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UPDATED Consumatorii vor vedea la televizor mesaje de informare legate de 
liberalizarea preţurilor la energie. ANRE a convins CNA 
 

Oficialii Autorităţii de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) solicită CNA să 
aprobe difuzarea unui mesaj de interes public legat de informarea clienţilor asupra 
liberalizării pieţei de electricitate. Dacă CNA va aproba, mesajele vor fi difuzate 
gratuit de televiziuni şi radiouri.  
 
UPDATE: Solicitarea CNA a fost aprobată. 
 
UPDATE 16.15: CNA a aprobat solicitarea ANRE, vor rula clipuri de câte 20 de 
secunde la TV 
 
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a aprobat, în şedinţa de marţi, difuzarea 
unui mesaj de interes public privind liberalizarea pieţei de energie de la 1 ianuarie 
2021, la solicitarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE), au 
declarat, pentru AGERPRES, reprezentanţii ANRE. 
Este vorba despre un clip de 20 de secunde în care consumatorii sunt anunţaţi că 
piaţa a fost liberalizată la 1 ianuarie, iar ei îşi pot alege orice furnizor de energie 
doresc, solicitând oferte companiilor din energie sau accesând comparatorul de 
preţuri de pe site-ul ANRE. În filmuleţ se precizează că este vorba despre o 
campanie de informare susţinută de ANRE. 
După ce este redactată decizia CNA, clipul va fi trimis la toate posturile de 
televiziune din ţară, care îl vor putea prelua gratuit, dacă acestea consideră că este 
util pentru telespectatorii lor. 
 
Ştirea iniţială 
“Noi am oferit o perioadă de tranziţie pentru consumatorii casnici până la 1 iulie 
2021, dată până la care vor primi noi oferte şi noi informaţii de la furnizori, urmând 
ca, după 1 iulie, să aibă în continuare oricând posibilitatea de a trece în piaţa 
concurenţială. Deci nu se termină nimic, nu pierde nimeni niciun tren, nu există 
niciun termen până la care cineva trebuie să-şi schimbe contractul, acest poate fi 
făcut oricând, iar legea spune că, dacă un consumator dacă îşi manifestă această 
dorinţă, în cel mult 21 de zile vechiul consumator trebuie să-i dea drumul”, a spus 
vicepreşedintele ANRE, Zoltan Nagy-Bege, la o conferinţă online organizată de 
publicaţia Bursa. 
Vicepreşedintele ANRE a explicat că, dacă demersul său va avea succes, vor fi 
promovate pe televiziuni mesaje de interes public cu informări despre liberalizarea 
preţurilor la energie 
“În această perioadă de tranziţie, ne vom implica şi noi, cu mijloacele legale pe care 
le avem la dispoziţie, în informarea consumatorilor şi voi participa astăzi în plenul 
şedinţei board-ului Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) pentru a susţine o 
solicitare depusă încă din cursul anului trecut prin care solicităm CNA să aprobe un 



mesaj de interes public pe tema liberalizării pieţelor de energie, mesaj care, dacă se 
aprobă, va fi difuzat gratuit în mijloacele audiovizuale. Sperăm că în această 
perioadă de şase luni să ajungă cât mai multe informaţii la consumatori, pentru că 
este în interesul lor să fie informaţi şi este în avantajul lor să ia o decizie, să nu 
rămână inactivi în piaţa de serviciu universal”, a explicat Bege. 
În momentul actual, din cei circa 8,7 milioane de clienţi casnici de energie electrică, 
5,7 milioane erau încă în piaţa reglementată, deci acum plătesc energia la preţul de 
serviciu universal oferit de actualul (vechiul) furnizor de ultimă instanţă. 
 
*** 
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Havrileţ: Consumatorii trebuie să iasă din captivitatea serviciului universal, 
liberalizarea e vitală pentru investiţii în generare 
 

 

Niculae Havrileţ, secretar de stat în Ministerul Energiei, a declarat că preocuparea 
este ca toţi consumatorii să treacă în piaţa concurenţială de energie, acolo unde au 
un apetit mai mare să compare preţurile diverşilor furnizori. 
 
“(…) există situaţia în care câţiva furnizori impliciţi au milioane de consumatori captivi 
şi poate că ar fi fost necesară o politică de cusotmer release, cum a fost la gaze, cu 
acel gas release program. Lucrul este imposibil de făcut, singura eliberare pe care o 
putem face e trecerea consumatorilor captivi în zona serviciului universal, a mai fost 
aplicată, cu menţiunea că atunci ea se asigura centralizat, la preţuri descrescătoare, 
de OPCOM şi pe OPCOM, şi atunci diferenţa era mică între acest preţ şi cel e piaţă”, 
a explicat Havrileţ, la o conferinţă organizată de ziarul Bursa, necesitatea 
reintroducerii preţului se serviciu universal în contextul re-liberalizării pieţei. 
El a explicat că ANRE nu trebuie văzută ca un vinovat de serviciu în contextul 
discuţiilor aprinse legate de liberalizare, pentru că a trebuit să repare ceea ce a 
stricat vechea OUG 114, care a reglementat din nou preţurile, în 2019. 
“ANRE a trebuit să repare ce a introdus OUG 114 abrupt, în 2019. Suntem într-o 
situaţie în care se doreşte ca toţi consumatorii să schimbe cît de repede pieţele, să 
treacă în piaţa concurenţială, se se elibereze de captivitate, să nu rămână în zona 
serviciului universal. 
Odată fiind schimbată calitatea lor, automat şi apetitul de verificare a preţurilor la alţi 
furnizor creşte, ceea ce ar putea (…),  – contrar a ceea ce se întâmplă în Uniunea 
Europeană unde doar 3-4 la sută din clienţi schimbă într-un an furnizorul –   să 
depunem toate eforturile ca toţi consumatorii să iasă din captivitatea serviciului 
universal”, a spus Havrileţ. 
“Fără dereglementarea pieţei nu vom avea niciodată un apetit pentru invedstiţii. Cine 
va investi pe o piaţă unde reglementarea preţului făcută de stat nu îi va garanta 
recuperarea investiţiei? Iar dacă nu o să avem investiţii, se întâmplă ce e acum, 
când nu există interes în producţia nouă de energie electrică, deci când piaţa solicită 
un consum mai mare de 8.500 MW, avem probleme în a asigura adecvanţa SEN”, a 
mai explicat Havrileţ. 



 


