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INTRODUCERE 
 

În ultimele decenii, înrăutățirea condițiilor pedoclimatice, diminuarea progresivă a resurselor 
naturale și explozia demografică justifică căutarea unor soluții pentru reducerea dependenței de 
importurile de resurse de energie primară, pentru îmbunătățirea siguranței în aprovizionare și 
combaterea schimbărilor climatice. 

Diversificarea surselor de producție a energiei, tehnologiei și de asemenea a infrastructurii a 
apărut și ca răspuns la fenomenele de poluare și la distrugerea mediului înconjurător în primul rând. 

Energia produsă din resurse regenerabile (energia eoliană, solară, geotermală, hidro), poate 
duce la crearea de noi locuri de muncă, în diferite zone ale țării, unde terenurile nu pot fi folosite 
pentru agricultură, utilizarea resurselor regenerabile oferind astfel posibilitatea introducerii în 
circuitul economic a unor zone izolate sau neproductive. 

Odată cu introducerea acestor zone în circuitul economic (zone deșertificate, sărături 
necultivate), devine posibilă implicarea mai activă a mediului de afaceri (mediu reprezentat de 
companii private din țară și străinătate), a autorităților publice locale în procesul de valorificare a 
resurselor regenerabile de energie. 

Energia din surse regenerabile este acea energie care este produsă din surse durabile, care 
sunt inepuizabile. Aceste surse regenerative de energie pot să apară în formă de energie eoliană, 
hidroenergie, din intemperii, lumina și căldura solară, temperatura pamântului și biomasă. 
Determinant este și faptul că la utilizarea acestor surse durabile de energie nu se produce nici dioxid 
de carbon și nu apar nici reziduuri atomice. 

Utilizarea într-un grad din ce în ce mai mare a surselor de energie regenerabile și aplicarea 
unor tehnologii care protejează mediul înconjurător reprezintă aporturi considerabile pentru 
dezvoltarea durabilă. Acestea pot, în plus, să contribuie la asigurarea bunăstării și a unei calități 
superioare a vieții pentru generațiile următoare. 

Omenirea consumă azi mai mult combustibil decât poate produce. Având în vedere că 
rezervele de combustibili fosili sunt limitate, un calcul aproximativ ne poate conduce la constatarea 
că, în condițiile în care, în ultimele 3-4 decenii, consumul s-a dublat la aproape fiecare 10-15 ani, 
rezervele mondiale ar urma să se epuizeze în 20 sau maximum 50 de ani.  

O bună parte din totalul rezervelor de petrol și gaze cunoscute până în prezent se află încă 
sub mări și oceane. Aceste rezerve submarine sunt repartizate într-o fâșie a globului pământesc care 
cuprinde zonele Golfului Persic, Mării Caraibelor și Americii de Sud. 

În același context poate fi amintit și faptul că zăcămintele cunoscute până astăzi, 
valorificabile energetic sunt foarte inegal răspândite. Numai Rusia, China și S.U.A. dispun împreună 
de 85% din totalul resurselor, iar Orientul Mijlociu posedă 57% din rezervele mondiale cunoscute de 
petrol, precum și 20% din resursele de gaz natural. 

Resursele regenerabile sunt adesea relaționate cu producerea de energie electrică, dar  și 
producerea de energie termică este posibilă (Ackerman, T., et all., 2001). 

Principalul avantaj al sistemelor de energie regenerabilă este contribuția intrinsecă, nulă, la 
extinderea gazelor cu efect de seră, având în vedere că ele nu folosesc combustibili fosili. Un 
avantaj suplimentar este “insensibilitatea” la prețul combustibililor (“soarele răsare pentru nimic”). 
Aceasta descrește costul de funcționare al sistemelor de energie regenerabile și reduce riscurile de 
funcționare. 

Energia regenerabilă se bucură de multă atenție, fiind considerată a avea un rol important în 
creșterea securității resurselor energetice, prin reducerea dependenței de combustibilii fosili 
importați și în reducerea gazelor cu efect de seră. Aspectele cele mai importante se referă la 
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investițiile inițiale, costul combustibilului, prețul energiei, precum și costul conectării la rețea (în 
cazul electricității). Dintre toate variantele de utilizare a surselor regenerabile, în general, utilizarea 
biomasei conduce la cel mai redus cost, pe locul secund situându-se energia eoliană, folosită in 
instalații “on-shore” și instalațiile hidro, iar celulele solare (fotocelulele), reprezintă cea mai scumpă 
variantă. Cu toate acestea, numeroase țări stimulează măsuri de susținere a sistemelor de energie 
regenerabile, incluzând fotocelulele (Costea (Botici), Adriana Monica, 2007). 
 Până în 2020, energia regenerabilă trebuie să susțină 20% din consumul de energie final al 
statelor Uniunii Europene (8,5% era în 2005). Pentru atingerea acestei ținte comune, fiecare stat 
membru trebuie să își sporescă producția și utilizarea de energie regenerabilă în  încălzire-răcire, 
electricitate și transport.   

Sursele regenerabile prezintă un interes din ce în ce mai mare, datorită faptului că sunt 
nepoluante, nu presupun costuri mari pentru exploatare şi au un rol important în dozarea raţională a 
resurselor epuizabile.  
 

MOTIVAŢIA ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRII 
 

Motivația pentru alegerea acestei teme de cercetare este pe de o parte subiectivă, iar pe de 
altă parte obiectivă.  

Partea subiectivă este bazată pe faptul că domeniul energiei din surse regenerabile este un 
domeniu nou, tentant, necesar și totodată insuficient cercetat.  

Partea obiectivă este bazată pe importanța unui studiu de asemenea natură, care poate 
confirma sau infirma nevoia sau dorința producătorilor și potențialilor consumatori de a utliza acest 
tip de energie, în primul rând, de nivelul informațiilor pe care aceștia îl dețin în acest domeniu.  

De asemenea legislația în continuă schimbare din acest domeniu a constituit un alt motiv 
pentru alegerea făcută, având ca și scop prezentarea acesteia în scopul unei informări corecte. 

Nu în ultimul rând, importanța prezentei cercetări, constă și în completarea informațiilor în 
domeniu cu informații care să reflecte realitatea producătorului/potențialului consumator, deoarece 
pe lângă un profil al acestora, realizat de acest studiu, oferă și o informare a posibilităților pe care 
aceștia le au.  

Toate aceste motive, subiective și obiective, au fost concretizate în obiectivul principal și 
obiectivele secundare ale prezentului studiu. 
  

OBIECTIVELE CERCETĂRII 
 

Obiectivul principal al prezentei teze de doctorat constă în identificarea percepției 
producătorilor și a potențialilor consumatori asupra utilizării resurselor regenerabile în Regiunea de 
Dezvoltare Nord-Vest. 

Acesta a fost indeplinit cu ajutorul unor obiective secundare precum: 
- studierea documentelor strategice naționale și regionale pentru perioada 2007-2020; 
Realizarea unei analize în domeniul resurselor regenerabile de energie în România, în 

general și în particular, în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, vine în întâmpinarea preocupărilor 
manifestate la nivel local/regional cu scopul de a crește vizibilitatea/transparența informațiilor 
existente în domeniul surselor regenerabile dar și pentru a impulsiona utilizarea acestor surse 
alternative de energie. 

- trecerea în revistă a legislației naționale în vigoare în domeniul producției de energie din 
resurse regenerabile; 
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Scopul principal al politicii energiei Comisiei Europene constă în dezvoltarea procesului de 
regenerare a energiei, în special a energiei produse cu ajutorul vântului, a apei, a energiei solare și 
biomasei.  

- întocmirea unei analize SWOT a potențialului energetic pentru Regiunea de Dezvoltare 
Nord-Vest, din România; 

Potenţialul surselor regenerabile în România, în Regiunea Nord-Vest, au avut în vedere 
legislaţia în domeniu, autorităţile implicate (piaţa de producători/utilizatori), investiţiile în domeniu 
(structuri de sprijin pentru afaceri/reţele de cooperare). 

- crearea unui portal-platformă în domeniul energiei din resurse regenerabile. 
 

 
PARTEA I. STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU 

CAPITOLUL I. RESURSELE REGENERABILE DE ENERGIE 
 
          1.1. RESURSELE REGENERABILE DE ENERGIE ÎN LUME ȘI ÎN EUROPA 
           

În prezent, tehnologiile nepoluante producătoare de energie electrică se găsesc în diferite 
stadii de dezvoltare.  

În 1998, în Uniunea Europeană, energia electrică provenită din surse regenerabile era 
utilizată în proporţie de 13,9% din totalul de energie electrică produsă. 

La nivel mondial, aceste surse regenerabile livrează cantităţi de energie diferite, după cum 
sunt prezentate în tabelul 1.1., privind energia livrată anual pe metru pătrat al suprafeţei Pământului 
pentru 5 surse regenerabile de energie (Alpopi, 2006). 

 
Tabel 1.1 

Energia livrată anual la nivel mondial pe metru pătrat 
Nr. crt. Tipul de sursă regenerabilă de energie 

Type of renewable source energy  
Energia livrată anual (Kwh/m²) 

Energy provided anually (Kwh/m²) 
1. Solară/Solar  600 – 2600 
2. Geotermală/geothermal  160 – 200 
3. Fotovoltaică/fotovoltaic energy  50 – 100 

4. Biomasă/biomass  15 ( putere calorică scăzută ) 
45 (putere calorică ridicată ) 

5. Eoliană/eolian  11 ( la viteza medie a vântului ) 
18 (la viteza maximă a vântului ) 

Sursa: Institutul Național de Statistică, Balanța Energetică a României 
 
Actualul sistem energetic al Uniunii Europene este puternic dependent de combustibilii 

fosili. Între anii 1990-2005 ponderea acestora în consumul total de energie a scăzut ușor de la 83% 
la 75%. 

