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Így válasszunk  csomagot
Mi alapján dönthetjük el, melyik szabadpiaci ajánlat a legkedvezőbb számunkra?
• Sorra érkeznek az 
ügyfeleknek a tájé-
koztatók és kitöltendő 
szerződések a legna-
gyobb áramszolgáltató 
vállalattól, a különféle 
ajánlatok között azon-
ban nem egyszerű 
eligazodni. A kiküldött 
szerződésen ráadá-
sul kevesebb csomag 
szerepel, mint ahányat 
online felületein ajánl a 
szolgáltató.

ISZLAI KATALIN

A z Electrica áramszolgáltató 
vállalat a legutóbbi számla 
mellé egy tájékoztatót és 

egy szerződést is csatolt ügyfelei 
számára, amelynek kitöltésével 
szabadpiaci szerződést köthetnek 
a szolgáltatóval, elkerülve, hogy 
magasabb összeget kelljen fi zetni-
ük a villanyáram-szolgáltatásért. 

Mint ismert, január elsejétől 
teljesen liberalizálták a ro-
mániai villamosenergia-pi-
acot, ami azt jelenti, hogy a 
fogyasztóknak már nem az 
Országos Energiaár-szabá-
lyozó Hatóság (ANRE) által 

rögzített árakat kell fi zetni-
ük, hanem amelyet a szabadpiacról 
választanak. A lakosság március 31-
éig köthet szabadpiaci szerződést a 
jelenlegi vagy egy új szolgáltatóval. 
Ez azért fontos, mert a fogyasztók 
13–26 százalékkal nagyobb villany-
számlára számíthatnak, ha nem 

kötnek új szerződést és továbbra 
is az egyetemes szolgáltatási rend-
szerben maradnak.

Ismerjük a fogyasztásunkat

Az tehát mindenki számára világos, 
hogy lépni kell, az viszont már ke-
vésbé, hogy merre. Szolgáltatóból 
ugyanis rengeteg van, ajánlatból 
pedig még több. Az Electrica áram-
szolgáltató is több csomagot kínál 
a fogyasztók számára annak függ-
vényében, hogy mennyi áramot 
fogyasztanak, illetve igényelnek-e 
pluszszolgáltatásokat. Ennek meg-
felelően az első lépés a megfelelő 
ajánlat kiválasztásához az, hogy 
beazonosítsuk fogyasztásunk ala-
kulását. Ezt legegyszerűbben a 
villanyszámla tanulmányozásával 
tehetjük meg: a dokumentum hátsó 
oldalán található felső táblázatban, 

a cantitate măsurată (mért mennyi-
ség) oszlopban szerepel az érték. 
Azt is fontos megjegyezni, hogy 
az Electrica áramszolgáltató négy 
szabadpiaci ajánlattal rendelkezik, 
a levélben kiküldött szerződésben 
viszont csak kettő szerepel.

Egyszerű és összetett

Ezek a Stabil30 és az Electrica 3în1 
neveket viselő csomagok. A Sta-
bil30-at a kevés áramot fogyasztó 
ügyfeleknek ajánlják (kevesebb 
mint 100 kWh havonta). Ennek az 
ajánlatnak nem képezi részét sem-
milyen pluszszolgáltatás vagy bér-
let, az energia ára pedig változatlan 
marad a fogyasztástól függetlenül 
(ez év végéig 0,32452 lej/kWh, ami a 
különböző díjak – szállítási, elosz-
tási, működtetési stb. – hozzáadása 
után 0,74341 lej/kWh-ra nő). 

A szerződésben szereplő másik 
ajánlat, az Electrica 3în1 viszont 
már bonyolultabb. Ahogy a neve is 
mutatja, három az egyben ajánlat-
ról van szó, amely az energia mellett 
tartalmaz két szolgáltatást is, sür-
gősségi technikai segítségnyújtást 
és biztosítást. Ebben a csomagban 
az energia ára alacsonyabb, 0,25726 
lej/kWh, a díjak után 0,65902 lej/
kWh, ehhez pedig hozzáadódik egy 
0,52 banis napidíj az említett két 
szolgáltatás miatt. Tehát például 
egy havi 120 kilowattos fogyasztás 
esetén az áram és a szolgáltatások 
ára összesen valamivel több mint 81 
baniba kerül kilowattonként, azaz 
mintegy 97 lejes számlára számít-
hat a fogyasztó. A szolgáltatásokkal 
kapcsolatosan jó tudni, hogy a sür-
gősségi technikai segítségnyújtás 
például széles területet fed le, az 

ajánlat szerint sürgősségi javításo-
kat végeznek a víz- és szennyvízhá-
lózatok, fűtőberendezések, elektro-
mos berendezések, gázhálózatok, 
de még az ablakok és a tetőzet meg-
rongálódása esetén is. A biztosítás 
továbbá szintén számtalan esetben 
nyújt segítséget, ilyen egyebek közt 
a tűzeset, a villámcsapás, az egyéb 
természeti csapások, de a lakásból 
történő lopás is. 

A postai úton kiküldött szerző-
désben szerepel továbbá egy har-
madik ajánlat is, ez viszont nem 
szabadpiaci, hanem egyetemes, 
azaz nem érdemes ezt választani a 
magasabb árak miatt.

