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Secțiunea III: SINTEZA TEZEI 

Scopurile urmărite prin cercetarea și elaborarea tezei doctorale cu titlul ”Cercetări 

privind oportunități și bariere în contextul promovării mobilității sustenabile a vehiculelor 

electrice” au fost următoarele:  

- demonstrarea necesității stringente de tranziție a electroenergeticii către forme regenerabile 

și/sau sustenabile, în ideea reducerii gazelor cu efect de seră și corespunzător încetării 

schimbărilor climatice ce cauzează dezastre asupra mediului și sănătății oamenilor;  

- sublinierea avantajelor mobilității cu vehicule electrice, prin comparație cu alte tipuri de 

mobilitate (alte genuri de energii motrice);  

- demonstrarea necesității reconsiderării tuturor factorilor care determină slaba absorbție în 

piață a vehiculelor electrice;  

- reevaluarea importanței reținerilor și anxietăților consumatorilor de mobilitate față de 

mobilitatea cu vehicule electrice, în ideea surmontării barierelor specifice;  

- demonstrarea necesității de schimbare a comportamentului utilizatorilor de mobilitate, în 

perspectiva absorbției masive de vehicule electrice și adoptării unor noi moduri de deplasare;  

- marcarea necesității de introducere în educația copiilor a conceptelor și practicilor de 

sustenabilitate și mobilitate electrică;  
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- sublinierea avantajelor electroenergeticii nucleare, prin comparație cu alte tipuri de energie, 

în ideea schimbării atitudinii generale față de așa-zisa periculozitate nucleară;  

- stabilirea principalelor coordonate ale unui model sau cadru de evoluție a mobilității 

vehiculelor electrice, pentru termene medii și lungi.  

În mod corelat cu scopurile propuse am fixat ca obiectiv principal ”Configurarea 

cadrului de evoluție sustenabilă a mobilității vehiculelor electrice” și ca obiective derivate 

”Optimizarea gradului de ocupare a mașinilor în trafic”, ”Determinarea rolului potențial 

major pe care electroenergetica nucleară l-ar putea juca în contextul cererii crescânde de 

electricitate solicitată de înmulțirea autovehiculelor electrice”, ”Identificarea celor mai 

importanți factori în decizia de cumpărare a consumatorilor față de autovehiculele electrice” 

și ”Stabilirea reperelor sustenabile ale mobilității vehiculelor electrice pentru perspectiva 

mijlocului de secol XXI”.     

Ținând cont de scopurile și obiectivele stabilite, am structurat lucrarea după cum 

urmează, în cuprinsul ei realizând analize teoretice și practice ale căror rezultate le-am 

discutat, obținând apoi concluzii interesante și importante pentru mărirea gradului de 

absorbție în piață a vehiculelor electrice.     

Capitolul 1 - prezintă coordonatele temei propuse. Sunt stabilite astfel contextul  temei, 

importanța și actualitatea ei, precum și scopul, obiectivele și ipotezele urmărite. Sunt descrise 

subiectele lucrărilor care au făcut obiectul studiilor din perioada doctorală, precum și 

metodologia folosită pentru studiile întreprinse de-a lungul întregii cercetări doctorale.  

Capitolul 2 - analizează conceptele de mobilitate, de sustenabilitate și de mobilitate 

sustenabilă a vehiculelor electrice. Se urmărește, printre altele, dacă noile standarde asociate 

automobilelor electrice permit și îmbunătățirea calității aerului. Un subcapitol analizează 

evoluția vânzărilor de autovehicule electrice în Uniunea Europeană. În prezent sunt necesare 

noi reglementări legislative care să permită tranziția la mașina electrică și chiar la mașina care 

se conduce singură. Aceste măsuri se referă, atât la cadrul tehnic necesar acestor tipuri de 

mașini, cât și la eventuale scheme de sprijin care să accelereze procesul de răspândire la nivel 

global a noului gen de mașini. Inovațiile din industria auto, bazate pe cercetare și dezvoltare, 

contribuie nu numai la  dezvoltarea domeniului auto, dar și a unor domenii adiacente și a 

societății în general.  

Capitolul 3 - analizează comportamentul potențialilor cumpărători de mobilitate, 

urmărind ipoteza că gradul de ocupare a automobilelor aflate în trafic semnifică o mare risipă 

energetică și urbanistică, devenind prin aceasta o considerabilă provocare pentru proiectarea 

automobilelor viitoare și pentru ofertarea acestora. Capitolul 3 urmărește, de asemenea, ipoteza 
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nevoii educaționale pentru copii și tinerii din școlile primare și gimnaziale, în sensul 

sustenabilității în genere și a sustenabilității mobilității vehiculelor electrice.  

Capitolul 4 - plecând de la nevoia electroenergeticii de a asigura cererea crescândă de 

electricitate necesară realimentării bateriilor automobilelor electrice, răspunde ipotezei privind 

capacitatea energeticii nucleare de a se constitui în port-drapelul energeticii sustenabile. În 

acest sens, a fost imaginată o formulă a unui indice ce sintetizează deopotrivă aprecierea 

publică și convingerea economico-științifică.  De asemenea, tot în cuprinsul acestui capitol se 

analizează coordonatele implementării în viitor a unor tehnologii noi și a unor practici de 

exploatare previzionate, supunând însă prognozarea lor riscului de eroare temporală.  

Capitolul 5 - anchetează prin calcule și metode statistice consacrate (regresie, dispersie, 

Anova, SPSS ș.a.) importanța factorilor determinanți ai absorbției de vehicule electrice, punând 

un accent deosebit pe acei factori care se constituie în bariere ale procesului considerat: absența 

stimulentelor, absența valorii suplimentare pentru client, anduranța scăzută a bateriei, 

dificultatea tehnică a realimentării, raritatea stațiilor de încărcare, performanțe slabe ca 

dinamicitate și distanță maxim posibilă de parcurs cu un plin electric, incertitudinea 

consecințelor suprasolicitării rețelei de electricitate.   

Capitolul 6 - urmărește configurarea unui model de evoluție sustenabilă a mobilității 

vehiculelor electrice, prin implicarea oportunităților și barierelor specifice. Dezvoltarea acestui 

motiv s-a dovedit o ocazie oportună pentru introducerea unui punct de vedere original privitor 

la nuanțarea oportunităților în oportunități principale și oportunități derivate sau finalități. 

Capitolul 7 - concluzionează rezultatele tuturor studiilor cuprinse în prezenta teză și 

prezintă principalele contribuții ale autorului la dezvoltarea teoretică  a domeniului mobilității 

electrice. Concluziile finale ale tezei, cu toate limitele ei, semnifică suficienta reușită a 

îndeplinirii scopurilor și obiectivelor propuse și cercetate.  

Speranța autorului este că va reuși prin această lucrare să provoace noi cercetări și, mai 

ales, noi viziuni ale factorilor responsabili din domeniul mobilității vehiculelor electrice.  


