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Grafitul SALROM ar putea fi noul El Dorado
Compania Nationala a Sarii – SALROM – va fi listata, probabil, la inceputul
anului 2023 – pe Bursa de Valori Bucuresti. Nimic rau, as zice ca un investitor
in actiuni. Dar ce se ascunde in spatele deciziei guvernului de a trece la ”next
level?” Exista temerea ca statul paralel vrea sa o marite? Dar cum? Ce se
intampla cu minele de grafit, acum cand planeta cauta solutii tehnologice noi?
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Fondul Proprietatea, administrat de Franklin Templeton, condus pana nu demult de prietenul lui
Joe Biden, Mark Gittenstein, detine 49% din actiuni. A solicitat in repetate randuri executivului sa
o urce pe Bursa. Iata, ca recentul Memorandum a satisfacut solicitarea fondului de investitii
american.
Printre altele fie spus, acelasi Fond a preluat datoriile suverane ale Ucrainei.
SALROM– poate fi spus – reprezinta o bijuterie a coroanei. Nu din punct de vedere doar al sarii
gema sau al saramurilor, care se vand la douasprezece Euro/tona, ci al licentelor pentru grafit si
al imenselor rezervoare de gaz, reprezentate de cavernele fostelor exploatatii.

Milescul Spataru, de la dregatorie, se gandeste cum sa-i fie bine actionarului
minoritar
„Vom lucra impreuna cu actionarul minoritar ca aceasta listare pe Bursa sa se realizeze cu succes
si, bineinteles, in beneficiul companiei,” a declarat ministrul economiei, Florin Spataru. Pam, pam!
Dar, daca-l intrebi despre rezervele de sare ale Romaniei neexploatate si despre flotatia indicilor

bursieri, in functie de zona, da din umeri. Nu poti cere unui ministru scos din joben, pe algoritm,
pus in dispozitiv, sa vorbeasca despre vreo strategie de dezvoltare a industriei de resort, in noua
paradigma economica europeana, in care doar umilii isi ingroapa resursele, ca-i prea pute
Maritiei de la Bruxelles balega olandeza.

desen de stefan Popa Popa’S
Ar avea rost sa-l intrebam cum s-a format sarea in tinuturile noastre? Despre Marea Tetis care sa evaporat, intr-o ”incalzire globala,” avan la letrre? El a auzit despre Agenda 2050, prin sedintele
de guvern, si despre necesitatea reducerii emisiilor de dioxid de carbon.
Daca staborul de generali vrea sa vanda Bijuteria Coroanei, nu se va opune. Caci postul, o stie si
Marcel Ciolacu, depinde de un angajament voluntar. Doar ca Spataru, Milescul economiei, e pus
de Mihai Tudose, zis „domnul cu pod fara bretele.” si nu dezleaga politicul funiile intinse de

comandament.
citeste si:Europa va muri de frig cu ”incalzirea globala” pe piept

Avem cele mai pure rezerve de sare din Europa
Romania produce anual aproximativ doua milioane de tone de sare gema si un milion de tone de
saramura. Putin pentru potentialul de resurse pe care-l are.
in Europa de Est, doar minele de sare romanesti au o puritate de peste 95%, spun specialistii. in
Cehia, Bulgaria si Austria, sunt necesare proceduri speciale si costisitoare de separare a
produsului pur de impuritati.
stie domnul Spataru, ajuns ministru, precum fleicile de sturion pe masa protectorului sau, ca mai
avem douazeci de zacaminte, prospectate, dar neexploatate? Ca ar mai fi pana la o suta de
locatii bogate in sare?
A-i cere o strategie de dezvoltare e ca si cum a-i incerca sa convingi elefantul ca si sarpele se
poate reproduce, chiar daca n-are patru picioare.

Prea multi, in dispozitiv, pentru ca cineva sa se mai gandeasca si la viitor
Multi sunt in dispozitiv, putini la pupitrele de comanda ale statului. Daca am avea ministri cu
viziune in executiv, ne-am rezolva dintr-un singur foc administrativ stocarea gazului produs vara,
pentru iarna si am deschide linii de productii ale grafenului, cel mai bun conductor electric si
termic, descoperit cu zeci de ani in urma.
N-avem o strategie nationala de exploatare a resurselor, pentru ca ministrii au fost pusi cu
mandatul in plic, emis de imputernicitii statului paralel, buni servanti ai strainilor, care numesc
prim ministri si presedinti.
Tradarea, colesterolui din sangele naimitiolor la pupitrele de comanda ale statului, ramane o
virtute pentru servantii regimului Iohannis, un serv al euro-atlantismului.