1.2. CLASIFICAREA ȘI DESCRIEREA RESURSELOR REGENERABILE 
DIN ROMÂNIA 

 
Realizarea unei analize în domeniul resurselor regenerabile de energie în România, în 

general și în particular, în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, vine în întâmpinarea preocupărilor 
manifestate la nivel local/regional cu scopul de a crește vizibilitatea/transparența informațiilor 
existente în domeniul surselor regenerabile dar și pentru a impulsiona utilizarea acestor surse 
alternative de energie. 
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Sursele regenerabile de energie din România au un potențial teoretic important. Potențialul 
utilizabil al acestor resurse este mult mai mic, datorită limitărilor tehnologice, eficienței economice 
și a restricțiilor de mediu. 

În conformitate cu Directiva Europeană privind sistemele de energie regenerabilă, sursele de 
energie regenerabilă includ (Directiva 2001/77/EC): 

• energia regenerabilă pentru producerea de curent electric cum ar fi: forța eoliană și 
eco-curentul (microhidrocentralele, curent din biomasă solidă, lichidă sau gazoasă, 
gaze provenite de la gropi de gunoi sau instalații de decantare, geotermie, forța 
eoliană și fotovoltaică);  

• căldura din purtătorii de energie regenerabilă cum ar fi: căldura din centrale termice, 
instalații cu biomasă, energia solară, geotermală și căldura de ambient; 

• biocombustibili cum ar fi: biodiesel, combustibili obținuți din ulei vegetal, gaz lichid, 
hidrogen și metanol. 

România poate dezvolta sisteme de producție pe toate tipurile de surse regenerabile, în 
funcție de specificul fiecărei zone geografice din țară.  

În conformitate cu sursele de energie, sistemele de energie regenerabilă se clasifică astfel: 
energia eoliană, energia solară, energia hidro, energia geotermală, energia din biomasă: biodiesel, 
bioetanol, biogaz. 

În figura 1.2., este prezentată distribuţia surselor regenerabile de energie în opt teritorii 
geografice ale României: Delta Dunării, Dobrogea, Moldova, Carpaţi, Platoul Transilvaniei, Câmpia 
de Vest, Subcarpaţi şi Câmpia Română: 

 
Fig. 1.2. Distribuția teritorială a resurselor regenerabile  

 
I - Delta Dunării (energie solară);  
II - Dobrogea (energie solară, energie eoliană); 
III - Moldova (câmpie și platou: micro-hidro, energie eoliană, biomasă);  
IV - Carpați (IV1  - Carpații de Est; IV2  - Carpații de Sud; IV3  - Carpații de Vest, potențial 
ridicat în biomasă, micro-hidro și eoliană);  
V - Platoul Transilvaniei (potențial ridicat pentru micro-hidro și biomasă);  
VI - Câmpia de Vest (potențial ridicat pentru energie geotermică și eoliană); 

VII - Subcarpații (VII1 – Subcarpații Getici; VII2 – Subcarpații de Curbură; VII3 – Subcarpații 
Moldovei: potențial ridicat pentru biomasă, micro-hidro);  

VIII - Câmpia de Sud (biomasă, energie geotermică, energie solară). 
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PARTEA II. MATERIAL ŞI METODĂ 
CAPITOLUL II. MATERIALUL UTILIZAT 

 
2.1. RESURSELE REGENERABILE ÎN ROMÂNIA 

 
Conform situaţiei resurselor naţionale de energie primară este evident că exceptând sursele 

energetice regenerabile (tabel 2.1.), lignitul reprezintă singurul purtător intern de energie primară 
care din punct de vedere al resurselor, poate contribui semnificativ la asigurarea necesarului de 
consum pentru producerea energiei electrice în următoarele 2–4 decade. 

Tabel 2.1 
Situaţia resurselor naţionale de energie primară 

Resurse purtătoare 
de energie primară 

Resources of 
primary energy 

Rezerve/Reserves Producție 
anuală 

estimată/ 
Annual 

estimated 
production 

Perioada estimată de asigurare/Estimated 
assured period 

Rezerve Exploatabile 
concesionate În perimetre noi Rezerve 

geologice 

Rezerve 
exploatabile 
concesionate 

În 
perimetre 

noi 

Mil 
tone1) 

Mil 
tep 

Mil 
tone 

Mil 
tep 

Mil 
tone1) 

Mil 
tep 

Mil 
tone1) Ani Ani Ani 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=2/8 10=4/8 11=6/8 
Cărbune/coal 
Huilă/coal 755 422 105 38,8   2,5 229  *) 
Lignit/lignite 1.490 276 445 82,4 1.045 133 3,0 47 15 30 
Țiței/crude oil 74 72     4,5 14   
Gaz natural1) 
Natural gas 185 159     10,5 15   

Notă 1) exclusiv gaze naturale, exprimate în mld. m3; 
 2) durata de acordate a unei concesiuni este de cel puțin 2 ani; 
 *) depinde de evoluția reglementărilor Comisiei Europene în domeniu. 
 Sursa: Institutul Național de Statistică, Balanța Energetică a României – colecții 

 
Un rol important l-a avut Strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie, 

aprobată prin HG 1535/2003. Tipul de resurse şi potenţialul energetic al surselor regenerabile de 
energie din România sunt prezentate sintetic în tabelul 2.6. 

Tabel 2.6. 
Potențialul energetic al surselor regenerabile de energie din România 

Sursa de energie 
regenerabilă/Renewable 

energy source  

Potențial energetic 
anual/annual energetical 

potential 

Echivalent economic energie (mii 
tep)/economical equivalent Aplicație/application 

Energia solară: - termică/ solar 
energy - thermal 

                - electrică/electric  

60x10^6 GJ  
1200 GWh 

1.433,0 
103,2 

Energie termică 
Energie electrică 

Energie eoliană/ eolian energy 23.000 GWh 1.978,0 Energie electrică 
Energie hidro 

din care sub 10MW/ hydro 
energy of which under 10MW 

40.000 GWh 
6000 GWh 

3.440,0 
516,0 Energie electrică 

Biomasă/biomass  318x10^6 GJ 7.597,0 Energie termică 
Energie geotermală/geothermal 

energy 7x10^6 GJ 167,0 Energie termică 

Sursa: Planul Național de Acțiune în Domeniul Energiei din surse regenerabile (PNAER), 2010 
Potențialul utilizabil al acestor surse este mult mai mic, datorită limitărilor tehnologice, 

eficienței economice și restricțiilor de mediu 
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           2.2. SURSELE DE INFORMAȚII 
 

Sursele de informare au mai fost constituite și din documentele strategice naționale și 
regionale pentru perioada 2007-2013 și 2014-2020, fișele privind schemele planurilor de afaceri a 
câtorva ferme din Regiunea Nord Vest (studii de caz), care au ca și obiect de activitate producerea 
de energie din resurse regenerabile, din Regiunea de Dezvoltare Nord Vest. 

Sursa informațiilor necesare pentru a completa datele studiului au fost furnizate și de 
literatura de specialitate, fiind consultate o serie de publicații științifice, articole din domeniul 
biotehnologiei, precum și baze de date oferite de instituții precum Institutul Național de Statistică 
(INS) și Europe’s Energy Portal. 

Acestea, împreună cu informațiile culese cu ajutorul chestionarelor aplicate producătorilor de 
energie din surse regenerabile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest și potențialilor consumatori a 
acestui tip de energie au contribuit la realizarea obiectivelor propuse pentru prezentul studiu. 

 
2.3.2. Legislația românească privind resursele regenerabile în România 
 
Prin Tratatul de aderare semnat de România la 25 aprilie 2005, la Luxemburg, tratatele 

constitutive ale Uniunii Europene devin parte integrantă a legislației României, iar principiul 
supremației dreptului comunitar asupra dreptului intern devine aplicabil și în țara noastră. Din acest 
motiv, stadiul alinierii legislației interne la acquis-ul comunitar se impune ca o necesitate, orice 
discrepanță între normele unionale și legislația românească putând să creeze dezechilibre în piața 
internă (www.renerg.eu). 

Din punct de vedere legislativ, în unele domenii impactul pe care îl va avea integrarea este 
mai mare decât în altele. Unul dintre aceste domenii este energia.  

Scopul principal al politicii energiei al Comisiei Europene constă în dezvoltarea procesului 
de regenerare a energiei, în special a energiei produse cu ajutorul vântului, a apei, a energiei solare 
și biomasei. Comisia Europeană justifică acest obiectiv prin precizarea a câtorva motive și anume:  

 
2.4. REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST 

 
2.4.1. Poziționarea geografică 
Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (Transilvania de Nord) a fost creată în baza legii 

151/1998 (modificată prin legea 315/2004) prin asocierea voluntară a administrațiilor publice locale, 
dar nefiind momentan o unitate administrativ-teritorială și neavând personalitate juridică. 

Regiunea de Nord-Vest (Transilvania de Nord) este una din cele 8 regiuni de dezvoltare din 
România și include 6 județe: Bihor, Bistrita-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare, Sălaj. Suprafața 
regiunii este de 34.159 km2, reprezentând 14,32 % din suprafața țării, cu o populație totală de 
2.744.914 locuitori Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest reprezintă 12,67% din populaţia României, 
în timp ce gradul de urbanizare este aproximativ 53,3%, cu puţin sub nivelul naţional (se remarcă, 
prin excepţie, judeţului Cluj, care este cel mai urbanizat din regiune, cu 66,2% din populație trăind 
în mediul urban, dar şi judeţul Bistriţa-Năsăud, cu un grad de ruralizare de aproape 63%), iar gradul 
de feminizare depăşeşte 50% cu un procent, aproape similar cu cel naţional. 