További ajánlatok

Az áramszolgáltató weboldalán 
ugyanakkor két másik ajánlat is 
szerepel, Mobil és Time elneve-
zéssel. A Mobil csomagot azoknak 
ajánlják, akik havi 100 kilowattnál 
több áramot fogyasztanak. Ennek 
a csomagnak két része van: maga 
az energia és egy bérlet. A Time, 
azaz magyarul Idő nevű csomag 
esetében az energia ára nem stabil, 
hanem nappali-éjszakai díjazás ér-
vényesül. Ez azoknak a fogyasztók-
nak ajánlott, akik késő este, éjszaka 
és hétvégente aktívabbak, esetleg 
elektromos fűtést használnak vagy 
inkább éjszakánként, hétvégente 
működtetik a nagy energiafogyasz-
tású háztartási gépeket. Az energia 
ára ugyanis hétfőtől péntekig 22 és 
7 óra között, illetve hétvégente ala-
csonyabb. A fogyasztók a számuk-
ra megfelelő ajánlat kiválasztását 
követően több úton is közölhetik 
döntésüket a szolgáltatóval. A pos-
tai úton kiküldött szerződés kitölté-
se és visszaküldése mellett online 
is szerződést köthetnek a https://
www.electricafurnizare.ro/cont-
ract-online/?prod=ee weboldalon.

Folyamatos a sorban állás 
az áramszolgáltató csíkszeredai 
egységénél
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A végzősöknek minden marad a régiben
Az érettségit és a nyolcadik osztályosok képességfelmérőjét is az 
eredeti menetrendben meghatározott időszakban rendezik meg, a 
végzős diákok számára nem módosul a tanév szerkezete – jelentette 
be csütörtökön Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter, miután a társadal-
mi párbeszéd biztosság ülésén tárgyalt a szülők és diákok képviselő-
ivel. Arról is beszámolt, hogy a többi korosztály április 2. és május 4. 
között vakáción lesz, a 2020–2021-es tanév pedig június 25-éig tart. 
Tananyagpótló órákra nem lesz szükség, félévi dolgozatokat ugyanis 
nem írnak a tanulók, és csökkentették a félévi jegyek lezárásához 
szükséges jegyek számát – magyarázta a tárcavezető. A mostani be-
jelentés értelmében tehát a nyolcadikosok képességvizsgáját június 
22–25. között tartják, az érettségi pedig június 28. – július 1. között 
lesz. A végzősök eközben április 2–11. és április 30. – május 9. között 
lesznek vakáción, a köztes időszakban online vesznek részt az okta-
tásban. A 2. osztályosok képességfelmérőjét az eredetileg tervezett 
április 20–23. helyett a május 25–28. időszakban tartják. A 4. és a 6. 
osztályosok eközben az eredetileg meghatározott menetrend szerint 
adnak számot tudásukról. A karantén alá vont településeken a vesz-
tegzár feloldása után rendezik meg a másodikosok, a negyedikesek 
és a hatodikosok tudásfelmérőit, valamint a végzősök próbavizsgáit 
– hangsúlyozta a miniszter. 

• RÖVIDEN 

SIMON VIRÁG

Berecki Sándor és Tamási Zsolt 
RMDSZ-es tanácsosok kezde-

ményezésére módosult a maros-
vásárhelyi diákoknak biztosított 
ösztöndíjak értéke és besorolása. 
Az elfogadott határozat értelmé-
ben a 2020–2021-es tanévben havi 
300 lejes teljesítmény-ösztöndíjat 
kapnak azok a diákok, akik tanul-
mányi versenyeken jó eredménye-
ket értek el. Azok a diákok, akik-
nek az első félévben a tanulmányi 
eredményük 8.50-nél nagyobb és 

magaviseletük 10-es, havi 130 lejes 
érdemösztöndíjban részesülnek. A 
7-nél nagyobb médiával és kifogás-
talan magaviselettel rendelkező 
diákok havi 120 lejes tanulmányi 
ösztöndíjat kapnak (itt figyelembe 
veszik a család jövedelmét is). A 
szociális ösztöndíj, amelyet az ár-
vák és beteg diákok igényelhetnek, 
havonta 100 lej lesz. A kimutatások 
szerint a jelenlegi tanév első fél-
évében 6352 marosvásárhelyi diák 
kaphat különböző ösztöndíjat. Ed-
dig Marosvásárhelyen a 9-es tanul-
mányi eredménnyel vagy ennél na-
gyobbal rendelkező diák kaphatott 
ösztöndíjat, havi 100 lej értékben. 

De ezek egy részét a volt városve-
zetés nem törlesztette. 

Kisebb vita alakult ki a csütörtö-
ki tanácsülésen az ismét napirend-
re került, a Bolyai utca részleges 
lezárásáról szóló határozattervezet 
kapcsán. Mint korábban beszámol-
tunk róla, a Szabad Embe-
rek Pártjának (POL) ta-
nácsosai által benyújtott 
tervezet szerint ideigle-
nesen le kellene zárni a 
Bolyai utca első részét, és 
felmérést készíteni arról, 
hogy milyen hatással van 
ez a városi közlekedésre. Több ta-
nácsos ellenezte ezt a tervezetet, 
mert véleménye szerint a jelenlegi 
városi gépkocsiforgalom miatt nem 
lehet a forgalmas központi utcát le-
zárni. Végül a határozattervezetet 
nem szavazták meg.

Megemelték az ösztöndíjak értékét
• Nagyobb és többféle ösztöndíj biztosításáról szavaz-
tak a marosvásárhelyi tanácsosok a csütörtök délután 
megtartott februári soros ülésükön.




