
O 9 scumpire: inca 8 bani pe litru! In 6 zile. Da careva 2 bani?
Constienti ca pe 1 ianuarie iti vine mai degraba sa bagi sarmale, urari de Sf. Vasile si reluari tv decat sa
bagi de seama ca la pompa prima scumpire a carburantilor tocmai dadea buzna, benzinarii au ajuns la
concluzia ca, prinsi care cu Boboteaza, care cu Sf. Ion, iar n-o sa observe romanii ce se-ntampla cu
tarifele, asa incat preturile la benzina si motorina au mai crescut inca o data, cu pana la 8 bani pe litru.
Anul majorarilor de preturi a inceput spectaculos daca ne gandim ca, la doua scumpiri operate in doar
sase zile, eficienta e maxima, insa cum altfel sa procedezi cand ai de-a face cu un popor in stare sa-nghita
orice, plus ca mai e si antrenat pentru asta. 
  
  De anul trecut, e oficial: companiile nu se mai ostenesc sa-si afiseze modificarile de pret nici macar pe
site-urile proprii, considerand ca oricum cineva precis va prinde de veste. Pe site-ul www.petrom.ro, cea
mai noua stire dateaza din 23 decembrie 2011 si ne povesteste ceva legat de "Anul European
Voluntariatului" si de nu stiu ce proiect din tara lui Andrei. Daca pana acum, vinovate pentru cresterea
tarifelor se faceau vestitele cotatii internationale ale titeiului de pe piata mondiala - cand acestea s-a mai
intamplat sa scada fireste ca in Romania nimeni n-a iefitinit nicio picatura de carburant! - de data asta
vinovati gasiti par sa fie tensiunile din Iran, fara sa mai conteze detaliul ca lipsa tensiunilor n-a generat
pana acum nici macar o stagnare de pret, daca nu chiar o reducere, cum ar fi oarecum logic si firesc. in
aceste conditii, nu-i prea clar cum se zice corect: Iran sau Irak ?Ce-i clar e ca cele mai mari companii
petroliere din Romania au scumpit benzina si motorina cu pana la 8 bani pe litru, isprava pentru doua zile
au fost absolut suficiente. Aceasta a doua majorare de pret vine dupa ce in 1 ianuarie 2012, tariful
benzinei a crescut cu 2 bani si al motorinei cu 9 bani la Petrom si Rompetrol, in vreme ce compania
Lukoil a decis ca o crestere de pret cu 7 bani pe litru in cazul benzinei ajunge deocamdata.
  
  Alta majorare, ALTO "bucurie": motorina la 6,18 lei litrul
  
  in statiile Rompetrol un litru de EFIX Benzina 95 costa 5,53 de lei, in timp ce un litru de ALTO 101 a
ajuns la 6,18 lei. Motorina Efix Diesel se vinde cu 5,75 lei, iar sortimentul Alto 55 costa 6,06 lei. 
  
  Cum spuneam, Petrom nu mai afiseaza tarife, sectiunea rezervata preturilor fiind incredintata unor
povesti despre "cum afecteaza cotatiile internationale ale titeiului preturile carburantilor Petrom". Tot
acolo, dau si de un pdf cu lista preturilor la carburanti in Europa. Asta insa doar daca intereseaza pe
cineva ce preturi erau in ... 18 aprilie 2011! 
  
  Rompetrol e ceva mai activ: ultima stire e mult mai proaspata, insa tot de anul trecut, din 28 decembrie.
Prin sectiunea Media Room demult n-am mai ajuns si daca nici ieri nu ajungeam habar nu aveam ca
ultima aparitie in presa dateaza din 21 martie 2007. Conditii in care parca tot de la sursa e cel mai bine sa
aflam ce s-a mai scumpit si noi cat platim. Pe carburanti, ca ce-om da pe taxe, papa si restul, socoteste
fiecare. Totul e s-o facem repede ca nu stii cum vine noua scumpire si iar tre s-o luam cu socotitul de la
capat!
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