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Daraban (ACUE): Furnizorii de energie nu au primit pâna acum niciun ban de la
stat pentru compensarea facturilor
Furnizorii de energie nu au primit pâna acum niciun ban de la stat pentru compensarea facturilor, iar toata
schema de sprijin este finantata din noiembrie pâna acum de catre companii, a afirmat, marti, Dana
Daraban, director executiv al Federatiei Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE).
"Din întelegerea noastra, se doreste un numar cât mai mare de beneficiari ai acestei scheme, urmând sa fie
exceptati doar agentii economici mari, care intra sub incidenta unor scheme de ajutor de stat si alte tipuri de
facilitati. (...) Pâna în momentul de fata nu s-a facut nicio plata catre furnizori, iar aceasta schema de la 1
noiembrie este finantata în totalitate de furnizori", a aratat Daraban, în conferinta "Criza energetica - solutii la
problemele momentului", organizata de DC News.
Ea a sustinut ca întârzierea decontarii va crea o presiune mare pe cash-flow-ul companiilor de furnizare.
La rândul sau, ministrul Energiei, Virgil Popescu, întrebat în aceeasi conferinta de ce statul nu a decontat banii
catre furnizori la timp, el a precizat ca acest lucru se va întâmpla dupa ce facturile vor fi întocmite conform legii.
"Avem banii în buget. Pe masura ce solicitarile de plata vor veni... Nimeni nu-si doreste sa blocheze sistemul
energetic national si partea de furnizare, dar ne dorim de partea cealalta a mesei, a furnizorilor, sa întocmeasca
facturile corespunzator, în asa fel încât sa existe si confortul din partea salariatilor Ministerului Energiei ca
certifica niste plati în baza unor facturi emise corect. Îi asigur pe toti furnizorii ca nu vor avea restante la plata pe
situatiile de plata care sunt întocmite conform legii", a subliniat Popescu.
În replica, Daraban a aratat ca decontarea trebuie facuta independent de situatiile punctuale.
"Nu poti sa spui ca, pentru o factura care nici nu stii la care dintre furnizori nu este corecta, tu opresti decontarile
pentru toata zona de furnizare. Aici suntem putini îngrijorati", a precizat ea.
Potrivit reprezentantei ACUE, 70% din factura la gaze reprezinta costul furnizorului cu achizitia marfii si 50-60%
în cazul facturii la electricitate, iar marja furnizorilor este de 5% în medie.
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