Regiunea cuprinde 421 unități administrativ-teritoriale: 6 județe, 42 de orașe din care 15 
municipii, 398 comune și 1.823 de sate. Regiunea dispune de o poziție geografică strategică, având 
granițe cu Ungaria și Ucraina cât și cu regiunile de dezvoltare Centru, Vest și Nord-Est din 
România. 
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Regiunea este una dintre cele mai pitorești din România, începând de la Munții Apuseni care 
au un farmec aparte până la patrimoniul cultural-popular deosebit din zonele etnografice unice în 
această parte a Europei. 

Produsul Intern Brut (PIB) al Regiunii Nord-Vest în anul 2006 se situa în jurul valorii de 
34323,1 milioane lei, reprezentând 9,96 % din PIB al României. Analiza dinamicii PIB regional pe 
perioada 2000-2006, scoate în evidenţă faptul că a avut loc o creştere în  valoare absolută până în 
anul 2005 ca apoi să scadă în anul 2006. 

 
2.4.2.2. Analiza SWOT a mediului socio-economic 
 
Analizând mediul social și economic prin prisma analizei SWOT, au fost evidențiate o serie 

de elemente care prezintă interes pentru această cercetare. 
 Puncte tari: mediul universitar bine dezvoltat (16 universități importante), valoros capital 
uman și de cercetare; populație cu înalt grad de calificare în zonele urbane; se intâlnește o populație 
activă, peste media națională; densitate ridicată a drumurilor europene, naționale și a proiectelor de 
infrastructură printre care  cel mai important ar fi autorstrada Brașov-Borș; existența a 4 aeroporturi: 
Cluj-Napoca, Oradea, Baia-Mare și Satu-Mare; acoperirea teritorială bună a rețelei de distribuție cu 
energie electrică; calitatea bună a factorilor de mediu; arii naturale protejate foarte diversificate; 
existența unei flore și faune diversificate (biodiversitate); varietatea cadrului natural, potențial 
hidroenergetic ridicat; centre financiar-bancare; număr mare al IMM-urilor; existența unei mari 
diversități de produse agricole locale; existenșa unor zone cu activități meșteșugărești tradiționale; 
existența unei producții agricole ecologice; potențial zootehnic; existența unor resurse agro-silvice; 
ramuri industriale diversificate și existența unei infrastructuri a acesteia; ponderea mare a sectorului 
privat în agricultură; existența unor societăți mari, cu capital mixt și cu potențial economic mare; 
număr mare de obiective turistice atractive, patrimoniu cultural-istoric; existența unor agenții de 
agro-turism; existența unor obiective turistice cu rezonanță națională și internațională. 
 Puncte slabe: emigrarea forței de muncă cu înaltă calificare, fenomene demografice negatice 
în mediul rural; scăderea natalității; subutilizarea fortței de muncă calificată superior; lipsa 
programelor de acompaniere socială pentru șomerii din restructurare; reducerea dramatică a 
personalului din domeniul știință și deservire științifică; lipsa centrelor de orientare profesională; 
viteza și capacitatea redusă de transport a rețelei existente de comunicație, lipsa unui transport 
public de calitate interurban; deficit rețele alimentare cu apă potabilă; grad scăzut a localităților cu 
rețele tehnico-edilitare; inexistența unei rețele de tratare și epurare a apei; lipsa unor instalații și 
sisteme de prevenire a poluării și calamităților naturale; lipsa tehnologiilor de reciclare a deșeurilor; 
structuri instituționale ineficiente de protejare a mediului; lipsa spațiilor amenajate pentru gunoaie 
menajere; zone cu risc de inundații sau alunecări de teren; lipsa industriei de înaltă tehnologie; 
distanță mare față de capitală; potențial economic redus al IMM-urilor; inexistența transport aerian 
cargo; deficit de resurse de apă potabilă în unele zone; ponderea mică a activităților neagricole; 
mărimea neeconomică a exploatărilor agricole; grad redus de asociere a proprietarilor agricoli; 
fărâmițarea gospodăriilor agricole; lipsa activităților industriale în mediul rural, lipsa lanțului 
producșie-colectare-procesare-distribuție în agricultură; nivel scăzut a asistenței medicale în mediul 
rural; neadaptarea producției industriale la cerințele pieței; calitatea scăzută a produselor; lipsa de 
reprezentare în unele zone a sectorului terțiar; dependența unor zone de sectoare industriale în 
declin; numeroase zone monoindustriale; tehnologii neperformante în marea majoritate a sectoarelor 
industriale; existența de unități bazate pe utilizarea de resurse din afara regiunii; lipsa bunurilor de 
înaltă tehnologie; nivelul scăzut de cooperare între învățământul universitar și economie, industrie; 
lipsa transportului public către zonele turistice; existența unei infrastructuri fizice necorespunzătoare 
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și a unei dotări necorespunzătoare; lipsa unei promovări susținute; mobilitate redusă între zonele 
turistice, rurale și zonele urbane, managementul prost în turism; lipsa drumurilor de acces în zonele 
turistice; lipsa unei politici coerente a caselor de vacanță, lipsa de coerență a politicii agenților 
economici din turism. 

Oportunități: diversitate mare a structurii etnice a populației; înființarea Agenției naționale 
de ocupare și formare profesională; legea asigurărilor de sănătate nr. 145/97; legea 20; HG 525 
privind zonele defavorizate; modificarea mentalității persoanelor disponibilizate, în sensul unei 
atitudini active pe piața muncii, de căutare a unui loc de muncă și de reconversie profesională; 
existența granițelor spre Vest; existența unor programe de dezvoltare a infrastructurii; gospodărirea 
eficientă a cadrului natural (sol, subsol) ar duce la protejarea mediului; adoptarea și implementarea 
legislației privind zonele protejate; crearea unor parcuri naționale; resurse importante de metale 
neferoase neexploatate; crearea și dezvoltarea unei rețele regionale de centre de afaceri, transfer de 
tehnologii pentru diverse produse; declararea a 9 zone defavorizate; declarearea de noi IMM-uri în 
zonele monoindustriale și defavorizate ar duce la dezvoltarea cadrului economic; cuplarea la rețelele 
euro-info; înființarea unor centre de consultanță agricolă și crearea unor IMM-uri în mediul rural; 
dezvoltarea infrastructurii fizice în mediul rural ar duce la revigorarea spațiului rural; dezvoltarea 
serviciilor sociale ar duce la ridicarea calității vieții; migrația inversă către spațiul rural a populației 
disponibilizate; utilizarea eficientă a resurselor din regiune ar duce la apariția de noi unități 
economice; retehnologizarea și modernizarea infrastructurii societăților existente duce la un cadru 
economic atractiv; înființarea și dezvoltarea unor centre de afaceri și de transfer tehnologic; 
înfiinșarea unor reprezentanțe regionale de promovare a activității industriale interne și 
internaționale; crearea unor centre expoziționale; înființarea unor parcuri industriale și agricole; 
exploatarea intensă a turismului concomitent cu atragerea în circuitul turistic a monumentelor 
istorice și culturale; asocierea turismului cu sistemul de tratament balnear ar revigora turismul; 
calificarea personalului din turism concomitent cu promovarea lui; exploatarea evenimentelor 
culturale, științifice și tradiționale; crearea de parcuri naturale. 

Amenințări: îmbătrânirea populației; reducerea populației active; lipsa de intervenție în 
deprecierea stării de sănătate și a condițiilor de trai duce la scăderea duratei de viață; fiscalitate 
ridicată care determină creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieței muncii; 
dificultatea colectării contribuției la fondul de asigurări sociale de la marii restanțieri ai economiei 
naționale  periclitează politica și programele de dezvoltare a resurselor umane; managementul 
deficitar al resurselor de apă duce la scăderea calității vieții; lipsa unei intervenții prompte în ceea ce 
privește echiparea tehnico-edilitară duce la depopularea spațiului rural; lipsa arterelor ocolitoare în 
unele centre urbane; despăduriri ilegale sau abuzive; structuri de administrare a ariilor naturale 
protejate ineficiente duc la degradarea mediului; absența unui cadru legislativ stimulativ poate duce 
la o zonă neatractivă pentru investitori; lipsa unei intervenții majore în spațiul rural duce la 
depopularea spațiului rural, alterarea calității vieții și accentuarea disparităților umane; neluarea 
unor măsuri urgente privind retehnologizarea și modernizarea actualelor structuri industriale duce la 
o degenerare a activității industriale și o competitivitate redusă; dezechilibre a unor zone din regiune 
prin lipsa de intervenție în sectoarele în declin duce la o creștere a șomajului și scăderea nivelului de 
trai; lipsa unei intervenții prompte ar duce la scăderea interesului turistic; lipsa unei intervenții în 
sfera serviciilor și a managementului în turism ar crește și mai mult ineficiența; posibilitatea 
practicării tuturor formelor de turism, cultural, științific, religios, sportiv. 
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CAPITOLUL III. METODE DE CULEGERE ŞI ANALIZĂ A DATELOR 
 

3.1. METODE DE CULEGERE A DATELOR 
 

Efectuarea studiului s-a realizat folosind ca metodă de cercetare sondajul, având ca 
instrument chestionarul (un chestionar adresat producătorilor de energie din resurse regenerabile din 
Regiunea Nord-Vest și un chestionar adresat potențialului consumator). Chestionarul (Anexa 1), a 
fost realizat în colaborare cu catedra de management a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, a fost 
pretestat conform cerințelor de pretestare, cu scopul de a aduce chestionarul într-o formă finală 
corespunzătoare scopului propus. 

