
 

REZUMAT TEZA DOCTORALĂ 

 
  Managementul strategic în domeniul surselor regenerabile de energie, cu deosebire 

energia fotovoltaică, reprezintă o temă de cercetare de importanță capitală pentru omenire, în 

condițiile în care sursele tradiționale de energie bazate pe combustibili fosili, precum și cele 

bazate pe resurse minerale, ridică probleme deosebite privind protecția mediului, încălzirea 

globală și dificultăți economice la scară mondială.  

Energia fotovoltaică reprezintă cea mai importantă sursă de energie regenerabilă, având cel 

mai înalt potențial posibil, respectiv surse nelimitate de energie, este cea mai curată energie de 

pe pământ și poate fi selectată pentru scopul dorit.  

Într-un astfel de context în care energia fotovoltaică reprezintă principala sursă de energie 

regenerabilă cu impact uriaș asupra protecției mediului înconjurător, a securității energetice, a 

coeziunii socio-economice, prezenta teză de doctorat este de mare actualitate și aduce 

contribuții majore managementului strategic la nivel național și internațional, prin amplele 

cercetări teoretice și practice pe care le conține.  

Teza de doctorat are ca obiect de cercetare elemente ale managementului strategic și a 

principalelor caracteristici ale acestuia, prin realizarea unor imagini comprehensive asupra a 

patru obiective independente: profilul managerului de vârf din domeniul energiei fotovoltaice, 

tipuri de modele specifice în energia fotovoltaică, riscurile strategice în domeniul energiei 

fotovoltaice și măsuri de prevenire ale acestora și măsuri de îmbunătățire a planificării, 

organizării și controlului sistemelor fotovoltaice.  

 La elaborarea tezei de doctorat s-a folosit o metodologie de cercetare complexă, o cercetare pe 

bază de chestionare, dublată de tehnica Delphi pentru a afla părerile experților din domeniul 

fotovoltaic, cât și a persoanelor care ocupă funcții de conducere în industria fotovoltaică. Mixul 

metodologic al cercetării cuprinde: analiza de date, interviuri semistructurate, interviuri de 

grup, metode de observație neparticipative și participative. S-au folosit softuri specializate 

pentru analiza, prelucrarea și interpretarea datelor și anume: PV syst V5.11 și SPSS-statitics. 

Alte metode utilizate sunt: analiza factorială pentru a extrage factorii relevanți din variabilele 

luate în considerare și metodele Varimax și normalizarea Kaiser. Cercetarea s-a bazat pe 

folosirea mai multor baze de date redate în teză. Pentru fiecare obiectiv cercetat s-au folosit 

surse bibliografice diferite.  



 

Cercetările teoretice și practice întreprinse în această teză doctorală constituie un reper 

important pentru managementul de vârf al industriei energetice regenerabile din România și 

nu numai, ele reprezentând cercetări cu un important potențial de aplicabilitate practică, dar și 

teoretică la elaborarea de noi concepte privind managementului strategic în domeniul 

energiilor regenerabile cu deosebire energia fotovoltaică. Teza este structurată în nouă capitole, 

acoperind problematica cercetării din punct de vedere teoretic, metodologic și al formulării 

unor direcții de acțiune.  

În primul capitol cu rol de introducere în subiectul de analizat și în detaliile structurale ale 

demersului de cercetare sunt prezentate: importanța științifică a temei, principalele obiective 

ale cercetării, metode utilizate în demersul științific și probleme structurale.  

În al doilea capitol sunt prezentate principalele definiții și construcții conceptuale  folosite 

de diverși autori, pe care aceștia le conferă managementului strategic, care în final au căzut de 

acord că managementul strategic este un concept nou privind conducerea companiei, bazat pe 

anticiparea schimbării mediului înconjurător, pe evaluarea structurilor companiei și pe 

operarea modificărilor ce se impun, în vederea armonizării acestora cu mediul înconjurător, 

pentru realizarea misiunii și a obiectivelor stabilite.  

În al treilea capitol se tratează profilul managerului de vârf din companiile de energie 

regenerabilă.  

În al patrulea capitol sunt prezentate principalele modele de management strategic, care 

pun mai bine în evidență etapele privind formularea și implementarea strategiei, legăturile 

dintre etape și elementele componente, precum și modul de desfășurare al întregului proces 

care impune actualizări și revizii continue corespunzătoare noilor situații care apar.  

În al cincilea capitol sunt prezentate principalele tipuri de modele de management strategic 

din energia solară implementate în România în perioada 2011-2013, precum și tendințele 

viitoare de modele de afaceri în domeniul fotovoltaic până în anul 2020, termen impus de 

Uniunea Europeană tuturor membrilor săi de a atinge cotele obligatorii de energie regenerabilă.  

În al șaselea capitol se prezintă avantajele și riscurile strategice din domeniul energiei 

fotovoltaice.  

În al șaptelea capitol sunt prezentate mai multe clasificări ale riscurilor strategice asociate 

cu energia fotovoltaică, împărțite pe diverse tipologii, precum și elaborarea de măsuri 

preventive pentru diminuarea sau chiar eliminarea impactului acestora.   



 

În al optulea capitol este redat rezultatul unei ample cercetări privind modalitățile tehnice 

de îmbunătățire a planificării, organizării și controlului sistemelor fotovoltaice în perspectiva 

minimizării sau chiar evitării riscului de a pierde (din multiple cauze) din energia solară 

produsă.  

Lucrarea se încheie cu capitolul nouă, contribuții și concluzii, unde sunt fundamentate 

rezultatele cercetărilor întreprinse în teza de doctorat, care au fost valorificate în cele 

unsprezece articole publicate (cinci lucrări prezentate în cadrul unor conferințe internaționale 

și şase lucrări publicate în jurnale științifice), precum și o serie de recomandări privind 

cercetările ulterioare. Din punct de vedere al realismului și fezabilității cercetărilor întreprinse, 

trebuie menționat că domeniul fotovoltaic este chiar cel mai important ca perspectivă dintre 

domeniile energiilor regenerabile. Au fost chestionați experți din domeniul practic al energiilor 

regenerabile cât și din domeniul teoretic, academic. De asemenea, se precizează că viziunea și 

abordările științifice sunt de actualitate, datorită faptului că autorul tezei de doctorat, aparține 

managementului de vârf al unei companii multinaționale din domeniul energiei fotovoltaice, 

cu sediul în România. Ca recomandări pentru cercetări ulterioare, se propun următoarele teme: 

i) tendințe privind piața fotovoltaică în România după apariția tarifului ,,feed-in”; ii) analiza 

riscurilor tehnologice și de mediu după terminarea ciclului de viață a echipamentelor aferente 

unui proiect fotovoltaic; iii) modalități inovatoare de stocare a energiei electrice cu aplicații 

practice în industria fotovoltaică. Aceste cercetări ulterioare ar întregi și mai bine imaginea 

referitoare la obiectivele prezentate de autor în prezenta teză de doctorat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


