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TÖBB HATÓSÁG IS VIZSGÁLJA A VILLANYÁRAM-SZOLGÁLTATÓKAT

Nem indul zökkenőmentesen
az árliberalizáció

Liberalizálták január elsejétől a romániai energiapiacot , így a lakossági fo-
gyasztók ezentúl már nem az Országos Energiaár-szabályozó Hatóság (ANRE) 
által megszabott, hanem a piaci verseny által kialakított árat fi zetik a felhasz-
nált villanyáramért. Az energetikai minisztérium január 15-e után viszont arról 
dönthet, hogy sürgősségi kormányrendelettel hosszabbítja meg azt a határidőt, 
ameddig a lakosság a versenypiacról kiválaszthatja a számára legelőnyösebb 
ajánlattal kecsegtető villanyáram-szolgáltatót, miután minden jel arra utal, 
hogy a szolgáltatók nagyon sok fogyasztót nem értesítettek időben az energia-
piaci liberalizációról. Hatósági ellenőrzések is kezdődnek a napokban, az érte-
sítések késlekedése mellett többek között az árak megemelését vizsgálják. 7.»

Dönteni kell. Január elsejétől 13–26 százalékkal nagyobb villanyszámlára számíthat, aki  nem kötött a versenypiacon új szerződést

Tartanak a járvány
erősödésétől
Mától felpörög az oltási kampány 
Valeriu Gheorghiţă, az akció 
koordinátora szerint. Az orvos arra 
számít, hogy akár napi 20 ezer 
embert is sikerül majd beoltani, 
ennek nyomán már január máso-
dik felében elkezdődhet a második 
kör. Mindeközben Raed Arafat 
belügyi államtitkár az esetszámok 
ismételt növekedésére számít, 
ezért bizonyosnak tűnik a veszély-
helyzet meghosszabbítása.  5.»

Továbbra is kérhető
a hitelmoratórium
Március 15-ig igényelhető marad 
a koronavírus-járvány kapcsán 
lehetővé vált hiteltörlesztés 
halasztása Romániában, de a 
részletfi zetés felfüggesztésének 
időtartama nem haladhatja meg 
a kilenc hónapot. A moratóriu-
mot azok kérhetik, akik egyálta-
lán nem, vagy kevesebb mint 9 
hónapig vették igénybe korábban 
ezt a lehetőséget. 7.»

Színházi élmény
év végén és elején is
Négy alkalommal tekinthetik 
meg az érdeklődők a héten az 
Esti próba című előadást, amelyet 
Tóth Árpád, a székelyudvarhelyi 
Tomcsa Sándor Színház művésze 
állított színpadra. Ugyanakkor si-
keres produkciókkal zárta az évet 
a nagyváradi Szigligeti Színház, 
amely a csökkenő fertőzöttségi 
ráta miatt ismét közönség előtt 
játszhatott.  9.»

Egészséges babák
születtek január 1-jén
Kisfi úk és kislányok egyaránt szü-
lettek január elsején. Az egészség-
ügyi intézmények tájékoztatása 
szerint a babák és az anyukák is 
jól vannak. 2021 első újszülött-
jének egy kiskorú adott életet az 
országban. A gyermekanya és 
kislánya orvosi felügyelet alatt 
marad.  12.»

 » Fontos tudni, 
hogy aki semmit 
nem tesz, az sem 
marad villamose-
nergia nélkül
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Néha a karkörzéshez sincs elég
hely az online tornaórán  2.»

Leghamarabb február 8-án térhetnek
vissza a diákok a padokba  3.»

Idén is igényelhető
távkonzultáció  4.»
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