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iosiP spune:
24/11/2014 la 15:47

Din pacate, se pare ca acelasi ministru a introdus restrictiile care fac debransarea
aproape imposibila, inclusiv aberatia ca nu te poti debransa daca nimeni altcineva
din bloc nu s-a debransat – practic, o interdictie absoluta in conditiile in care cineva ar trebui sa
fie “primul” dar nimeni nu are voie sa faca acest lucru!
Evident, socialismul / capitalismul de cumetrie sunt in floare iar gura CET-urilor trebuie sa
manance si ea ceva… pe spatele populatiei si al IMM-urilor, desigur.
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Ministrul energiei – îl ştiţi, cel care se jura că liberalizarea pentru non-casnici se va face la

sfârşitul anului, după lege! - nu a ratat ocazia de a împinge ideea amânării

liberalizării pieţei de gaz pentru cei 170.000 de cosnumatori non-casnici.

De ce doar pentru CET-uri şi nu pentru IMM-uri?

Simplu: pentru că până acum CET-urile cumpărau gazul folosit pentru producţia de energie

termică la preţurile de gaz pentru consumatorii casnici (51-53 RON/MWh), în timp ce IMM-

urile ajunseseră deja, conform calendarului pentru non-casnici, la 89-90. Pentru CET-uri ar fi

o creştere de cost pentru termie cu vreo 40%, pentru IMM-uri nu.

Pentru că preţurile pentru IMM-uri nu vor fi mai mici decât 89-90 RON/MWh dacă nu se

liberalizează piaţa, acesta este deja preţul din bursă (tranzacţiile de pe BRM, cam 10% din

tot gazul din ţară, se încheie în jurul acestui preţ).

Pentru că într-adevăr în cazul CET-urilor nu vrem să adâncim şi mai mult problema

deconectării. Avem discrepanţe între centralele pe gaz şi termoficare tocmai din cauză că

s-a amânat liberalizarea pieţei de gaze, lucru care i-a făcut pe oameni să opteze pentru

încălzirea pe gaz nu cu mult mai scumpă, comparativ cu termoficarea scumpă şi de

calitate execrabilă. Dar în cazul IMM-urilor, orice IMM va vrea să opteze între cei 100 de

furnizori din piaţă mai curând decât să fie stimulat să rămână dependent de monopolul

EON şi GDF. IMM-urile nu au nevoie de altceva decât de informaţii privind ofertele

furnizorilor, nu de monopol privat cu patalama de la stat, la preţuri chiar mai mari decât

în piaţa concurenţială!

Pentru că liberalizarea pieţei de gaz e în beneficiul IMM-urilor, iar amânarea liberalizării în

beneficiul EON şi GDF, care sub nicio formă nu vor să renunţe la o cotă de piaţă garantată

şi cu profit garantat. Garantarea unui monopol în detrimentul consumatorilor e o chestiune

de nemaiauzit într-o ţară cu economie de piaţă funcţională.

O notă personală de dezamăgire – urâtă evoluţie a avut ministrul energiei anul acesta.

Ai informatii despre tema de mai sus? Poti contribui la o mai buna intelegere a subiectului? Scrie articolul tau si
trimite-l la editor[at]contributors.ro
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Dan spune:
25/11/2014 la 10:51

90 lei/MWh? Pai asta e pret de Black Friday!!! Consumatorii casnici cu centrale de
apartament platesc 112 lei/MWh, fara TVA. 139 lei/MWh cu TVA.

Stie cineva, consumatorii casnici care nu depind de mila RADET/ELCEN/Primarie au
posibilitatea de a-si alege furnizorul de gaze? Ceva imi spune ca au, dar e o mare nebuloasa in
problema asta, pe care nimeni nu vrea sa o clarifice.

Răspunde

Otilia Nutu spune:
25/11/2014 la 12:59

90 si 53 sunt preturile doar pt gaz. La astea se mai adauga tarifele de
transport, distributie, inmagazinare, furnizare, plus taxe. Deci pretul acela de 112 e de
fapt 53 + aceste tarife si taxe.

Teoretic aveti dreptul sa va schimbati furnizorul, insa deocamdata pretul pt
consumatorii casnici in piata libera ar fi cu vreo 40 RON/MWh mai mult decat la
reglementat.

Răspunde

Dan spune:
25/11/2014 la 13:15

Multumesc pentru lamuriri. Deci 90 lei este pretul la sonda.
Deocamdata da, este mai bine in sistemul reglementat. Dar atunci
cand nu va mai fi, ar trebui inceputa o campanie de informare, in paralel cu o
foarte buna reglementare a operatiunii de schimbare a furnizorului, focusate pe
inlaturarea efectelor negative ale asimetriei informatiei (furnizorii intotdeauna stiu
mai mult decat clientul final).
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Grațiela Văduva, cu sprijinul judecator Dr. Cristi
Danilet.
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