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REZUMAT 

 

Domeniul energiei, în special cel al energiei verzi, joacă un rol esenţial în dezvoltarea 

durabilă. Contribuţiile tezei de doctorat propun noi metode şi instrumente de evaluare a 

politicilor energetice şi sugerează soluţii durabile la provocările energetice în contextul 

restricţiilor socio-economice şi de mediu actuale. Evaluarea mărimii şi direcţiei de influenţă a 

indicatorilor şi indicilor complexului socio-ecologic al Uniunii Europene asupra consumurilor 

energetice, ecocrizei, dezvoltării umane şi ponderii energiilor regenerabile în consumul energetic 

intern brut, prin utilizarea tehnicii panelului de date, a evidenţiat factorii asupra cărora ar trebui 

acţionat prioritar în vederea creşterii sustenabilităţii sectorului energetic. Mai mult, au fost 

proiectate două scenarii de evoluţie viitoare a ţintelor UE şi a statelor membre privind energia şi 

clima pentru 2020 şi 2030 în baza trendurilor istorice înregistrate după 1990, constatându-se o 

serie de dificultăţi de îndeplinire a acestora. În final, aportul semnificativ al cercetării este  

crearea şi calcularea unor indici ai suportabilităţii economice a energiei în România la nivel de 

gospodărie, precum şi la elaborarea, aplicarea şi analiza rezultatelor unei anchete structurale 

bazată pe chestionar, care are ca scop evaluarea utilizării durabile a energiei dintr-o perspectivă 

holistă în vederea identificării soluţiilor de îmbunătăţire a echităţii energetice prin diminuarea 

sărăciei energetice şi implementarea energiilor regenerabile. Astfel, se propune un model 

relaţional între actorii implicaţi în combaterea sărăciei energetice. Lucrarea se adresează atât 

decidenţilor publici şi privaţi din domeniul energiei. 
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