descalifica’.ă(dupaăpost-ulămeuăaărevenităsiăaăspus
caăseărefereaăexclusivălaăcutremureleădeăadancime,ăinsa
acestălucruănuăreieseaădinăpost-ulăluiăinitial).ăEvident,ănoiăne
referimăcuătotiiăaiciăexclusivălaăcutremureălocalizate,ăde
suprafataăsiălaălegaturaălorăcuăexploatareaăresurselorăde
gazăsiăpetrol.
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Cauzalitateaăesteădiferitaăprobabilădeălaăcazălaăcaz,ăin
functieădeăspecificulălocatiei.ăSuntăconvisăcaăexistaăsi
structuriăgeologiceăundeăfracking-ulănuăproduceăniciunăfel
deăcutremure.ăLaăgelăcumăexistaăalteleăundeăchiar
exploziileădinăprocesulădeăfrackingăpotăantrenaămiscari
suplimentare,ădatoritaăstructuriiăgeologiceăfragileăspecifice
dinăzonaă(veziădeăexempluădescriereaăstructuriiăla
Izvoarele)ăsauăprabusiriăaleăunorădom-uri,ăetc.ăAltele,ăunde
proprietatileălubrifianteăaleăsubstantelorăinjectateăinăsolăpot
duceăalădeplasareaăunorăstraturi,ădeciăiarălaămiscari,ăetc.
Dacaăvaăuitatiăatent,ăamădatămaiămulteălink-uriăinădiferite
comentarii.ăRamaneăsaăstudiati.
Theăpointăis:ăoricineăseăapucaădeă‘inginerii’ăcuănatura,ărisca
saădeclansezeăefecteăpeăcareănuăleăpoateăcontrola.ăDeci
existaăunăriscăclarălegatădeăexploatarileădeăgazăsiăpetrol,
riscămaiămareăcandăseăfolosesteămetodaăfrack-ingului,
pentruăcaăesteăsiămaiăinvaziva.ăCataăvremeăneăimbatamăcu
sloganurileăcelorăinteresatiădeăacesteăafaceriă(nuăexista
niciunărisc,ăexistaăgarantiiădeămediu,ăexistaăreglementari,
totulăeăoăproblemaădeăcomunicare,ăetc.)ăsigurăvomălua
deciziileăincorecte.

R spunde

ăProstu' satuluiăspune:
23/10/2013ălaă0:44

Arăfiăusorăjenantăunăastfelădeăarticol,ăatataăvremeăcat,ăvbăluiă@dumămai
sus,ădacaăgugalestiăroyalty,ăobtiiăcaălaăfoă18ămilioaneădeărezultate.
Faraăaăintraăinăpreaămulteădetalii,ăinăcazulănostruăredeventeleăsuntăun
impozităpeăvenită(inămulteăalteăsituatiiăsuntăunăimpozităpeăprofit,ădarăsunt
siăvarianteămaiăcomplicate).ăInăanumiteătariămaiăciudatzeleăseăpracticaăsi
redeventeăperceputeăinăvaloareăabsoluta,ăadicaăatatiaădolariăpeătona,
baril,ămetruăcubăsauăce-oăfi.ăDarăvariantaă“impozităpeăvenit”ăeăceaămai
raspanditaăsi,ăinăopiniaămea,ăceaămaiăcorecta,ămaiăechitabila.
N-amăintelesăexactădacaă6șătiăseăpareămultăsauăputin.
Pentruăoăafacereăoarecareăintr-oătaraănormalaălaăcap,ă6șăimpozităpe
venităeă(foarte)ămult.ăInăexploatareaăresurselorănaturale,ăraspunsulăeăala
sibilinică–ădepinde.ăMaiăexact,ădepindeădeărelatiaădintreăcosturiăsi
preturi.
DacaăpeămineămaăcostaăȘ350/1,000m3ăsaăscotăgazeleădeăsistădin
pamantăsiăleăpotăcomercializaălaăȘ400,ăiarăguvernulănuăeămultumităcuă6ș
redeventeăsiăvreaă10ș,ămaiăbineărenunt,ăpentruăcaăinseamnaăca
muncescăcamădegeaba;ăsau,ăcumăleăplaceăunorăromaniăsaăspere,
muncescăcaăsaăleăcreezălorălocuriădeămunca.ăIncaăsiămaiăbine,ăinsistăsi
determinăguvernulăsaăaccepteăredeventeăzero.
DacaăinsaăscotăpetrolulăcuăȘ15ăpeăbaril,ăilăvandăcuăȘ100+ăsiămaiăamăsi
“norocul”ăsaăplatescăredeventeădeăcativaădolari,ăfixeăpeă10ăani,ăse
cheamaăcaăl-amăapucatăpeăDumnezeuăde-unăpiciorăsiăpotăsaăpostez
marjeăneteădubleăsauătripleăfataădeătotiăgranziiăindustriei.
Pentruăastfelădeăsituatiiăuniiăoameniăfoarte,ăfoarteăraiăauăinventatăun
impozităseparat,ăpentruăasaănumiteleă“windfallăprofits”.ăAdicaăpe
profiturileă(foarteămari)ăpentruăcareăinvestitorulăn-aămuncit,ăn-aăfacut
nimicăspecialăcaăsaăleăobtina,ăciăpurăsiăsimpluăaăavutănorocăcaăpiataăsa-l
ajute.
Inăcazulădeămaiăsus,ăinămodăsimplistăastaăarăfunctionaăcamăasaă(cifrele-s
“dinăburta”).
PeătineăteăcostaăextractiaăbariluluiăȘ15,ăiarăeu,ăstat,ăitiăiauăȘ5ăredeventa.
DacaăpretulăeăsubăȘ20,ăghinionulătau.ăDacaăeăȘ25,ăestiăoarecumăOK.
LaăȘ30,ăestiăOKăde-aăbineleaăsiăaiăbaniăsiădeăinvestitii,ădezvoltareăetc.
LaăȘ40ăestiădejaăfericităsiădaiăbonusuriămanagementuluiă(desiăelăn-are
niciunămerităinăcrestereaăpreturilor,ădar,ădeh,ăaiădeăunde…).ăLaăȘ50ăfaci
BigăMoney,ăiarăeu,ăstat,ămaăuităsiăzică–ădom’le,ăbravoătie,ăitiămeritiăbanii,
aiăriscatăcapitalulătau,ăaiăinvestităsi-acumăitiămeritiărasplataăetc.
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DeălaăȘ50ăinăsus,ăchestiaăincepeăsaăsemeneăcamăpreaămultăaăcastigăla
loterieăsi-atunciăvinăsi-tiăzică(EXACYăcaăinăcazulăcastigurilorălaăloterie,
impozitateădupaăalteăreguli),ăamice,ăvreauăsiăeuăoăbucataădinănoroculătau,
asaăcaădinătotăceădepasesteăȘ50ăiauăsiăeuăXș.
Suntămulteăvariante,ădarăcamăasta-iăesenta.