Acesta a fost aplicat producătorilor de energie din resurse regenerabile înregistrați la 
Autoritatea Națională de Reglementări în domeniul Energiei (ANRE) pentru Regiunea Nord-Vest a 
României și potențialului consumator de energie din resurse regenearabile din Regiunea Nord Vest. 
Lista producătorilor de energie din resurse regenerabile pentru Regiunea Nord-Vest este prezentată 
mai jos (www.anre.ro):  

1. S.C. ILEXIMP S.R.L. – județul Bistrița-Năsăud 
2. S.C. HOLROM RENEWABLE ENERGY S.R.L. – județul Satu-Mare 
3. S.C. BLUE LINE ENERGY S.R.L. – județul Bistrița-Năsăud 
4. S.C. ELECTROGRUP ENERGY S.R.L. – județul Maramureș 
5. S.C. ELECTRO MARGO LINE S.R.L. – județul Bistrița-Năsăud 
6. S.C. ELECTRIC PROD S.A. – județul Bistrița-Năsăud 
7. S.C. E-MARKET S.R.L. – județul Cluj 
8. S.C. COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A. – județul Cluj 
9. S.C. GRENERG S.R.L. – județul Satu-Mare 
10.  S.C. ROTT HAUS CONSTRUCT S.R.L. – județul Cluj 
11.  S.C. MICROHIDOBALINT S.R.L. – județul Satu-Mare  
Chestionarul destinat producătorilor de energie din resurse regenerabile conține 22 de 

întrebări, închise și deschise, precum și informații de contact ale acestora și a fost aplicat telefonic, 
datorită numărului relativ mic de producători din această Regiune de Dezvoltare și datorită ușurinței 
aplicării acestuia. 

Chestionarul destinat potențialilor consumatori de energie din resurse regenerabile din 
Regiunea Nord-Vest, a fost aplicat unui număr de 513 respondenți, atât din mediul urban cât și din 
mediul rural și o paletă largă a domeniilor ocupaționale. Cercetarea are caracter nealeatoriu. 

Chestionarul aplicat potențialilor consumatori a fost încărcat pe un suport electronic pentru a 
permite cât mai multor respondenți să participe. Până la varianta finală, ambele tipuri de chestionare 
au parcurs etapele necesare, acestea fiind descrise in cele ce urmează. 

După stabilirea temei de cercetare, reprezentată de titlul tezei, au fost stabilite și enunțate 
obiectivele care se doreau îndeplinite prin acest demers științific, obiective care au fost prezentate 
anterior.  

În ceea ce privește ipotezele propuse, în cadrul profilului potențialului consumator acestea 
sunt reprezentate de influența vârstei, sexului, domiciliului și a nivelului de educație asupra a trei 
domenii care formează profilul potențialului cosumator, constrângerilor în utilizarea acestui tip de 
energie, dimensiunii mediului informativ și a nevoii existenței unui portal de date integrative, 
pornind de la premisele că aceste caractere menționate mai sus nu influențează direcțiile dezvoltate 
în chestionarul destinat potențialului consumator.  
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3.2. DOCUMENTAREA 
 

Procesul de documentare este necesar pentru a obține un volum de informaţii care să ofere 
posibilitatea caracterizării teoretico-empirice a fenomenelor şi a proceselor studiate, a formei lor de 
manifestare precum și a elementelor care condiţionează tendinţa fenomenelor abordate.  

În vederea sporirii eficienţei de documentare pentru această lucrare, a fost necesară, în 
prealabil, studierea elementelor definitorii ale domeniului abordat, identificarea din multitudinea de 
posibile surse a celor mai credibile şi mai bine fundamentate, şi în cele din urmă, derularea atentă şi 
perseverentă a culegerii informaţiilor din sursele selectate. 

Documentarea teoretică a presupus identificarea preliminară a surselor cu caracter general 
pentru obținerea unei imagini de ansamblu care să descrie cât mai corect elementele definitorii ale 
domeniului de studiu.  

O etapă ulterioară a constat în parcurgerea surselor cu caracter general, care constituie o bază 
de fundamentare utilizată în continuare pentru observarea în detaliu și pentru definitivarea direcţiilor 
fundamentării documentării specifice a unor elemente distincte, considerate a fi importante pentru 
explicarea corelaţiilor şi a realităţilor.  

Pentru culegerea informaţiilor s-a recurs la metoda anchetei indirecte. A fost preferată 
varianta anchetei indirecte pentru a evita influențele perturbatoare ale operatorilor şi a lăsa timp 
suficient de gândire repondenţilor, datorită costurilor reduse de culegere a datelor. Dezavantajele în 
acest caz sunt legate de pierderea spontaneităţii, răspunsurilor şi numărul relativ mare al non-
răspunsurilor înregistrate. Pentru constituirea eşantionului s-a recurs la procedura de eşantionare 
prin cote astfel încât eşantionul să corespundă structural cu populaţia cercetată în ansamblul său 
(Bacali, Laura., 2002). 

 
3.3. ANCHETA 

 
 Pentru studierea în practică a culturii în domeniul producerii de energie din resurse 
regenerabile şi a determinării necesităţii instruirii în domeniu, dintre cele cinci metode fundamentale 
de investigare (experimentul, observaţia, analiza documentelor, interviul şi ancheta s-a recurs la 
anchetă, deoarece a fost considerată a fi cea mai potrivită, atât din punct de vedere al eficacităţii, cât 
şi din punct de vedere al eficienţei pentru scopul propus în cadrul acestei lucrări (Merce E., 2012).  
 Utilizată ca metodă de culegerea a informaţiilor, ancheta este în măsură să furnizeze date 
referitoare la caracteristicile socio-economice, la atitudinile, motivaţiile opiniile, intenţiile şi 
comportamentele grupului ţintă, deci poate fi utilizată în cercetările cantitative cât şi în cele 
calitative prin adresarea de întrebări unui anumit număr de persoane, care poate constitui, în 
ansamblul său, întreaga populaţie ţintă, sau doar un eşantion semnificativ al acestei populaţii (Pop, 
M. D., 2004). 

Pentru realizarea anchetei au fost parcurse o serie de etape intermediare, intercorelate, care, 
în ansamblul lor constituie un tot unitar: 

− Determinarea cu precizie a temei abordate; 
− Determinarea exactă şi detaliată a obiectivelor ce urmează a fi realizate; 
− Documentarea prealabilă (studierea surselor de informare cu caracter general, a surselor 

de informare cu caracter specific, studierea caracteristicilor zonei de dezvoltare Nord Vest); 
− Metoda de cercetare utilizată a fost sondajul iar instrumentul a fost reprezentat de 

chestionar; 
− întocmirea instrumentelor de lucru (elaborarea chestionarelor ce au fost aplicate); 
− ancheta pilot (în fapt o pre-anchetă la scară redusă pentru testarea chestionarelor); 
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− adaptarea chestionarelor potrivit rezultatelor anchetei pilot;  
− întocmirea calendarului de desfăşurare a anchetei; 
− culegerea, interpretarea și prezentarea rezultatelor. 

 
3.4. INSTRUMENTUL DE LUCRU 

 
Ca instrument principal de lucru a fost ales chestionarul, luându-se în considerare avantajele 

oferite de utilizarea acestuia (relativa sa uşurinţă în aplicare, costuri reduse și timp scurt de 
realizare).   
 Întrebările din cadrul celor două instrumente de lucru au fost formulate pe baza obiectivelor 
anterior concepute, astfel încât informaţiile furnizate să poată constitui fundamentul concluziilor 
formulate la finalul cercetării. 
 

3.5. STUDIUL PILOT 
 

Înainte de a demara cercetarea propriu-zisă, s-a derulat un studiu pilot (constând într-o pre-
anchetă pentru testarea și adaptarea chestionarului).  

Studiul pilot în ceea ce privește chestionarul aplicat producătorilor de energie din surse 
regenerabile din Regiunea Nord-Vest 

Chestionarul a fost testat în prealabil pe un eșantion de conveniență format din 2 producători 
din județul Bihor. 

În urma testării s-au făcut unele ajustări chestionarului în ceea ce privește  conținutul,  prima 
întrebare din chestionar („Care din următoarele tipuri de proiecte de utilizare a surselor regenerabile 
de energie au fost implementate de instituția dumneavoastră?”) fiind înlocuită cu: „De cât timp 
produceți energie din surse regenerabile de energie?”. Motivul constă în faptul că întrebarea inițială 
a utilizat o formulare greoaie care nu stimula atenția respondenților și nu făcea obiectul studiului, 
răspunsurile predefinte nu corespondeau obiectivului fixat. Testarea s-a efectuat telefonic. 

Studiul pilot în ceea ce privește chestionarul aplicat potențialului consumator de energie 
din surse regenerabile din Regiunea Nord-Vest 

Chestionarul a fost aplicat timp de 2 săptămâni unui număr de 50  de persoane care 
corespund grupului ţintă stabilit pentru studiu (exceptând, desigur, locaţia acestora). 

Prin pretestarea chestionarului s-a urmărit: 
-  instruirea practică în cadrul activităţii de aplicare a chestionarelor;  
-  determinarea duratei medii de aplicare a unui chestionar, ca un indicator decisiv în vederea 

întocmirii calendarului de desfăşurare a anchetei; 
-  identificarea greşelilor de formă în cadrul chestionarului (greşeli de exprimare, 

gramaticale, erori de numerotare, ambiguitatea unor exprimări care pot cauza confuzii în interpretare 
etc.); 

-  identificarea erorilor de fond (inutilitatea unor întrebări, lipsa unor informaţii necesare, 
neconcordanţa între diversele elemente ale instrumentului de lucru etc.); 

-  orice alte aspecte ce ar putea avea relevanţă pentru implementarea cu succes a 
chestionarului şi îndeplinirea obiectivelor. 

După această etapă, s-a decis adaptarea instrumentului de lucru testat, definitivându-se forma 
finală a chestionarului. Astfel, în urma testării, întrebarea 6 „Sunteți dispus să utilizați energie din 
surse regenerabile de energie?”, a fost completată menționâns și perioada „în următorii 2 ani”. 

