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Obiectul întrebării scrise: Desele întreruperi ale curentului electric în comuna 

Târnova, județul Arad. 

 

Stimate Domnule Președinte, 

 

Energia electrică reprezintă una dintre cele mai mari descoperiri ale omenirii, cu ajutorul 

căreia ne desfășurăm activitățile de zi cu zi și nici nu vrem să ne imaginăm situația cum am putea 

trăi fără aceasta. 

Misiunea ANRE, autoritate pe care o conduceți, este una foarte importantă pentru 

cetățenii români. 

 Armonizarea legislației în domeniul energiei electrice, termice și a gazelor naturale, 

monitorizarea operatorilor și distribuitorilor care activează în acest domeniu, dar și elaborarea de 

reglementări în domeniu, reprezintă un lucru benefic pentru toți consumatorii de energie. 

În această perioadă de criză sanitară, consumul de energie fie ea electrică, termică sau de 

gaze naturale, a crescut ca și consecință a lockdown-ului impus de autorități, motiv pentru care 

apar desele intreruperi ale acestor servicii, în special în anumite zone ale țării cum ar fi comuna 

Târnova, județul Arad, zonă Văii Ruscova, județul Maramureș și în zonele montane din  județul 

Suceava. 

Locuitorii acestor așezări sunt nemulțumiți de serviciile prestate de operatorul principal 

de energie electrică, în ultima perioadă, fiind nevoiți să suporte desele căderi de current, chiar de 

câteva zeci de ori într-o singură zi. 

Toate aceste întreruperile dese ale energiei electrice, pe lângă faptul că dăunează 

aparatelor electrocasnice, făcând imposibilă până și încălzirea locuințelor, mai mult, acestea 

afectează societățile comerciale, angajații, inclusiv elevii care nu pot participa la cursurile, 

organizate, de asemenea, în regim online. 

Având în vedere cele de mai sus, Stimate Domnule Președinte, Vă rog să-mi precizați, în 

scris, următoarele: 
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1) Sunteți la curent cu desele întreruperi de current, sesizate de către locuitorii comunei 

Târnova, județul Arad sau de cele de pe Valea Ruscovei,  județul Maramureș? 

2) Ce măsuri vor fi adoptate de către Autoritatea Națională de Reglementare în 

Domeniul Energiei pentru soluționarea cât mai rapidă a situației prezentate mai sus? 

 

                     