Nuăeăarticolulăpeăcare-lădoreai,ădarăatataămaăduceăpeămineăcapulălaăora
asta.ăUnulămultămaiăelegantăsiămaiădocumentatăaăscrisădl.ăIugaădeăla
PwCădeunaziăpeăContributors.ăN-oăsaăgasestiăacoloăchestiaăastaăcu
windfall,ăcaădansulănuăvreaăsaădeaăstatuluiăideiătampiteă ă,ădarăinărest
articolulădansuluiăeăfoarteăinformativ.

R spunde
49.ă Analiza: Rascoala anti-fracking – cinci lucruri pe care nu le stiati despre gazele

noastre de sist | LiMiTăspune:
22/10/2013ălaă23:40

[...]ăCitesteăintregăarticolulăsiăcomenteazaăpeăContributors.roă[...]

R spunde

50.ă ăbogdanăspune:
23/10/2013ălaă8:18

Neătrebuieăgaze?ăSaăleăardemădegeabaăpeăpapuciădeă10ăleiăpeăcareăiiăarunciăină2
saptamani?

Nuăputemăscoateălaăinfinitădinăpamant.ăTrebuieăsaăneăorganizamăconsumulăsiăsaăfacem
unăgridăglobalădeăenergieăvenitaădinăpanouriăsolare.

Ps.ăStiamătoateăpuncteleă ă.

R spunde

51.ă ăDronescuăspune:
23/10/2013ălaă9:22

Unăarticolăfoarteăcorectăsiălaăobiect,ăbravoăSorin!

Doarădeădragulăargumentatiei,ăcatevaăobservatii:

-ădacaăexploatareaăChevronănuăpresupuneăfrackingăatunciăfracking-ulăarătrebuiăsaăfie
unăsubiectăinchis.ăCaăsaăfieăinchisăeănevoieădoarădeăunălucru:ăcaăinterzicereaămetodei
saăfieăclarămentionataăinăcontractulăcuăChevron.ăFoarteăsimplu
-ăcaăidee:ăoăproblemaălaăoămieădeăputuriădeăfrackingăeă*foarte*ămult.ăPeăoăparcela
potiăaveaăsiă10ăputuri,ădacaănuămaiămult.ăOăexploatareăpoateăaveaăsute,ăceeaăce
inseamnaăcaă*vorăfi*ăprobleme.ăStatistic,ănuăeăoăprobabilitateăcuăcareăsaăteăjociăintr-o
zonaăpopulataădecatădacaăgaranteziăcaătotiăceiădinăzonaăvorăaveaădinăceătraiăsiăinăcazul
poluarii.ăDacaăasăfiăasiguratorănuăm-asăatingeădeăcevaăcuăsanseă1/1000
-ăchiarădacaădiscutaădoarădeăexplorare:ăhaiăsaăpresupunemăcaăsuntăbatutăinăcapăsiăasăfi
100șăcontraăproiectuluiăimpreunaăcuătotiăoameniiădinăzona.ăCuăsauăfaraăfrackingăeu
nuăvreau,ănuămaăintereseazaăsecuritateaăenergetica,ăetc.ăDacaăstiuăcaănuăvoiăpermiteăin
niciăunăcazăexploatarea,ădeăceăasăpermiteăexplorarea?ăDeăceăte-arăinteresaăpeătineăsa
stiiăceăeăacoloădacaăzonaănu-tiăvaăpermiteăexploatarea?ăOKălegalăpotiăexplora,ădar
astaănuăinseamnaăcaănuăvoiăprotesta/sabota/etcăpentruăcaăexplorareaăareăsensădoar
dacaăfaciăcevaălegatădeăastaădupaăsiăeuănuăpermit.

R spunde

ăMaxaăspune:
23/10/2013ălaă10:33

Totărepetăpeăaici,ădarănuămaăbagaănimeniăinăseamaă
Nuăexistaăacordăpetrolierădoarădeăexplorare.ăDeciăpovesteaăasta,ăcaăoamenii
de-acolo-săprostiăcaănuăpricep,ăcaăfacăconfuziiăintreăexplorareăsiăexploatare,ăca
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pentruăexplorareănuăseăfaceăfracking,ăsuntănisteăpovesti.ăOameniiăaia,ăsauăcei
careăi-auăinformat,ăstiuăcaădupaăfazaăastaădeăexplorareăvineăinevitabilăfazaăde
exploatareă(dacaăseăgasesteăceva,ăevident)ăciăcaăaceaăexploatareăseăvaăface
automatăprinăfracking.ăDacaăeăsaăseăopuna,ăacumăeămomentulănuăatunciăcand
seăvaăincepeăexploatareaăsiăliăseăvaăspune:ă“darăvoiăeratiăaiciăcandăs-aăfacut
explorarea,ănuăs/aăopusănimeni,ăiarăacumăcaăfirmaăaăinvestităatatădeămultăin
explorare,ăcumăsaănu-iălasamăsaăexploateze.ăCaădoarăoăsaăvinaăsaăcearaăbani
deălaăstatulăroman”ă(siădeădataăastaăchiarăarăaveaădeăceăsaăceara,ănuăcaălaăRM).