După finalizarea formei şi conținutului chestionarului, acesta a fost aplicat eșantionului de 
respondenți stabilit inclusiv o rezervă suplimentară de 9% în eventualitatea unor erori care ar solicita 
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refacerea unor interviuri (cum ar fi refuzul respondenţilor de a mai răspunde la ultimele întrebări, 
deteriorarea fizică a unor chestionare etc.).  

Testarea chestionarului s-a efectuat „face to face”. 
 

3.6. STABILIREA EȘANTIONULUI 
 
 O parte importantă a informațiilor necesare acestui studiu s-au colectat cu ajutorului anchetei 
desfășurate pe populația ce cuprinde potențialii consumatori de SRE.  
 Un eşantion se constituie dintr-un număr de unităţi care sunt selectate din rândurile acelei 
populaţii care face obiectul cercetării. Sensul de  populaţie poate fi atribuit oamenilor, în general, 
cumpărătorilor unui anumit produs, familiilor, agenţilor economici de un anumit tip, studenţilor etc. 
În lucrarea de față unitatea de observare este constituită din fiecare element component, simplu sau 
complex, al populaţiei sau colectivităţii cercetate. 

În procesul de eşantionare s-a ținut cont de mai mulți factori şi anume: 
- populaţia care face obiectul cercetării; 
- cadrul de eşantionare; 
- metoda de eşantionare; 
- modalitatea de selecţie a unităţilor eşantionului; 
- mărimea eşantionului; 
Modelul utilizat a fost reprezentat de eşantionare nealeatoare care presupune necunoaşterea 

probabilităţii de includere în eşantion a indivizilor colectivităţii. Selecţia are deci un caracter arbitrar 
şi se bazează, în primul rând, pe judecata personală a cercetătorului presupunând o "alegere 
rezonabilă". Acest model a fost considerat util pentru obiectivele cercetării. 

Eşantionarea nealeatoare cuprinde, de asemenea, mai multe metode. Cele mai importante 
sunt: 

a. eşantionarea convenţională (la întâmplare); 
b. eşantionare logică; 
c. eşantionare cotă - parte; 
d. eşantionarea din aproape în aproape; 
 e. eşantionarea la locul de cumpărare sau la locul de consumare; 
În cazul de față s-a aplicat modelul de eșantionare logică, în care componentele eşantionului 

sunt bazate pe cele mai indicate trăsături pe care trebuie să le posede membrii eşantionului și cotă-
parte, metodă nealeatoare, foarte răspândită, care conduce la obţinerea unui eşantion în condiţii 
convenabile sub aspectul timpului şi costurilor, care este reprezentativ pentru analiza unor grupuri 
variate din cadrul populaţiei avute în vedere. 

 
3.7. CALENDARUL DE ACTIVITATE 

 
Programarea activităţilor necesare a se derula în cadrul anchetei a vizat întreaga perioadă 

necesară până la derularea tuturor etapelor impuse de fundamentarea rezultatelor finale ale cercetării 
întreprinse.  

 
Acesta cuprinde: 
−  etapele necesare pretestării instrumentului de lucru (predarea chestionarelor iniţiale, 

aplicarea lor, comunicarea concluziilor şi, în final, adaptarea multiplicarea şi distribuirea 
chestionarului); 

−  aplicarea propriu-zisă a chestionarelor; 
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−  colectarea rezultatelor și interpretarea acestora. 
În procesul de determinare a etapelor şi a duratelor acestora s-au avut în vedere derularea lor 

unitară per ansamblu, oferirea unui orizont de timp suficient pentru fiecare activitate în parte, astfel 
încât întreaga anchetă să decurgă continuu, fără sincope. 

Perioada necesară aplicării, și analizei chestionarului destinat producărilor de energie din 
surse regenerabile din Regiunea Nord-Vest a fost aprilie-mai 2011. 

În ceea ce privește perioada necesară aplicării chestionarului destinat potențialului 
consumator de energie din surse regenerabile din Regiunea Nord-Vest a fost în perioada februarie-
iunie 2012. 

 
3.8. ÎNCĂRCAREA CHESTIONARULUI 

 
Software-ul folosit pentru încărcarea chestionarului în domeniul energiei din resurse 

regenerabile, destinat potențialilor consumatori se numește SurveysPro, este un software-sondaj on-
line, ce reprezintă o soluţie pentru a gestiona feedback-ul prin intermediul web. Acest software de 
studiu include o suită completă de instrumente pentru crearea de sondaje şi analizarea datelor 
anchetei  

 
3.9. CREAREA BAZEI DE DATE 

 
 Modelul bazei de date a fost realizat în format MS Excel pe baza codificării prealabile a 
informațiilor pentru o mai mare operativitate în introducerea datelor având în vedere gradul mai 
ridicat de utilizare a acestui program. Codificarea a urmărit anticiparea tuturor răspunsurilor posibile 
și omogenizarea lor astfel încât să ofere posibilitatea unei analize unitare a instrumentului de lucru. 
 Cu titlu de exemplu pentru întrebarea numărul 2 din cadrul chestionarului destinat 
producătorilor de energie din resurse regenerabile din Regiunea Nord Vest, respectiv „Care este 
tipul de energie regenerabilă produsă de firma dumneavoastră?”, deoarece este o întrebare cu 
răspuns multiplu iau fost atribuite următoarele variabile: <energie electrică>, <energie termică>, 
<biodiesel>, <bioetanol>, <altele>, atribuindu-se valoarea 1 tuturor variabilelor alese, respectiv 
valoarea 0 celor care nu au fost alese. Pentru o mai bună sistematizare a datelor a fost introdusă și 
variabila <altele>, pentru cazurile în care respondenții se încadrează în situația 5, adică produc un alt 
tip de energie decât cele menționate, pentru a se putea nota care este acea situație. 
 

1.10. METODE DE ANALIZĂ A DATELOR 
 

Prelucrarea datelor din baza de date s-a realizat cu ajutorul programului SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences), utilizându-se diverse metode statistice care să releve corelațiile 
dintre fenomene, precum și cauzalitatea acestora care să se regăsească în raportul de anchetă 
redactat la finalul cercetării. 

În vederea analizei și interpretării datelor colectate pe baza anchetei s-a apelat la următorii 
indicatori și metode de reprezentare a datelor statistice: 

- indicatori relativi de structură; 
- testul Hi-pătrat a lui Pearson pentru determinarea relațiilor cauzale; 
- tabelul statistic pe grupe. 

Indicatorii relativi de structură arată ponderea unităților din clasa, respectiv grupa în totalul 
populației cercetate 
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fj – frecvența relativă 
Nj – numărul unităților din grupa j 
N – volumul populației cercetate 

 
 Criteriul Hi-pătrat are o largă sferă de aplicabilitate, fiind în egală măsură aplicabil atât 
pentru distribuțiile numerice cât și pentru cele nenumerice. Din aceste motive mai este numit și test 
al frecvențelor. Utilizat în general ca test al normalității, el este frecvent aplicat și pentru verificarea 
legăturii dintre două caracteristici și chiar pentru aprecierea intensității legăturii prin calculul 
coeficienților de corelație de tip Pearson. 
 Dacă factorul X nu ar influența în vreun fel caracteristica Y, atunci structura populației pe 
clasele lui X ar fi aproximativ aceeași cu structura marginală unidimensională după caracteristica 
rezultativă (Y) (Merce et. al, 2010b). 
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 În fond, testul Hi-pătrat, ca test de asociere, își propune a demonstra că între structura 
frecvențelor observate (nij) și structura frecvențelor teoretice (n*

ij) există diferență semnificativă și 
că, implicit, între caracteristicile cercetate este o relație de determinare semnificativă. 
 Utilizarea testului, își propune determinarea variabilei Pearson de forma (Merce, și Merce 
2009): 
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cχ - Hi-pătrat calculat 

 
 Această valoare se compară cu cea teoretică pentru o probabilitate de eroare de 0,05 (5%) și 
numărul gradelor de libertate corespunzător: 
 Dacă χ2

c > χ2
0,05;g, se poate aprecia că între cele două variabile există o legătură. Intensitatea 

legăturii se determină cu ajutorul Coeficientului de corelație (C) a lui Pearson după formula (Merce 
et. al, 2010 b). 

2

2

χ
χ
+

=
n

C  

Coeficientul de corelație a lui Pearson poate lua valori între 0 şi 1. Valorile apropiate de 0 
conduc la concluzia că legătura dintre caracteristicile studiate este slabă, iar dacă valorile tind sper 1 
se poate concluziona că între caracteristicile studiate există o legătură puternică. 
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Tabelul statistic pe grupe este un tabel în care colectivitatea este reprezentată pe grupe, după 
o singură caracteristică. Totodată caracterizarea subiectului se face cu ajutorul a două sau mai multe 
predicate.  
 Redactarea raportului de anchetă a fost creat astfel încât să ia în considerare atât analizele 
anchetei asupra potențialilor consumatori, cât și a producătorilor, referitoare la aspectele importante 
pentru Regiunea Nord Vest, precum și posibilităților de îmbunătățire a situației actuale. 
 
  

PARTEA A III-A. REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 

CAPITOLUL IV. PROFILUL PRODUCĂTORILOR DE ENERGIE DIN RESURSE 
REGENERABILE DIN REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST 

 
Căutarea de noi resurse de energie ca și variantă la cele convenționale vine ca răspuns în 

primul rând la prețul în continuă creștere a combustibililor convenționali, creștere datorată 
diminuării progresive a resurselor naturale. 

 
4.1. ELEMENTE DEFINITORII ALE PRODUCĂTORILOR DE ENERGIE DIN 

RESURSE REGENERABILE DIN REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST 
Deși existente, resursele regenerabile nu au constituit un subiect de interes, deoarece până 

recent nu s-a pus problema diminuării resurselor naturale pe de-o parte și nici nevoia de a proteja 
mediul pe de altă parte. 

