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INACO:Dreptul unui consumator casnic de a refuza serviciul de utilitate publica
pentru agentul termic nu trebuie încalcat
Dreptul unui consumator casnic de a refuza serviciul de utilitate publica pentru agentul termic si de a opta
pentru sisteme alternative de încalzire nu trebuie încalcat, atrage atentia Andreea Paul, presedintele
INACO - Initiativa pentru Competitivitate, într-un comunicat de presa.
Potrivit sursei citate, schimbarea legii energiei termice 325/2006, prin care se urmareste blocarea debransarii
românilor de la sistemul public centralizat, prin modificarea articolului 30, se afla pe ordinea de zi a urmatoarei
sedinte a deputatilor Comisiei pentru industrii si servicii.
"(...) cine are centrala proprie de apartament îsi fixeaza temperatura la confortul propriu dorit, ceea ce în sistemul
public centralizat este imposibil. Dreptul unui consumator casnic de a refuza serviciul de utilitate publica pentru
agentul termic si de a opta pentru sisteme alternative, care îl satisfac mai bine ca si pret si confort, nu trebuie
încalcat. Este un drept esential într-o piata functionala competitiva. Nu în ultimul rând, daca s-ar investi în
infrastructura RADET si a celorlalte CET-uri preturile ar trebui sa fie mai mici decât daca ti-l asiguri singur.
Solutia corecta asta este. În realitatea româneasca nu se întâmpla asa. Factura unui consumator cu centrala proprie
la un apartament cu doua camere este, în medie, cu o treime mai mica decât pretul de pe factura subventionata de
stat a consumatorului bransat la sistemul public centralizat. Ori a ne transforma acum în consumatori captivi,
abonati la pierderile sistemului public, nu face altceva decât sa garanteze functionarea din ce în ce mai ineficienta a
utilitatilor centralizate de încalzire", subliniaza Andreea Paul.
Reprezentanta INACO precizeaza, totodata, ca prin proiectul de lege referitor la debransarea consumatorilor de la
sistemul public centralizat "se vrea mascarea pierderilor uriase, a lipsei de investitii si de performanta a sistemului
public centralizat de încalzire".
"(...) suntem în fata unui proiect de lege care a asteptat noua ani în sertarul parlamentarilor sa iasa la rampa. De ce
acum? Pentru ca se vrea mascarea pierderilor uriase, a lipsei de investitii si de performanta a sistemului public
centralizat de încalzire, care a dus la preturi necompetitive si, automat, la un val masiv al debransarilor.
Aproximativ 215.000 de familii si localitati întregi s-au debransat în ultimii cinci ani de la CET-uri. La începutul
anului 2012 erau aproape 1,5 milioane de apartamente bransate, iar la sfârsitul anului 2016 mai erau putin peste
1,2 milioane. Procentele debransarilor ating cote chiar de 70% în judetul Giurgiu sau de 55% în Galati, 30% în
Iasi, 23% în Timis, în aceasta perioada. Ei au optat pentru sisteme alternative de centrale termice de apartament,
amortizabile în patru ani, caci facturile lor sunt aproape la jumatate fata de costurile reale ale celor bransati la
sistemul public centralizat", mentioneaza Paul.
Aceasta noteaza, de asemenea, ca "suntem în fata unei decizii politice care nu are nicio legatura cu interesele
populatiei, nici cu eficienta energetica si nici cu ratiunea economica".
"O problema majora este ca, în România, nimeni nu stie care este pasul urmator al acestui plan. Cine acopera
pierderile estimate la circa 40% din furnizarea agentului termic în sistemul public centralizat, inclusiv la RADET?
Pâna acum le-a platit populatia. Pierderile sunt mereu ascunse în facturile din ce în ce mai mari. Cum se
contorizeaza agentul termic? Public nu se prea discuta despre câte gigacalorii produc operatorii de agent termic si
câte ajung efectiv în casa consumatorului. Cu alte cuvinte, nu esti sigur ca ceea ce platesti pe factura, de pilda în
cazul bucurestenilor la RADET, este si ceea ce consumi efectiv. Daca nu le mai dai posibilitatea oamenilor sa se
debranseze, care este oferta statului pentru ei? Pâna acum am avut doar garantia preturilor majorate succesiv la
curentul electric, gaze, apa calda si combustibil", explica oficialul INACO.
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