R spunde

ăMartonzeăspune:
23/10/2013ălaă11:37

Ba,ăseăintelegeăfoarteăbine.ăInăplus,ănuădegeabaăceiădeălaăprospectiuniăau
invadatăcaălacusteleătoataătara.
Oameniiăseătrzescăcuăgauriăsiăfireătraseăprinăgradini,ăpeăterenurileălor,ăfara
aăfiăintrebatiădacaăsuntădeăacordăsauănu.ăNiciălacusteleănuăintreabaădaca
potădevoraăproductiaăogoarelor…
SaănuăuitamăcaăIntreprindereaădeăprospectiuniăgeologiceăprivatizataăin
1995ădetineătoateădateleăprivindăstructuraăzacamintelorădinătara,ăfiindca
inăRomaniaăs-aăfacutăforajădeăexplorareădeceniiăde-aărandul,ăiarăacum,
prinătehnologiaăastaădeăprospectiuni,ăprinădetonare,ăseăcautaănoi
zacaminte,ăneexplorateăinca.
Chevronăsauăoricareă“investitor”ănu-siăaruncaăbaniiădacaănuăare
certitudine,ăsiăcertitudineaăaăprimit-oăprinăasigurareaădeăcatreăguvernăca
inăRomania,ăomulăeămamaliga.
Inăoriceăcaz,ăopozitiaăoamenilorăvaăfiăusorăinvinsa,ădeălaămiciăsiăbereăs-a
trecutălaăbani/gaura!:

“Oameniiădinălocalitateăsuntăbucurosiăcaăprimescăbaniăinăschimbul
cautarilorăcareăseăfacăpeăterenurileălor.ăBaniiăiiăvorăprimiălaăfinal,ăprin
mandatăpostal,ăcareăajungeăină30ădeăzile.ăLiăs-auăoferită20ă–ă30ădeălei
pentruăfiecareăgroapa.ăInăcazăcaăseăintraăcuătractorulăsiăsuntăafectate
culturileăagricole,ăsumaăcreste.ăAuăvenitămultiălocalniciăsaămaăintrebeăde
undeăiauăsiăeiăbaniăpentruăgaurileăpeăcareăleăaveauăpeăterenuri.ăI-am
indrumatăsiăaăfostăbineăsiăpentruăei,ădarăsiăpentruăcomuna,ăatatătimpăcat
firmaăvaădaăbaniăsiălaăprimarie”,ăaăprecizatăprimarulădinăBabana,ăBebe
Ivan.”

R spunde

52.ă ăRadu D.L. Popescuăspune:
23/10/2013ălaă12:46

Mistoăilustratia:ăatunciăcaăsi-acum,ăsauăcumăseărepetaăistoria?

R spunde

53.ă ăeuNukeăspune:
23/10/2013ălaă13:03

Cuăscuzeleădeărigoareăpentruăparafraz ,ădomnuleăIoni ,ăiat ăcumăaşăintitulaăeu
articolulădumneavoastr :

“Celeăcinciălucruriăpeăcareănuăle-a iăaflatăinămomentulăinăcareăviăs-auădezv luităceleă5
temeăpeăcareănuăleăştia i”

1.ăInăconst ăbeneficiulăstatuluiăromân,ăalăcet enilorăromâni,ăalăcomunit iiălocaleăin
urmaăexplor riiăşi,ăeventual,ăinăurmaăexploat riiăz c mintelorădeăgazeădeăşist.ăDespre
beneficiulămaterial,ăcuantificabil,ăr spunsulădumneavoastr ăaăfostăurm torul:
“Câtăvaăfiăprețulăînăviitor?ăNuă tim”
Despreăbeneficiulăimaterial,ăiar şiănuăştim.ăŞiăniciănuăştimădac ăvomăputeaăob ine
vreodat ăm carăbeneficiulănon-b nesc,ădeăpild ăcunoaşterea,ăinforma ia-cheie,

http://www.contributors.ro/fara-categorie/rascoala-anti-fracking/?replytocom=157884#respond
http://www.contributors.ro/fara-categorie/rascoala-anti-fracking/?replytocom=157898#respond
http://www.contributors.ro/fara-categorie/rascoala-anti-fracking/?replytocom=157915#respond


27.10.2013 Răscoala anti-fracking: 5 lucruri pe care nu le știaț i despre gazele noastre de șist |  Contributors

www.contributors.ro/fara-categorie/rascoala-anti-fracking/ 75/82

know-howul:
“deoareceănuă timăceărezerveăavem,ăceăcerereăvaăfiăînăcondițiiădeăpiaț ,ăcâtăde
diversificat ăvaăfiăoferta”
Nuăştimăceărezerveăavemăşiănuăştimădac ăniăseăvaăcomunicaărezultatulăexactăal
explor riiă-dup ăcumăniciăpân ăast ziănuăs-aăvorbitădespreăanalizeleăproduseăde
prospec iunileăpreliminare,ăşi,ăpentruăc ăintr măinăsferaăsecretuluiăcomercial,ăexist
posibilitateaăs ănuăafl măniciodat .ăDesigur,ăde-acumăapareăîntrebarea:ădragiăcet eni,
darădeăceăvre iăs ăşti iăcâtăgazăave iădinămomentăceănuăesteăalăvostru,ănuăsunte i
capabiliăs -lăexploata iăşiăoricumănuăşti iănimicădespreăcapacitateaăinvesti ieiădeăa
întoarceăprofit?ăDa,ăsun ăabsurd,ădarărezultatulăanalizeiăf cuteădeăexpertulăMerlin
Olimpicuă-adev ratulăurmaşăalăluiăMafalda-ăspuneăc ăcet eniiăromâniăde ină0
[ZERO]ămcădeăgaz.ăŞiăcantitateaăob inut ăinăurmaăposibileiăexploat riăChevronăeste
totă0ă[ZERO].ăŞiăprofitulăcet enilorădeăpeăurmaăoric reiăexploat riăesteătotă0.ăSi
atunci,ădac ănuăve iăcâştigaănimicădeăpeăurmaăexploat riiădeăceă ine iăcuătotădinadinsul
s ăafla iădimensiuneaăz c mântuluiăde inutădeăstatulăromân?ăA,ăave iăimpresiaăc ăstatul
eăalăvostruăşiăc ăeăpeăundevaăobligatăs ăv ădistribuieăşiăvou ăceva,ăoăfirimitur ădin
pleaşc .ăP i,ăcâ iăaniăv ămaiătrebuieăcaăs ădescoperi iăc ăstatulăsocialistăeăoăentitate
discre ionar ăcareăîmparteăbaniiădup ăcriteriulă“aşaăvreaămuşchiiămei”?ăAşaăc ăhaide i
s ăscoatemăpluralulădinăecua ieă“dezbaterii”.
“N-arăfiăr uăs ăG SIMăgaze”ădevineă“n-arăfiăr uăcaăstatul/oăcorpora ieăs ăg seasc
gazeădeăşist,ăpentruăc ăexploatareaălorăvaăfiăinăavantajulăexclusivăalăunorăcet eni
româniăangrena iăinăstructurileăstatului,ăiarăeu,ăcaăsimpluăcet eanăumilănuăm ăpotădecât
s ăm ăbucurăcândăafluăc ăfrateleămeuălefegiuăalăstatuluiăseăvaăîmbog iăpeămuncaăşi
risculăaltora.”