 
4.1.1. Tipologia firmelor producătoare de energie din resurse regenerabile 

           
Tipul firmelor intervievate au fost reprezentate de S.R.L. (82%) și 18% au fost S.A. (fig. 4.1.). 

82%

18%

S.R.L.

S.A.

 
Fig. 4.1. Tipul firmei  

 
Domeniul preponderent de activitate este reprezentat de producție pentru 64% dintre cei 

intervievați, 27% combinat (producție și comerț) și 9% servicii (fig. 4.2). 
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64%

27%
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producție
producție și comerț
servicii

 
Fig. 4.2. Domeniul de activitate 

 
Dintre cei intervievați 82% își desfășoară activitatea în mediul rural și 18% în mediul urban 

(fig. 4.3.). 

91%

9%

rural

urban

 
Fig. 4.3. Mediul de desfășurare al activității 

În ceea ce privește numărul de angajați 91% dintre firmele intervievate au sub 9 angajați și 
doar 9% au un număr de peste 250 de angajați (companii ale statului) (fig. 4.4). 
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91%

9%

<9
>250

 
Fig. 4.4. Numărul de angajați 

 
4.1.2. Vechimea pe piață  

 
Aceste aspecte pot reprezenta și motivele pentru care producătorii de energie își desfășoară 

activitatea pe piața din România de aproximativ 5 ani (82 %) (fig. 4.5.). 

 
Fig. 4.5. Vechimea producătorilor pe piață 

 
Indiferent de tipul de resurse regenerabile utilizate nici un producător nu are o vechime mai 

mare de 15 ani pe piața producției de energie regenerabilă din România.  
Deși prezența acestora pe piață este relativ recentă, producătorii s-au dezvoltat foarte mult nu 

numai datorită condițiilor impuse de situația prezentă (necesitatea găsirii unor surse alternative și 

82%

9%
9%

<5 ani 
5-10 ani 
10-15 ani 
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protejarea mediului înconjurător), ci și datorită unei legislații în care se regăsește ca și o prioritate 
producerea de energie din resurse regenerabile. 

 
4.1.3. Tipuri resurse regenerabile     

 
Paradoxal, același sistem legislativ este unul dintre principalele obstacole în dezvoltarea 

activității de producere a acestui tip de energie, pe lângă, evident, criza financiară. 
Cei 11 producători din regiunea de dezvoltare Nord-Vest, înregistrați la Agenția Națională de 

Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), produc energie electrică utilizând diferite resurse 
regenerabile (fig. 4.6.). 

73%

18%

9%

energie eoliană

energie hidro

combinată (eoliană,
hidro, solară)

 
Fig. 4.6. Tipurile de surse de energie regenerabilă utilizate 

 
Ținând cont de poziția geografică, climă și condițiile de sol, s-a putut observa faptul că 73% 

dintre producătorii din Regiunea Nord-Vest folosesc ca și sursă regenerabilă energia eoliană, un 
procent de 18% din lista celor înregistrați la ANRE folosesc ca sursă energia hidro și 9% dintre 
aceșia folosesc mai multe surse (energie solară, biomasă și energie hidro).  

Motivul pentru care producerea de energie pe bază de biomasă este mai puțin utilizată se 
datorează capacității de a transforma masa vegetală în energie electrică. Un alt motiv ar putea fi 
constituit de tehnologia de producere a energiei din această sursă. 

 
4.1.4. Influența costurilor privind inițierea proiectelor în domeniu 
 
Producerea energiei din surse regenerabile necesită investiții financiare relativ ridicate. În 

prezent, accesarea proiectelor de finanțare pare o soluție viabilă pentru ca producerea de energie să 
fie mai accesibilă. 

Astfel, în realizarea unui profil al producătorului de nergie din resurse regenerabile în 
Regiunea Nord Vest, s-a dorit sublinierea existenței legăturii dintre influența costului acestui tip de 
energie și inițierea, respectiv accesarea proiectelor europene de finanțare în domeniu (fig. 4.7.). 
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73%

18%

9%

în foarte mare măsură
 în mare măsură
în măsură medie

 
Fig. 4.7. Influența costurilor asupra inițierii proiectelor în domeniu  

  
Dintre producătorii de energie din resurse regenerabile 73% consideră accesarea proiectelor 

de finanțare ca fiind în foarte mare măsură influențate de costuri,  9 % dintre aceștia consideră că 
inițierea proiectelor de finanțare nu are nici o legătură cu costurile operaționale, sau este influențată 
într-o măsură mică. 

 
4.1.5. Alinierea la standardele Uniunii Europene  
 
Intrând mai în detaliu s-a pus problema dacă necesitatea alinierii la standardele europene 

influențează inițierea proiectelor de finanțare destinate producerii de energie (fig. 4.8.) 

18%

9%

9%64%

în foarte mare măsură
în măsură medie
 în mică măsură
deloc 

 
Fig. 4.8. Necesitatea alinierii la standardele U.E. și influența acesteia asupra inițierii proiectelor în 

Regiunea Nord-Vest 
Pentru 64 % dintre producători necesitatea alinierii la standarde nu influențează inițierea 

proiectelor în Regiunea Nord Vest. 
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4.1.6. Influența stimulentelor guvernamentale 
 
Pe lângă influența necesității alinierii la standardele europene s-a considerat importantă 

evidențierea posibilei legături dintre existența stimulentelor guvernamentale și inițierea proiectelor 
în domeniu (fig. 4.9.).  

9%
9%

82%

în foarte mare măsură
în măsură medie
deloc 

 
Fig. 4.9. Influența stimulentelor guvernamentale asupra inițierii proiectelor  

în domeniu 
 
În urma aplicării chestionarului s-a constatat lipsa influenței stimulentelor guvernamentale în 

inițierea proiectelor ce au ca scop folosirea resurselor regenerabile, astfel 82% dintre repondeți au 
afirmat că acțiunile lor nu au fost deloc influențate de existența acestor stimulente și doar 9% au 
considerat că inițierea proiectelor a fost influențată de stimulentele guvernamentale.  

 
4.1.7. Necesitatea protecției mediului 
 
Unul dintre motivele care au dus la necesitatea producerii de energie din alte surse decât cele 

convenționale este protejarea mediului înconjurător, respectiv evitarea poluării. S-a considerat de 
interes, în alcătuirea unui profil al producătorilor de energie din resurse regenerabile, cercetarea 
legăturii dintre necesitatea de a proteja mediul și influența acesteia asupra inițierii proiectelor în 
domeniul producerii de energie (fig. 4.10.). 
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73%
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în foarte mare măsură
 în mare măsură
în măsură medie

 
Fig. 4.10. Protecția mediului și influența asupra inițierii proiectelor în domeniu 

 
Importanța protecției mediului reprezintă o preocupare importantă pentru producătorii din 

Regiunea Nord-Vest, astfel pentru 73% dintre respondenți inițierea proiectelor în domeniul 
resurselor regenerabile s-a făcut în foarte mare măsură din necesitatea de a proteja mediul, pentru 
9% dintre aceștia inițierea proiectelor a fost influențată în mare măsură de necesitatea protecției 
mediului și în procent de 18% protecția mediului a avut o influență într-o măsură medie. 

 
4.1.8. Influența gradului de conștientizare a populației  
 
Inițierea unui proiect de finanțare European are la bază beneficiile pe care acesta le poate 

aduce producătorului în primul rând. Acesta poate fi și răspunsul pentru care 18 % dintre 
producători au menționat că protecția mediului a avut o influență medie (fig. 4.11.).  

9%

18%

73%

 în mare măsură
în măsură medie
deloc

 
Fig. 4.11. Influența măsurilor de sprijin/informare/conștientizare a populației asupra inițiativei de 

utilizare a surselor de energie regenerabile în Regiunea Nord-Vest 
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O parte dintre producători consideră lipsa de sprijin, respectiv informare, conștientizare a 
populației în ceea ce privește utilizarea surselor regenerabile ca având o influență foarte mare (9%) 
asupra activității lor, 18% consideră că sunt influențați doar într-o măsură medie, pe când 
majoritatea, adică 73% nu sunt influențați în activitatea de producție de lipsa informării publicului. 

 
4.1.9. Influența cadrului legislativ 
 
Pe lângă cantitatea și calitatea informației, inițiativa de utilizare a energiei din resurse 

regenerabile este influențată foarte mult de cadrul legislativ, acesta influențând într-o foarte mare 
măsură inițiativa de utilizare a surselor regenerabile (73%), într-o măsură medie 9% și pentru 18% 
cadrul legislativ nu le influențează activitatea de producție (fig. 4.12.). 

73%

9%

18%

 în foarte mare măsură
în măsură medie
deloc

 
Fig. 4.12. Influența cadrului legislativ asupra utilizării surselor regenerabile de energie în Regiunea 

Nord-Vest 
 
4.1.10. Influența relațiilor de cooperare 
 
În ceea ce privesc relațiile de cooperare cu alte instituții, dintre cei intervievați 91% nu 

dezvoltă relații de cooperare cu alte instituții în domeniul resurselor regenerabile și doar 9% 
dezvoltă relații de cooperare cu organizații, acestea din urmă fiind reprezentate de societăți ale 
statului (fig. 4.13.). 
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Fig. 4.13. Relații de cooperare cu alte instituții în domeniu 

 
4.1.11. Interesul față de competitori 

           
Interesul cu privire la informații despre furnizorii și distribuitorii de produse regenerabile din 

celelalte regiuni de dezvoltare ale țării este mare, 82% dintre respondenți fiind interesați să fie 
informați și doar 18% nu manifestă interes pentru acest tip de informații (fig. 4.14.). 

