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Secretar de Stat în Ministerul Energiei: "Nu vom aj unge la momentul în care 
cineva s ă nu beneficieze de energie" 
 
Dan-Drago ş Drăgan, Secretar de Stat în Ministerul Energiei a men ţionat într-o 
conferin ţă organizat ă de Ziarul BURSA  că în România nu vom ajunge la 
momentul în care cineva s ă nu beneficieze de energie. 
 
"Cu siguranţă că nu vom ajunge la momentul în care cineva să nu beneficieze de 
energie, dar nu toţi vor avea acces la preţuri plafonate" a subliniat Dan-Dragoş 
Drăgan, Secretar de Stat în Ministerul Energiei, conform Ziarului BURSA. 
Printre altele, oficialul a menţionat că, pe termen mediu şi lung, trebuie să devenim 
toţi prosumatori, casnici sau industriali. 
Drăgan a ţinut să sublinieze că pieţele europene sunt interconectate în acest 
moment şi că preţul rezultat în prezent este format în urma acestei interconectări, 
astfel încât ar fi greu ca România să fixeze un preţ reglementat, câtă vreme trebuie 
să importe, totuşi, o parte din energia consumată. 
În opinia sa, preţul energiei a crescut de mai multe ori pentru că nu s-au realizat 
investiţii în creşterea capacităţii de producţie, astfel încât statul trebuie să intervină 
acum pentru susţinerea consumatorilor şi a anumitor sectoare din economie. 
Totodată, moderatorul conferinţei, Ovidiu Demetrescu - Partener OCD Capital & 
Resource şi London Brokers - a precizat că ne aflăm într-un adevărat război al 
energiei, care are consecinţe foarte serioase atât pentru consumatorii casnici, cât şi 
pentru marii consumatori industriali. 
Ovidiu Demetrescu a menţionat: "Subiectul fierbinte al zilei este energia, fie că este 
energie electrică sau combustibil gazos, toţi avem această problemă cu energia, de 
la mic la mare, de la consumatorul casnic până la marii consumatori industriali, şi 
încercăm să ne dăm seama care sunt consecinţele pe lanţul valoric, în industriile 
cele mai puternic afectate. Dar dincolo de aceste consecinţe, aş vrea să vă spun că 
suntem în război. Este un război al energiei. Nu este o joacă, războiul acesta are 
consecinţe foarte serioase - gândiţi-vă ce ar însemna o zi fără energie electrică în 
vieţile noastre". 
 