S ăcontinu măaşadarăcuătransformareaăpluraluluiămajest iiăinăbanalulă“eu”ăalăopiniei
personale:
2.ă“Deocamdat ădiscut mădeăEXPLORARE,ănuăEXPLOATARE”ădevine
“deocamdat ăeuădiscutădespreăexplorareăpentruăc ăeuăconsiderăc ănuăeăcazul,ănuăeste
oportunăşiăoricumăn-aăvenitămomentulăs ădiscutădespreăexploatare”.

Inărealitateaăeconomic ,ă99șădinăexplor riăseăcontinu ăcuăexploat ri,ăc ăaşaăaşaăeste
logicăeconomic:ănimeniănuăinvesteşteăoăgr mad ădeăbaniădoarăcaăs ăafleădac ăeăceva
acolo,ăpeăfundulăpu ului,ăiarăparteaăastaăaăactivit iiăextractiveăoricumăoăpresteaz ăo
alt ăentitateăeconomic ,ărecteăoăfirm ăspecializat ăinăprospec iuni.ăIat ădeăceăal i
cet eniăromâniăconsider ătotuşiăutilăs ădiscuteădespreăexploatareădirect,ăchiarădac
aceastaănuăaăînceputăinc .ăAstaănu-iăfaceămaiăinteligen i,ăciădoarămaiădorniciăde
informa ieăşi,ădesigur,ăceiăcareăvorăs ăr mân ăignoran iăasupraăriscurilorăexploat riiănu
suntăprinăsimplulălorărefuzădeăaăcontinuaădiscu iaămaiăpu inăinteligen i,ăciădoarămaiăpu in
solidariăcuăaceiăcet eniăromâniăceăarăputeaăafecta iădeăexploatari.ăDeci,ăeăoăchestiune
sentimental :ăcâtădeămultăîşiăiubeşteăfiecareăsemenii.ăTrebuieăs ărecunosc,ăniciămieănu-
miăpas ădeăneamulădeătraist ădinăpungeşti,ămaiăalesăc ăsuntădintreăaceiăcet eniăromâni
ceăauăcontribuitădinăplinălaăcontinuitateaădeăregimătotalitarist.ăEi,ăpungeştenii,ăsuntăcei
ceăşi-auăalesăprimariăsocialiştiăşiătotăeiăsuntădintreăaceiăcet eniăceăauăachiesatăde
bun -voieălaăregimulăconstitu ionalăalăpropriet iiăpubliceăextinseăsubăacareturileălor.
P iăce,ănuăştiauăc ăstatulăde ineătotăceămişc ăsubăogradaălor?ăP iădac ăerauăatâtăde
inep i,ăeiăbineăacumăauăavutăocaziaăs ăseădeştepte:ăbog iileăsubsoluluiăchiarăexist ăşi
da,ădac ăerauăaleătale,ădrag ăcet eanăcomunist,ăob ineaiătuăoărent ăfrumuşic ădeăpe
urmaăunuiăsimpluăacord.ăDarănuăpareăc ăs-auădeşteptat:ăinălocăs -şiăcear ăp mântulăşi
s ăsmulg ădreptulădeăconcesiuneăacordatăgratuităstatuluiăsocialistăpareăc ăsinguraălor
dorin ăesteăs ăblochezeăoriceătentativ ădeăaăscoateăgazeleădeăsubăp mântulăcelorlal i.
Adic ,ăobsesiaălorăesteăs -şiătaieăunuăaltuiaăcracaădeăsubăpicioare.ăS ănuăcareăcumva
s ăprofiteăcinevaădeăbog iaădeăsubăpicioareleălor.