18%

82%

da

nu

 
Fig. 4.14. Interesul cu privire la informații despre furnizorii de energie din surse regenerabile 

de energie din alte regiuni de dezvoltare 
  
4.1.12. Nivelul de informare 

 
Producătorii din Regiunea Nord-Vest sunt influențați în mică măsură de lipsa de informare 

cu privire la oferta de produse ecologice (9%) și deloc într-un procent de 91% (fig. 4.15.). 
Implicațiile acestui fapt pot fi traduse prin actiunea producătorilor la nivel micro.  
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Fig. 4.15. Nivelul de informare privind oferta de produse regenerabile  

 
4.1.13. Influența costurilor produselor ecologice 

           
 
Costurile ridicate ale produselor ecologice afectează activitatea a 9% dintre producătorii de 

energie din resurse regenerabile, în măsură mică și medie, pe când 82% dintre aceștia nu sunt 
afectați de costurile mari (fig. 4.16.). 

9%
9%

82%

 în mare măsură
în măsură medie
deloc

 
Fig. 4.16. Influența costurilor produselor ecologice asupra activității de producție în Regiunea Nord-

Vest 
 

4.1.14. Importanța portalului integrat  
 
Existența unui portal integrat este foarte importantă pentru 27% dintre respondenți, 

important pentru 64% și doar 9% dintre aceștia au menționat că este puțin importantă existența 
acestuia (fig. 4.17). 
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27%
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Fig. 4.17. Importanța existenței unui portal integrat în domeniul resurselor regenerabile  

 
Dintre informațiile pe care acest portal ar trebui să le ofere, producătorii au menționat 

existența unui forum pentru producători și consumatori deopotrivă, bursa pentru valoarea 
certificatelor verzi, date evolutive pentru fiecare resursă regenerabilă, de asemenea premisele, 
oportunitățile, prognozele, statisticile anuale pe zone geografice precum și informații despre 
producători și existența unui serviciu de consultanță în domeniu sunt informații considerate de mare 
importanță. 
  

CAPITOLUL V. PROFILUL POTENŢIALULUI CONSUMATOR DE ENERGIE DIN 
RESURSE REGENERABILE DIN REGIUNEA NORD-VEST 

 
5.1. ELEMENTE DEFINITORII ALE CONSUMATORILOR DE ENERGIE DIN 

RESURSE REGENERABILE DIN REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST 
 

5.1.1. Elemente socio-demografice 
Pentru alcătuirea unui profil al potențialului consumator din Regiunea de Dezvoltare Nord 

Vest, s-au luat în considerare următoarele elemente socio-demografice: 
- vârsta 
- sexul 
- domiciliu 
- nivelul de educație 
 
5.1.1.1. Vârsta respondenților 
Distribuția respondenților pe categiile de vârstă este influențată de faptul că studiul s-a 

desfășurat utilizând un chestionar online. Prin urmare, frecvența răspunsurilor scade o dată cu 
înaintarea în vârstă (tabel 5.1.). 

Tabel 5.1.  
Distribuția respondenților pe vârste 

Vârsta/ 
Age 

Frecvența/ 
Frequency 

Procente % 
Percent % 

Variante < 30 ani/ <30 years 384 74,7 
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30-40 ani/ 20-40 years 90 17,5 
40-50 ani/ 40-50 years 28 5,5 
50-65 ani/ 50-65 years 10 1,9 

> 65 ani/ >65 years 1 0,2 
Total 513 100,0 

 
Această distribuţie a frecvenţei vârstei respondenţilor scoate în evidenţă faptul că o dată cu 

înaintarea vârstei scade şi interesul pentru accesarea paginilor de internet sau accesabilitatea acestei 
surse de informare. Această afirmaţie are la bază faptul că pentru a răspunde la chestionar, 
respondenţii trebuiau sa aibă acces la internet.  

 
5.1.1.2. Sexul respondenților 
Un procent de 64,8% dintre respondenţi au sexul feminin, respectiv un număr de 333 iar 

35% dintre aceştia sunt de sex masculin, respectiv 180 (tabel 5.2).  
Tabel 5.2. 

Distribuția respondeților pe sex 
Sexul/ 

Sex 
Frecvența/ 
Frequency 

Procente % 
Percent % 

Valid Feminin/ Female 333 64.9 
Masculin/ Male 180 35.1 

Total 513 100.0 
 
Acest lucru confirmă incă o dată că persoanele de sex feminin au accesat în număr mai mare 

pagina de internet a chestionarului s-a datorat faptului că sunt mai mari consumatoare de internet 
decât persoanele de sex masculin. 

 
5.1.1.3. Domiciliul respondenților 
 

Tabel 5.3. 
Distribuția în funcție de domiciliu 

Domiciliul/ 
Residence 

Frecvența/ 
Frequency 

Procente % 
Percent % 

Valid Rural/ Rural 153 29.8 
Urban/ Urban 360 70.2 

Total 513 100.0 
  
 Rezultatele obţinute în ceea ce priveşte domiciliul respondenţilor, pot scoate în evidenţă mai 
multe aspecte, luând în considerare vârsta respondenţilor, şi anume faptul că în mediul rural numărul 
celor tineri a scăzut considerabil. Un alt aspect pe care domiciliul respondentului îl poate scoate în 
evidenţă este interesul pentru a găsi sau a utiliza energie din surse regenerabile, care este mai mare 
în mediul urban decât în mediul rural.  

 
5.1.1.4. Educația respondenților 
Studiile respondenţilor sunt un element important deoarece acesta poate determina 

seriozitatea cu care s-a răspuns, relevanţa răspunsurilor este dată şi de nivelul educaţional nu numai 
de informaţiile de care dispun aceştia. Din punct de vedere al nivelului educaţional, aceştia pot fi 
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împărţiți în două grupe şi anume preuniversitar care conţine nivelul primar până la universitate şi 
grupa universitară, inclusiv studiile postuniversitare, care e formată din studii universitare, 
postuniversitare, master, doctorat şi postdoctorat. Astfel, procentele pentru aceste grupe sunt 
distribuite astfel (18% preuniversitar și 82% universitar și postuniversitar) (Tab. 5.4.).   

Tabel 5.4. 
Distribuția în funcție de nivelul de educație 

Respondents frequency on education 
Educația/ 
Education 

Frecvența/ 
Frequency 

Procente % 
Percent % 

Valid 

Studii primare/ Primary school 1 0,2 
Studii gimnaziale/ Secondary school 2 0,4 
Școală profesională/ Training school 9 1,8 

Liceu/ Highschool 73 14,2 
Studii postliceale/ 15 2,9 

Studii universitare/ University degree 233 45,4 
Studii postuniversitare/ Master Degree 89 17,3 

Studii doctorale/ Doctoral studies 84 16,4 
Studii postdoctorale/ Postdoctoral studies 7 1,4 

Total 513 100,0 
 
Concluzie generică: La nivelul eșantionului investigat profilul potențialului consumator are 

următoarele coordonate: persoană tânără, sub 30 ani, cu domiciliul în mediul urban, de sex feminin 
și cu studii  universitare sau postuniversitare. 

 
5.1.2. Nivelul de informare asupra consumului de energie din resurse regenerabile 

  
Cel mai cunoscut tip de sursă regenerabilă pentru potențialul consumator este energia eoliană 

(84,99 %), iar tipul de energie cel mai puțin cunoscut este energia geotermală, cu un procent de 
55,71 % (fig. 5.1.).  
 Intermediar acestor două valori se află energia solară (81,68 %), pentru producerea căldurii, 
72,51 % pentru energia solară în scopul obținerii de energie electrică. Un procent de 64,72 % dintre 
respondenți au răspuns energia hidro ca fiind cea mai cunoscută. 

Biomasa este o altă sursă de energie regenerabilă, aceasta fiind cunoscută pentru 59,26 % 
dintre respondenții participanți la studiu. 
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Fig. 5.1. Tipuri de surse de energie regenerabilă 

Fig. 5.1. Types of renewable energy sources  
 
Toate sursele de energie regenerabilă sunt în mare măsură cunoscute, prin urmare toate 

sursele luate în studiu au obținut scoruri de peste 55 %. Totuși sunt câteva diferențieri, probabil, 
datorate mediatizării puternice a unor resurse de energie regenerabilă față de altele. (fig. 5.1). 

 
5.2. FACTORI DE INFLUENȚĂ ASUPRA CONSUMATORILOR DE ENERGIE  

DIN RESURSE REGENERABILE 
  
Cu toate că, din totalul respondenților majoritatea covârșitoare (97 %) consideră că utilizarea 

energiei din surse regenerabile este foarte importantă, iar un număr restrâns de respondenți au 
susținut că nu știu dacă utilizarea energiei din surse regenerabile, este foarte importantă faptul că 
numai 15,18 % dintre respondenți consumă energie din resurse regenerabile. O explicație ar putea fi 
lipsa informațiilor despre ceea ce înseamnă energie din surse regenerabile și efectul utilizării 
acesteia asupra mediului încojurător și implicit asupra omenirii în ansamblul ei. 
 

5.2.1. Influența vârstei asupra importanței utilizării energiei regenerabile  
 
Prima supoziție enunțată este că vârsta nu influențează percepția asupra importanței utilizării 

resurselor regenerabile.  
Totuși distribuția răspunsurilor indică o posibilă legătură între cele două caracteristici ale 

populației analizate. Majoritatea respondenților cu vârsta sub 40 de ani susțin că este foarte 
importantă utilizarea acestui tip de energie. 

Pentru a stabili intensitatea legăturii dintre aceste două variabile s-a calculat Coeficientul de 
corelație a lui Pearson. Valoarea acestuia (0,41) confirmă legătura dintre variabile, dar această 
legătură nu este una foarte puternică.  

 



5.2.2. Influența sexului asupra importanței utilizării energiei regenerabile  
 

Analizând rezultatele înregistrate, se poate observa că 180 de respondenți au fost de sex 
masculin (35,08%), iar 333 dintre aceștia sunt de sex feminim (64,91%) tabel 5.7. 

