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FPPG atrage atenția opiniei publice că, în condițiile de piață actuale și fără distorsiuni de natură
politico-administrativă, creşterile de preţuri anunţate de unii distribuitori la furnizarea de gaze
naturale nu au un fundament economic real. În acest moment, evoluțiile de pe piața internațională cât și de pe platformele de tranzacționare interne indică un trend descrescător al
prețurilor la gaze. Vremea favorabilă și optimismul legat de previziunile de liberalizare a pieței
au condus în mod evident la o îmbunătățire a prețurilor pe toate piețele.
Directorul de Relații Externe FPPG, Daniel Apostol declară:”România dispune de rezerve
îndestulătoare de gaze naturale acumulate în depozite, precum și de resurse naturale aflate în
exploatare, dar și o interconectare din ce în ce mai ridicată cu diverse piețe pentru a asigura un
echilibru sănătos între cerere – ofertă. Ținând cont de aceste elemente, nu există un motiv real
pentru o inflație semnificativă odată cu liberalizarea pieței. Solicităm autorităților publice stabilitate și predictibilitate legislativă care să înlăture factorii care pot crea distorsiuni în piață.”

Potrivit datelor furnizate de BRM - membru FPPG - prețul mediu ponderat al gazelor naturale la
nivelul lunii ianuarie 2020 tranzacționate pe termen mediu și lung a fost de 78,71 lei/MWh, iar
pe platforma SPOT (termen scurt) a fost de 70,81 lei/MWh. În perioada 01.02.2020 –
10.02.2020 pe platforma SPOT s-a inregistrat un preț mediu ponderat de 65,27 lei/MWh.
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Companiile membre ale FPPG își manifestă încrederea că liberalizarea pieței, începând cu iulie
2020, va aduce beneficii reale atât consumatorilor casnici cât și clienților industriali.
Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG) este persoană juridică română de drept privat, fără
scop patrimonial, neguvernamentală, autonomă, independentă faţă de autorităţile publice, fără
caracter politic; este reprezentativă la nivelului sectorului de activitate ”Energie, Petrol și Gaze
și Minerit Energetic”. FPPG a susținut constant principiile stabilității, predictibilității și competitivității cadrului legislativ aplicabil domeniului energetic din România, precum și responsabilitatea
companiilor din sector în ceea ce privește siguranța, sănătatea și securitatea operațiunilor și a
personalului. FPPG este membru fondator al Confederației Patronale Concordia, singura confederație patronală românească afiliată la IOE (International Organization of Employers).

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să vă adresați dlui Director Relații Externe FPPG
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