3.ăMaseleănuăpotăfiăaltcevaădecâtămas ădeămanevr ăintr-unăstatăsocialist.ăCumăs
încetezeădac ălegileăşiăchiarăconstitu iaăoblig ăpartideleăs ăseăjoaceăde-aăt tuciiăcu
masele?ăp iădac ăbog iileăsubsoluluiăsuntăaleăstatului,ăiarăstatulăseăapropieăcuăpaşiăde
faliment,ăiarăeiăsuntăstatulăşiăs-auăcomportată24ădeăaniăcaătartoriăpeămoşie,ăcumăs ănu
încerceăs ăscoat ăurgentăbaniădinăpiatr ăseac ăchiarăşiăfolosindăpentruădespicarea
pietreiăcapeteleăascu iteăaleăpopula iei?
“Niciăoameniiărelativăinformațiănuă tiuăc ăexplorareaădeălaăPunge tiăvaăfiăcuătehnologie
clasic ,ă iăc ănuăseăpuneăproblemaăvreuneiăexproprieriăînăviitorulăapropiat”
P i,ădesigurăc ănuăseăpune,ădoarănuăorăfiăfraieriăs ădeaăbaniăpeăcevaăceăde inădeja.
Niciăoameniiăcevaămaiăinforma iădecâtăceiărelativăinforma iăseăpareăc ănuăştiuăc ăin
materiaăz c mintelorăgazeifereăşiăpetrolifereăesteăsuficientăcaăexploatatorulăs ăob in
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proprietateaăsauăconcesiuneaă“por ii”,ărespectivăaăterenuluiădeăsubăinstala iaădeăforaj,
pentruăaăputeaăextrageăf r ănicioăobliga ieăfa ădeăceiăafla iălaăsuprafa ă-cet enii
proprietariăinăghilimele.ăIat ădeăceănuăseăpuneăproblemaăexproprierii:ăNUăeste
necesar ,ăc ciăstatulăesteăcelăceăde ineăz c minteleăşiăpoaăs ăleăvând ăoricândăare
chef,ăf r ăs ăcear ăpermisiuneaăriveranilorăpungii.ăIarădac ăîlămaiăsup ra iămult,ăpoate
seăr zgândeşteăşiăv ăiaăşiătotăceăave iăpeăp mântădarăa iăob inutăr scolindăin
m runtaieleălui,ădeăpild …apaăaiaădeălaăfântân .ăCumăarăfiăs ăvin ăStatulăşiăs ăv
cear ăredeven eăcaăs -iăfolosi iăapa?ăşi,ămaiămult:ălicen eăspecialeăde
explorare/exploatare,ăc ădoarăn-oăl saăpeămânaăoric ruiăprostămaşinaădeăforajăs
striceămediul,ăs ăafectezeăpeisajulăşiăs ăstresezeăveciniiăcuăg urileălui.ăAşadar,ădup ăce
c ăs teniiăde inăunăuzufructăpeăbog iaăceaămaiădeăpre ăaăsoluluiă-apa-ăob inutăaproape
gratuitădeălaăm rinimosulăstatăsocialist,ăacumămaiăvorăşiăbeneficiiăspeciale?ăp iăastaănu-
iădiscriminare?ădeăceăcomunit ileălocaleăs ăprimeasc ăoăcot ăparteădinăredeven e
dac ăbog iileădinăsubsolănu-iăapar in?ăA,ăesteăoămit ăinstitu ionalizat ăpeăcareăstatul
socialistă-oăentitateăsupersti ioas ăceăsimteăc ăaăintratăinăanulămor ii-ăoăd ăunorăs teni
pauperiza iădeăac iuneaăconcertat ăaăagen iilorăsaleăşiăaăsistemulădeăreeducareăin
mas ,ăs teniăafla iăşiăeiăintr-oăsitua ieăatâtădeădisperat ăincâtăliăaprindăbecule ele
libert iiăpeăcreierădeălaăfrecare.ăŞiădauăsemneăc ăîncepăs ăpriceap :ăeiănuăsuntăaltceva
decâtăiobagiăpeătarlauaăst pânuluiăsocialist.ăSentimentulădescopeririiăproprieiăprostii
deădurat ăesteăextremădeăstânjenitorăşiăiritant.ăUiteăaşaăapareăscânteiaăr scoalei:ăcând
oăciurdin ădeătâmpi iăafl ăcâtădeătâmpi iăauăfost.ăiarăsingurulăsentimentăreconfortantăpe
care-lăpotăopuneăesteăcelăalăfr ieiăîntruătâmpire,ăc ciăvorbimădeăoăcolectivitateăde
tâmpi iăp gubi iădeăc l ulălorăiubităşiăuni iăinăfa aăduşmanuluiădeăstatutulăcomunăde
victim .ăDuşmanulălorănuăesteădeocamdat ăStatul,ăciăcorpora ia,ăc ădeh,ăeămaiăla
îndemân ăs - iăreverşiăfrustr rileăpeăcelăactivăaflatăinăpreajmaăta.

4.ăDomnilor,ănuăşti iănimicădespreăcumădeăaăob inutăChevronăavizeleăcuăatâta
celeritateăşiăniciănuăve iăaflaănimicăcuăcertitudine.ăDar,ăareăvreoăimportan ?ăP iăavizele
suntăinstrumenteăaleăextorc rii,ădateădeăinstitu iiăn scuteădinăcorup ieăcuăscopul
exclusivădeăaăcorupe.ăDinămomentăceăMinisterulăMediuluiăşiăagen iileăsaleăinălocăs
protejezeămediulăauăajunsăs ăfac ăpropagand ăpentruădistrugereaălui,ăinădirect,ălaăore
deămaxim ăaudien ,ăcumăs ăteăaştep iăcaăunăavizăs ăfieăaltcevaădecâtăoăformalitate
cerut ădeănişteăaviziăuni iădeădorin aădeăcâştigăuşor,ăf r ănicioămunc ăşiăf r ănicio
investi ie.ăD-aiaăexist ăstatulăsocialist:ăpentruăaăsatisfaceănevoileăacestorăbie iăavizi
neputincioşiăşiăiresponsabili.ăIntr-unăstatădeădreptănormalăniciănuăarătrebuiăs ăexiste
MinisterăalăMediuluiăşiănicioăagen ieădeămediu.ăNormaăcivil /comercial ăesteăsuficient
pentruăreglementareaăaspectelorădeămediu.ăNormaăpenal ăpoateăsanc ionaăea
singur ,ălaăplângereaăvictimelor,ătulbur rileădeăposesieăşiădistrugerileăprovocate,ăcu
sauăf r ăinten ie,ădeăactivitateaăindustrial ădesf şurat ădeăantreprizeleăvecinilor.ăIar
pentruăaccidenteăexist ădejaămetodeăcivileădeăstingereăaălitigiilorăpeăcaleăamiabil :
exist ăsistemeădeăasigur riă-şiăpotăfiăperfec ionateăşiăextinse-ăşiăexist ăcur iădeăarbitraj.
Seăpoateălegiferaăoăobliga ieădeăinstituireăaăuneiăgaran iiăcuătitularăcomunitar,ăseăpoate
legiferaăunămecanismădeăpartajăalăredeven elorăşiăriscurilorăinăcazulăexploat rilor
întinseăsubterane,ăcuălimiteădificilădeădecelat.ăDarăpentruăastaăeănevoieăcaăactuala
norm ăconstitu ional ăceăperpetueaz ăintr-oăform ăîndulcit ăregimulăcomunistăal
propriet iiăsubsoluluiăs ăfieăabolit .