Rezervele de sare, grafitul si cavernele
Rezervele de sare, grafitul si cavernele ramase dupa exploatare ar trebui sa fie o componenta a
strategiei nationale de securitate.
Transportul sarii are costuri foarte mari. Bursele zonale stabilesc preturile. Chimcomplex si
Oltchim sunt in competitie cu vecinii maghiari de la BorsodChem Zrt. Acestia din urma iau sare de
la mina Dej. De teama ca rezervele se vor epuiza, firma paravan a concernului maghiar a obtinut
o licenta de exploatare a sarii de la Nires, aflata in vecinatate. Astfel, sarea nu mai e monopol de
stat. Sa ne mai intrebam de ce detergentii sunt mai ieftini in Ungaria, tara care n-are resurse de
sare?
Mina de la Targu Ocna isi termina resursa in cincisprezece ani. Moldova mai are doar un singur
perimetru de exploatare, la 40 de km. Un fost director al SALROM a propus relocarea, pregatita
din timp. Ce-i intereseaza pe flutura vant despre grija viitorului? Ei cu pasii mici, spre implinirea
totala.

Galateanul lui Spataru calca in strachini si vine Politia
in iarna, Milescu Spataru l-a pus paharnic in Consiliul de Administratie al SALROM pe Dan

Dobrea, galatean de-al sau, pentru o perioada de patru luni. Din functia de presedinte s-a
autopropus director general, ceea ce contravine legii (folosirea functiei pentrupentru favorizarea
unei persoane este infractiune), consemneaza o dezvaluire a ziaruluiPuterea.
Intentionat am lasat la sfarsit situatia de la exploatarile de grafit, inchise cu multi ani in urma, pe
motiv ca minele scolare de creion nu aduc profit, din cariera Ungurelasu si abatajul de la Baia de
fier, lasate de Dumnezeu in judetul Gorj. Acolo, avem cele mai eficiente resurse de grafit din
lume, cu o concentratie de 31%, respectiv 37%. Ministrul a uitat pe masa guvernului unproiect de
act normativ pentru redeschiderea lor. Dar nu s-a chinuit sa informeze si Comisia Europeana.

Grafenul – mai tare ca otelul si mai subtire ca ministeriala ministrului
Din grafit se poate produce grafen, cel mai rezistent material cunoscut, de doua sute de ori mai
rezistent decat otelul si mai subtire ca o foaie de hartie. Acesta va fi folosit de noua industrie
spatiala si de armament modern.
Dar unde e viziune doar de genunchiul broastei, exista tudosisme. Un pod de un miliard si ceva,
fara drumuri de acces.
Vor veni templetonii sa preseze pentru deschiderea acestor mine, dar noi sa fim doar servanti de
materii prime, nu sa luam caimacul noilor tehnologii! Cu asa sinistrii, greu trecem iarna.
si am fi putut avea un El Dorado al grafitului, un fel de Silicon Valley, nascut pe Valea siliciului,
daca am fi deschis o fabrica de productie pentru grafen.
in ce tara din lume ONG-urile dicteaza inchiderea minelor, ca sa-i fie carabusului mai calma
siesta?

Vocile lumii
Aurel Bucur
Fost director al Salrom

”Am un doctorat in pregatirea cavernelor fostelor exploatatii de sare pentru depozitarea gazului.
Am incercat sa conving guvernantii ca am putea sa depozitam vara gazul ieftin de la Romgaz si
sa-l vindem mai scump iarna. Am fi inregistrat un profit si mai mare. (…) in cincisprezece ani, Mina
de sare de la Targu Ocna isi termina rezerva. Am propus relocarea personalului spre o o alta
resursa, aflata la 40 de km. Moldova nu va mai avea sare. Am vrut sa scriu CSAT, dar m-am

razgandit,” afirma fostul lider de sindicat de la Mina Targu Ocna, ajuns director al Salrom, pentru o
perioada scurta de timp, in timpul guvernarii Ponta.
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