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ABSTRACT 

 

Doctoratul analizeaza diferitele caracteristici ale oportunităților de modelelor de afaceri 

cu hidrogen pentru aplicații mobile și staționare. 

Primele două capitole ale tezei se referă la fundamentele stiintifice ale acestei lucrări 

științifice. Aceastea se referă inițial la aspectele legate de energie, mediu și durabilitate în 

vederea promovarii hidrogenului ca purator secundar de energie curada, sa a dezvoltarii unor 

noi modelele de afaceri. Pentru configurarea modelului de afaceri, au fost folosite lucrările lui 

Osterwalde și Pigneur. 

Teoria modelelor de afaceri este utilizată ca bază pentru configurarea unor modele de 

afaceri generice. Modelele de afaceri generice sunt utilizate pentru a examina principaleie  

proprietățile ale modelelor de afaceri, folosind diferite metode de cercetare. Aceste proprietăți, 

în special al propunerea  de valoare, a modelului de afaceri fac obiectul cerletarii în această 

teză. 

În următoarele capitole, utilizarea de hidrogenului este analizata și prezentata în mod 

specific prim intermediul propunerilii de valoare. Sunt utilizate diferite metode pentru a 

răspunde la întrebarea de cercetare a tezei. Studiile de caz ca metodă de cercetare calitativă 

evidențiază un caz din diferite perspective si oferă noi perspective în domeniul cercetării. 

Metodele matematice sunt utilizate cu ajutorul diferitelor instrumente software. Programele de 

simulare permit la compararea rezultate lor posibile pentru aplicațiile cu hidrogen. Studiile 

curente și datele obtinute în teren sunt folosite ca o metodă suplimentară pentru teză. Un studiu 

empiric a furnizat date suplementare despre subiectul cercetăt. Aceste date obtinute intr-un 

sondaj de opinie au fost evaluate folosind software-ul IBM SPSS. Datele calitative și cantitative 

au fost compilate pentru a compara și evalua rezultatele aplicațiilor cu hidrogen investigate. 

Au fost identificate o varietate de propoziții de valoare derivate pentru diferitele modele 

de afaceri. Aceste rezultate pot fi utilizate pentru a implementa cu succes modelele existente și 

a dezvolta noi de afaceri în viitoarea economie ecologică a hidrogenului. 
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