5.ăIarănormaăpeăcareăoăaşteapt ătoat ălumeaăesteăunaădeăordinăprivat.ăEliberarea
bog iilorăsubsoluluiădeăsubăbocanculăstatuluiăsocialistăşiătrecereaălorăinăproprietatea
privat .ăNuăpo iărezolvaăacestăconflictăsocietalădac ăredeven eleăvorăfiăîncasateăin
continuareădeăacestăstatăfalimentar.ăBanii,ăoricâtădeămul iăarăveni,ăintr ăautomatăintr-o
gaur ăneagr ,ăc ciăacestăstatăşi-aădovedităcuăvârfăşiăîndesatăapetitulăpentruădistrugere
aăaverilorănoastreăşiăincapacitateaădeăaăduceălaăbunăsfârşităunăproiectăbeneficăpentru
intreagaăpopula ie.ăNormaăceăarăurmaăs ătratezeăexploatareaăarătrebuiăs ăpriveasc
tocmaiăregimulăconcesiuniiăprivate,ătitulariiăconcesiunii,ămecanismeleădeăpartaj,
recomand riăprivindăgaran iiăşiăriscuri,ărespectivăexpertizeăasupraăimpactuluiăde
mediu,ăstatutulăasocia iilorădeăconcesionariă[comunit ileălocaleădorniceăs ăexploateze
vorăfiănevoiteăs ăînfiin ezeăinăprealabilăastfelădeăasocia ii,ăpentruăc ăriscurileănuăpotăfi
indiviudualizate],ăautorit ileăceăseăpotăimplicaăinăprocesulăconcesion riiăşiălimitele
stricteăaleăatribu iilorăşiăinterven iilor.ăCeeaăceăarătrebuiăs ăconştientizezeăcet enii
relativăinforma iăesteăfaptulăc ăoăastfelădeăexploatareăNUăpoateăfiădeăinteresăna ional,
ciăexclusivălocal.ăDeăce?ăPentruăc ăceeaăceăseăvindeăaiciăNUăesteăgazul,ăciăRISCUL.
Deocamdat ăStatulăacestaăsocialistăşi-aăarogatădreptulădeăaăvindeăriscurileăsuportate
deăal ii,ădar,ăaceast ăsitua ieănuăpoateădura.ăNimeni,ăoricâtădeătâmpităarăfi,ănuăpoate
admiteăvânzareaădeăc treăunăter ăaăunuiăriscăpersonal.ăGazulăesteăvândutăde
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exploatator,ănuădeăc treăcomunitate,ăiarăexploatatorulăîşiăasum ăunăriscăspecific,ăins
celămaiămareăriscăvaăfiăsuportatădeăc treăcet eniiăaăc rorăavereăşiăvia ădepindeăde
fluctua iileăvaloriiăterenuluiăafectatăexploat rii.ăŞiănuăesteăvorbaăaiciădeăpoten iala
poluareăsauădeănuăştiuăceădistrugeriăprovocateădeănuăştiuăceăcutremure,ăciăstrictăde
valoareaădeăpia ăaăp mântului.ăExist ăunăriscărealădespreăcareădomniiăexper iănuăvor
s ădiscute:ăsc dereaăabrupt ăaăvaloriiăunorăterenuriăagrareăaăc rorăvaloareăesteădeja
foarteăjoas .ăAstaăînseamn ăoănou ădecapitalizareăaăzoneiăceleămaiăs raceăa
României.ăOr,ătocmaiăacestăriscăesteăesen ialăs ăfieărecompensatădeăc tre
exploatatori,ăpentruăc ,ădup ăplecareaălor,ăexist ăposibilitateaăcaăvaloareaădeăpia ăa
tuturorăpropriet ilorădinăzon ,ănuănumaiăaăcelorădestinateăactivit iiădeăforaj,ăs ătind
c treă0ă[zero].ăOr,ăastaăincepeăs ăneăpriveasc ăşiăpeăNOI,ăceilal iăcet eniăai
României,ăinămodănormalăneafecta iădeăexploat rileChevron,ăşiăabiaădeăaiciădevineăo
chestiuneădeăinteresăna ional,ăc ci,ăsincerăs ăfiuănuăamăniciunăchefăs ăavemăunănou
momentă1907ăinăMoldova.ăS r cireaăextrem ăaăpopula ieiăşiălipsireaădeăoriceăcapital
vandabilăsuntăvecineăcuăanarhia,ăşiănuăm ăaşteptăcaă raniiă iaăs ămaiădisting ăin
momentulăcolapsuluiăeconomicăzonalăintreăboieriiăculpabiliăşiăceiăimaginari.ăEămusaiăca
risculălorăasumatăinăprezentăs ăaib ăunăpre ,ăchiarăşiăunulăsubevaluat,ăpl tităcâtămaiăiute
deăc treăcontractantulăprivat,ăNUădeăc treăstat,ăcareăarăfiăbineăs -şiăiaăcatrafuseleăşi
ias ănaibiiădinăoriceăecua ieăeconomic .
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ăAlexGăspune:
23/10/2013ălaă15:59

Excelentă!
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54.ă ăionăspune:
23/10/2013ălaă14:09

DomnuleăIonita,ăiaădeăcetesteăsiăbagaădeăseama.ăApoiăpoftesteădeăvorbeste.

http://www.dw.de/french-court-rejects-challenge-to-anti-fracking-legislation/a-
17151744
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55.ă ăMIăspune:
23/10/2013ălaă19:42

Siăunăală6-leaăpunctăpeăcareăpoateănu-lăstieăEI:ăcitaăapaăseăconsumaăinăacestăproces
(siănuăeăvorbaăaiciădeăapaădinăfintiniădeăcareăseătemăoameniiăcaăarădeveniăeventual
poluata):ădeălaă150ălaă530ămilioaneădeămetriiăcubiăpeăan,ăadicaăsuficientăpentruă40-80
deăoraseăcuă50ă000ădeălocuitori.

Cităsaăteăintrebiădacaăpunctulă1ăeăchiarăadevaratăinăprincipiu.
“Înăprincipiu,ăn-arăfiăr uăs ăg simăgazeădeă ist,ăiarăexploatareaălorăarăfiă iăînăavantajul
nostru,ăalăconsumatorilorăromâni.”

