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ANEXE 

 

REZUMAT  

 Punctul de plecare al temei de cercetare, a fost acela că, atenuarea schimbărilor climatice 

antropice periculoase va fi o forță motrice puternică în spatele utilizării crescute a tehnologiilor 

energiei regenerabile în întreaga lume. În cadrul acestei lucrări de doctorat, am abordat pe 

parcursul celor cinci capitole de cercetare efectivă, viziunea necesară privind integrarea 

cerințelor dezvoltării durabile în asigurarea energiei. Se preconizează că energiile regenerabile 

vor juca un rol central în majoritatea strategiilor de atenuare a emisiilor de gaze cu efect de seră, 

care trebuie să fie fezabile din punct de vedere tehnic și eficiente din punct de vedere economic, 

astfel încât orice povară a costurilor să fie redusă la minimum și acceptarea acestor tehnologii să 

fie majoritară. In cadrul primelor două capitole s-a abordat integrarea cerințelor dezvoltării 

durabile în sistemul energetic, influența avută de guvernanța mondială și, a întregii societăți, 

totul fiind filtrat la nivel economic, ecologic si social. De asemenea, s-a evidențiat și necesitatea 

elaborării și implementării unui set de instrumente manageriale în contextul dezvoltării durabile 

și al schimbărilor climatice amenințătoare. Impactul ecologic considerabil al industriei energetice 

expune afacerile din acest sector la o atentă monitorizare, atât din partea autorităților 

guvernamentale, cât și din partea societății civile. De aceea, în urmatoarele 3 capitole am 

identificat oportunitățile de afaceri în energia regenerabilă; direcțiile strategice de acțiune ținând 



cont de implicațiile politice ale economiei și managementului de mediu pentru energia solară și, 

nu în ultimul rând, am făcut analiza și evaluarea calitativă a percepției românilor asupra energiei 

regenerabile, analiza detaliată asupra sustenabilității energiei solare și influențele asupra 

mediului.  
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