Theăshaleăgasă“revolution”ăisăbuoyedăbyăaătremendousăvolumeăofăwater.ăMoreăthan
35,000ăwellsăperforatingăbasinsălikeătheăBarnett,ăMarcellus,ăHaynesvilleăand
FayettevilleăinătheăUnitedăStatesăareăhydraulicallyăfractured,ăorăfracced,ăusing
anywhereăfromă40ătoă170ăbillionăgallonsă(151ămillionătoă529ămillionăcubicămeters)ăof
theăpreciousăliquidăeveryăyear,ătheăEnvironmentalăProtectionăAgencyă(EPA)ăreports.
Enoughăwaterăisăconsumedăinătheăprocessătoămeetătheăannualăneedsăofăroughlyă40ăto
80ăcitiesăwithămunicipalăpopulationsăofă50,000,ăorăoneătoătwoăcitiesăwithăpopulations
ofă1.2ămillionătoă2.5ămillionăpeople.
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Vaăsemnalezăsiăeuăunulăpeăcareăpoateănu-lăstiti:ăoăfabricaădeăsemiconductori
(wafers,ăsauă“biscuiti”ăcumăliăseămaiăziceăinăromaneste)ăareănevoieădeăcircaă4ă–
9ămilioaneădeămetriă(nuămetrii)ăcubiădeăapaăpeăan.ăEăadevaratăcaămareăparte
dinăapaăseărecircula,ădarăpierderiătotăexista,ăsiădeăsursaădeăapaătotăaiănevoie.
Ceăfacem,ăoprimăfabricileădeăprocesoare?ăCa-sămulteă–ădoarăinăSUAăsunt
vreoă250ă–ăsiădacaăaduniăsaăveziădeăcataăapaăauănevoie,ăieseădestulădeămult…
Saăneăconsideramănorocosiăcaăn-aăvenitănimeniăsaăfacaăfabricaădeăprocesoare
inăRomania?!ăIntelăs-aădusăinăCostaăRicaădină1997ăsiănuăpareăsaăleămeargaărau,
niciăunoraăniciăaltora…
http://cnx.org/content/m14503/latest/
http://www.globalwaterintel.com/archive/10/10/market-insight/pure-water-
semiconductors-and-the-recession.html

R spunde

ăProstu' satuluiăspune:
25/10/2013ălaă1:02

Foarte,ăfoarteăinteresant.ăNuăstiamăsiăniciodataănu-iătarziuăsaămaiăinveti
cevaănou.ăMultumesc.
Amăcitităambeleămaterialeă(siăapreciezăonestitateaădeăaănuăfaceătrimitere
laăuneleăfestiviste,ăgenălobby).ăCatevaăobservatii.
Seăvorbesteăpeălargă(maiăalesăinăprimul,ămiăseăpare)ădeăcancere,ăpoluare
grava,ăcopiiăcuămalformatiiăsamd.ăNumereămari.ăRevenindălaăsubiectul
nostru,ăamăputeaăziceăca,ădacaăoricumăexistaăindustriileăXăsiăYăpoluante
siăcareăproducăastfelădeăefecte,ănu-iănicioăproblemaădacaăilămaiăadaugam
siăpeăZă(?).ăEsteăoătezaăintensăvehiculataădeăcandăcuădemonstratiileăanti-
RMGCă–ăceădacaăaiaăarăfaceănuăstiuăce,ănuăvedetiăcumăseătaieăpadurile,
siăCopsaăMicaăsi,ăsi,ăsi???ăLaăcvataăpoluareăeăinăRo,ănuăconteazaăcaămai
adaugamăsiănoiăceva.
Doi,ăplecandădeălaă“intreă500ăsiă2000ăgaloaneăpeăminut”,ămieăconsumul
anualăalăuneiă“fab”ăimiăieseăcaăfiindă(considerandăcaăfunctioneazaă24/24,
365ăd/y)ăcamăintreă1-4ămilioaneădeăm3ăpeăan,ăadicaădeă2-3ăoriămaiămic
decatăalădvs.ăGresesc?
Inăplus,ămaiăscrieăacoloăcaăpretulăapeiăfolositeădeăintreagaăindustrieă(nu
rezultaăclarădacaăeăvbădoarădeăparteaăamericanaăsauădeăindustriaălaănivel
global)ăeăcamăȘ500ămlnăanual;ăde-aiciăs-arăputeaăajungeămaiăusorălaăo
cantitate,ăstiindăpretulăapeiădinăUS.
Industriaărecicleazaăapaăintreă80șăsiă99șămaiăscrieăacoloăsi,ăesential,
“Allăwastewaterăisăcaptured;ătoxicăchemicalsăareăremovedăandăacids
neutralized.”ăTinandăcontăsiădeănaturaălocalizataăaăacestorăfabrici,ăs-ar
ziceăcaăinăcazulălorăconsumulăefectivădeăapaă(apaăcareăseăpreleveazaădin
naturaăsiăapoiă“dispare”ădinăcircuitulănatural)ăpracticăeănul.
Inăcazulă“nostru”,ădoarăaproximativăjumatateădinăapaărevineălaăsuprafata,
iarăpeăceaăcareănuărevineăn-oăepureazaănimeni;ăramaneăinăpamant,ăcu
chimicaleleărespectiveăcuătot.ăDinăjumatateaărevenitaălaăsuprafata,
jumatateăeăreciclata/refolositaă(adicaădinănouă“dispare”),ăiarăcealalta
jumatateă–ăadicaăccaăunăsfertădinătotal,ănisteămiiădeămetriăcubiăpentru
fiecareăsonda,ăincarcateăcuăaceleăsubstanteă–ăhmmm,ămaiăbineăsaănu
vorbimădespreăea.
Deciăvorbimădoarăaparentădeăcantitatiăcomparabileădeăapa;ăcantitatile
efective,ăcaăsiăproblemeleădeămediuăaduseădeăfrackingăsuntămultămai
mari.
Saăvedemăcumăeăcuăbeneficiile.
Materialulăspuneăcaăindustriaăsemiconductorilorăaveaăvanzariădirecteăde
Ș250ămiliardeă(ină2008,ăccaăȘ300ăblnăanulăasta),ădarăca,ăindirect,
sustineaăoăactivitateăeconomicaădeăpesteăSASEăMIIăDEăMILIARDE
deădolari,ăccaă10șădinăPIB-ulăglobal.
AnulăastaăSUAăsiăCanadaă(singureleătariăcareăproducăcantitatiădeăgaze
deăsistăsemnificativeădpdvăcomercial)ăvorăfiăprodusăcaălaă300ăde
miliardeăm3.ăOăcantitateăuriasa,ădesigur.
Dacaăacceptamătezaăd-lorăBasescu&Ponta,ăaiaăcuăgazeleăieftine,ăatunci
celeă300ădeămiliardeăm3ăarăvaloraăcamăȘ30ăbln,ăsauădeăzeceăoriămai
putinădecatăvanzarileăDIRECTEădeăsemiconductori.
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Inăfinal,ărevenindălaătemaăarticolului,ămeritaăsubliniataădinănouăasimetria
perechiiăcosturi-beneficii.ăDupaăceăca-săsaraciăsiădispretuitiădeătoata
intelighentsia,ătaraniiădinăVasluiăarăurmaăsaăsuporteăpracticătoate
dezavantajeleăexploatarilor,ăfaraăsaăaibaăaproapeăniciunăavantaj.
Maiămult,ăpentruăeiăriscurileăsuntăaproapeăintolerabileă–ăinăcazulăunui
succesădeăproportiiăalăexploatarilorăvorăfiălasatiăfaraăapeădeăsuprafata,
resurseleădeăapaăpotabilaă(careăoricumăsuntăsaracacioase)ăvorăfi
primejduite,ăiarăagricultura,ăaiaănasoala,ădeăsubzistentaăcumăeăea,ădarădin
careăsupravietuiesteăpesteăjumatateădeămilionădeăoameni,ăvaădeveni
practicăimposibila.
LaănivelulăVasluiuluiătoateăpalavreleăasteaădespreămarileăbeneficii,
despreădezvoltareaăindustrialaăcareăneăvaăfaceăpeătotiăfericitiăsiăbogati,
toateăasteaăsuntăsimpleăfandoseliăaleădomnilorădeălaăoras,ăcareăseăducăla
supermarketăsi-siăcumparaăapaăimbuteliataăsiămancareădinătariăstraine;
realitateaăeăcaăguvernulăiiăpuneăpeăoameniiăaiaăcuăspateleălaăzid,ăameninta
saăleăiaăresurseleăvitaleădeăsupravietuire.ăIarăreactiile,ăamăspus-oăde
multaăvremeăsiăcontinuiăs-oăspun,ădacaăareăcinevaăurechiăsaăauda,ăvorăfi
peămasura.
Intr-adevar,ăpozaăcareăilustreazaăarticolulăeăbineăaleasa.ăMaăintrebădaca
vremăsaăajungemăacoloăcuătotădinadinsul.
Incaăoădataămultumiriăpentruălinkuri.
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ăGogu Bosoroguăspune:
25/10/2013ălaă11:36

Euăamămersăpeădateleădinăprimulălink,ăundeăspuneăcaă“six-inch
wafersăreportedlyăusesănotăonlyă240,000ăkilowattăhoursăof
electricityăbutăalsoăoveră2ămillionăgallonsăofăwaterăeveryădayă…
withăsomeăestimatesăgoingăasăhighăasăfiveămillionăgallonsăofăwater
daily”.ăAsteaătransformateămieămi-auădatăvalorileădeămaiăsusă–
sperăsaănuăfiăgresitălaăcalcul.ăOricum,ăasteaăsuntăestimariădoară–
companiileăinăgeneralănuăoferaăastfelădeădateăinădomeniulăpublic;
suntăconsiderateă–ăcredă–ă“proprietary”.ăCertăesteăcaăoăfabrica
deăsemiconductoriăeămareăconsumatoareădeăelectricitateăsiăapaă–
valoareaăexactaăaănecesaruluiădeăapaănuăeăfoarteăclara,ădarăin
ultimaăvremeăaăscazutăconstant.ăEăadevaratăcaăapaăesteăreciclata
–ătocmaiăfiindcaănecesarulăeăfoarteămareăsiăcostulăapeiăultrapureăe
foarteăridicat.ăAstaăcuă99șărecuperatăeărelativărecent,ăsiăauăreusit
saăfacaăastaădupaăzeciădeăaniădeăexploatareă–ănuăaăfostăchiar
usor.ăInăplusăcredăcaăastiaă99șăseăreferaălaăapaăultrapura,ănuăla
toataăapaăfolosita,ădarăs-arăputeaăsaămaăinsel.
Ceăvoiamăeuăsaăspunăesteăcaăsuntăindustriiăcareănecesitaăresurse
imenseă(astaădeăsemiconductoriăareănevoieăinclusivădeăaur!),ănu
suntăchiarănepoluante,ăsiăcuătoateăasteaăleăacceptamăfiindca
genereazaăbeneficiiăimense.
Eăadevaratăcaăfracturareaăhidraulicaăareănevoieădeăcantitati
imenseădeăapaă–ăatatăcatămaăpricepăeuă–ădarătehnicaăeărelativ
nouaăsiăpoateăevolua,ăatatăinăsensulănecesaruluiădeăapaăsi/sau
reciclariiăei,ăcatăsiăalăimpactuluiădeămediu.ăVedetiădvs,
exploatareaăeăceaădinăcareăinvatamăcelămaiăbineă–ăstatiileăpilotăau
rolulălor,ăcamăcaăexperimenteleăpeăsoareci,ăda’ătotăexploatarile
suntăceleăundeăinvatamămaiămulte.ăAsaăcumăinătimpulăprimului
razboiămedicinaăaăevoluatăimens,ăprintreăalteleăfiindcaămedicii
aveauă“materialăuman”ălaăindemanaăpeăcareăsaăexperimentezeătot
felulădeăpracticiănoi.
Ceămaiăvreauăeuăsaăspunăesteăcaănuătrebuieăneaparatăsa
consideramălaărepezealaăcaăoăindustrieănuămeritaăsaăfieădezvoltata
–ătrebuieăinsaăsaăajungemăsaăjudecamăcorectăsiăcatăseăpoateămai
obiectivădacaămeritaăsauănu.ăSpreăastaăasătindeăeu,ăspre
transparentaădecizionalaăsiăinformareaăcatămaiăcorecta.ăEuăas
preferaădeăoămieădeăoriăsaăvinaăIntelăsaăfacaăfabricaăde
procesoare,ădarădacaănuăvine,ăceăfacem?!ăHaiăsa-iăluamălaăbani
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maruntiăpe-aiaăcareăvorăsaăvina,ăsiăsaăvedemă–ărepet,ăcatămai
corectăsiămaiăobiectivă–ădacaăceăneăpropunăeiămeritaăsauănuăsa
luamăinăconsiderare
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