Cei mai mulți dintre respondenții de sex feminim consideră benefică utilizarea energiei 
regenerabile (96,99%), în  timp ce un procent de 0,60% consideră energia regenerabilă ca fiind 
lipsită de utilitate, iar 2,40% dintre respondenți au răspuns că nu știu dacă utilizarea energiei 
regenerabile este utilă sau nu. 

Tabel 5.7. 
Importanța utizării energiei regenerabile/Sex 

Variante de răspuns 
Sex/ Gender Total 

 Feminin/ 
Female 

Masculin/ 
Male 

Importanța 
utizării energiei 

regenerabile/ 
Importance of 
use renewable 

energy 

Nu/No 
Frecvențe observate/Count 2 3 5 

Frecvențe teoretice/ 
Expected Count 3,2 1,8 5,0 

Da/ Yes 
Frecvențe observate/Count 323 176 499 

Frecvențe teoretice/ 
Expected Count 323,9 175,1 499,0 

Nu stiu/ 
I do not 
know 

Frecvențe observate/Count 8 1 9 
Frecvențe teoretice/ 

Expected Count 5,8 3,2 9,0 

Total 
Frecvențe observate/Count 333 180 513 

Frecvențe teoretice/ 
Expected Count 333,0 180,0 513,0 

 
La rândul lor, respondenții de sex masculin consideră utilă energia regenerabilă (97,27%), un 

procent mult mai mic (1,66%), consideră fără utilitate energia regenerabilă,  iar 0,55% dintre aceștia 
au răspuns că nu știu dacă energia din resurse regenerabile este utilă (tabel 5.8).   

 
5.2.3. Influența domiciliului asupra importanței utilizării energiei regenerabile  
Respondenții din mediul urban reprezintă 29,82% (respectiv 153 respondenți), iar cei din 

mediul rural sunt reprezentați de 70,17% (respectiv 360 respondenți). Importanța utilizării energiei 
regenerabille poate fi generalizată pe baza răspunsurilor respondenților, astfel cei din mediul urban, 
cât și cei din mediul rural consideră că este importantă utilizarea energiei din resurse regenerabile 
(97,38%, respectiv 149, și  97,22%, respectiv 350). 
 

5.2.4. Influența educației asupra importanței utilizării energiei regenerabile  
 

O altă caracteristică a profilului potențialilor consumatori care ar putea avea influențe 
hotărâtoarea în ceea ce privește percepția acestora asupra importanței consumului de energie din 
resurse regenerabile este nivelul studiilor. Dintre persoanele care au răspuns că este importantă 
utilizarea energiei regenerabile 53,31 % au studii universitare, în timp ce numai 2,20 % au maxim 
școală profesională. În ceea ce privește răspunsul negativ, se constată că 80 % dintre ele au fost date 
de respondenți care au minim studii universitare.  
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Tabel 5.12. 
Coeficienți pentru testarea existenței legăturii Pearson 

Prag de semnificație / 
Significance  0,05 0,01 0,001 

CHITEST (valoarea Sig) 0,000    
Grade de libertate / 
Degrees of freedom 16    

CHIINV (Chi teoretic) / 
CHIINV (Chi theoretical)  26,30 32,00 39,25 

CHIINV (Chi calculat) / 
CHIINV (Chi calculate) 116,332    

Coeficientul Pearson / 
Pearson coefficient 0,43    

 
Valoare coeficientului de corelație a lui Pearson, care arată intensitatea legăturii, în acest caz 

este de 0,43 ceea ce înseamnă că există o legătură relativ strânsă între aceste caracteristici. Astfel se 
poate afirma că pe măsură ce nivelul de educație al respondeților crește, crește și nivelul de 
conștientizare a acestora privind importanța utilizării resurselor regenerabile.  

 
5.2.5. Influența vârstei asupra gradului de utilizare a energiei din resurse regenerabile   
 
În contextul descris mai sus se poate observa că numărul celor care cunosc resursele de 

energie regenerabilă este foarte mare, chiar mai mult, un procent ce se apropie foarte mult de 100 % 
consideră foarte importantă energia din resurse regenerabile, în prezent, acest tip de energie, nu este 
folosită la scară largă, numai 15 % dintre respondenți au afirmat că consumă energie din resurse 
regenerabile. Acest procent este foarte îngrijorător deoarece el trebui corelat și cu faptul că cei care 
au făcut parte din acest studiu sunt indivizi care au anumite cunoștințe în domeniul energiei din 
resurse regenerabile. 

 
 5.2.6. Influența sexului asupra gradului de utilizare a energiei din resurse regenerabile 

Dintre respondenții de sex feminin 48 (14,41%%) utilizează energia din resurse regenerabile, 
iar dintre respondentii de sex masculin 30 utilizează acest tip de energie (16,66%)  

Există diferențe între sexe, însă acestea nu sunt semnificative (tabel 5.16) 
Tabel 5.16. 

Coeficienți pentru testarea existenței legăturii Pearson 
Prag de semnificație / 

Significance  0,05 0,01 0,001 

CHITEST (valoarea Sig) 0,498    
Grade de libertate / 
Degrees of freedom 1    

CHIINV (Chi teoretic) / 
CHIINV (Chi theoretical)  3,84 6,64 10,83 

CHIINV (Chi calculat) / 
CHIINV (Chi calculate) 0,460    

Coeficientul Pearson / 
Pearson coefficient     

 
Chiar dacă numărul respondenților de sex feminin a fost mai mare decât cel al respondenților 

de sex masculin, răspunsurile nu au fost influențate de sexul acestora. 
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5.2.7. Influența domiciliului asupra gradului de utilizare a energiei din resurse 
regenerabile 

Răspunsurile pe care respondenții le-au dat scot în evidență faptul că resursele regenerabile 
sunt utilizate mai mult de către cei din mediul rural 18,95% (respectiv 29), față de cei din mediul 
urban 13,61% (respectiv 49).  (Table 5.17) 

 
 

Tabel 5.17. 
Utilizați surse de energie regenerabile/Domiciliul 

Variante de răspuns 
Domiciliul/ Residence 

Total Rural/ 
Rural 

Urban/ 
Urban 

Utilizati surse de 
energie 

regenerabile/ Do 
you use renewable 
energy resources 

NU/NO 

Frecvențe 
observate/Count 124 311 435 

Frecvențe 
teoretice/ 

Expected Count 
129,7 305,3 435,0 

DA/YES 

Frecvențe 
observate/Count 29 49 78 

Frecvențe 
teoretice/ 

Expected Count 
23,3 54,7 78,0 

Total 

Frecvențe 
observate/Count 153 360 513 

Frecvențe 
teoretice/ 

Expected Count 
153,0 360,0 513,0 

 
Numărul celor care nu utilizează acest tip de energie este mare, indiferent de mediul de 

proveniență (124, respectiv 81,04% pentru mediul rural, și 311, respectiv 86,38% pentru mediul 
urban). 

 
5.2.8. Influența educației asupra gradului de utilizare a energiei din resurse 

regenerabile 
 

 Dacă nivelul de educație influențează percepția asupra importanței utilizării energiei 
regenerabile, s-a dorit evaluarea acestui element și în ceea ce privește influența acestuia asupra 
gradului de utilizare a acestui tip de energie pornind de la ipoteza nulă conform căreia nivelul 
educațional are influență asupra utilizării resurselor regenerabile. 

Dintre cei care utilizează energie din resurse regenerabile, cel mai mare procent se 
înregistrează în cazul celor cu studii universitare (15,45 %), urmat la egalitate de cei care au studii 
postuniversitare și liceu (15,73% si 19,17%). Cel mai mic procent a fost înregistrat  în cazul celor cu 
studii profesionale (11,11%)  

Acest aspect este confirmat și de faptul că paleta celor care nu utilizează acest tip de energie 
este la fel de mare, aceștia fiind și cu studii medii și cu studii superioare. 

Tabel 5.20. 
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Coeficienți pentru testarea existenței legăturii Pearson 
Prag de semnificație / 

Significance  0,05 0,01 0,001 

CHITEST (valoarea Sig) 0,924    
Grade de libertate / 
Degrees of freedom 8    

CHIINV (Chi teoretic) / 
CHIINV (Chi theoretical)  15,51 20,09 26,12 

CHIINV (Chi calculat) / 
CHIINV (Chi calculate) 3,165    

Coeficientul Pearson / 
Pearson coefficient     

 
În urma calculării valorii lui Hi-pătrat (3,16) și a comparării acesteia cu valoarea tabelară 

(15,51), pentru o probabilitate de eroare de 5 % și grade de libertate 8, aceasta este mai mică decât 
valoarea tabelară, deci ipoteza cum că există o legătură între cele două caracteristici ale populației 
studiate se respinge. 
 

5.3. DIMENSIUNILE MEDIULUI INFORMAȚIONAL 
 

 Sursele de informare utilizate sunt diverse, acestea fiind reprezentate în proporție de 76,02 % 
de intrenet, urmată de 69,79 % de TV. Cea mai puțin utilizată sursă de informare este reprezentată 
de promoțiile în magazine (4,83 %) (Fig. 5.6). 

 
Fig. 5.6. Surse de informare privind energia regenerabilă 
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Numărul mare de utilizatori de internet pentru informare (76,02 %), scoate în evidență faptul 
că acesta este o parte foarte importantă a vieții noastre, reprezintă prima alegere în momentul în care 
se dorește obținerea de informații. Pe de altă parte, același procent subliniază interesul 
respondenților pentru domeniul resurselor regenerabile, deoarece internetul oferă foarte multe tipuri 
de informație, iar faptul că respondenții au ales ca primă sursă de informare internetul (fig. 5.7). 

Cel mai mare procent dintre respondenți au menționat că nu utilizează energie din surse 
regenerabile (47%). Dintre cei care utilizează energie din surse regenerabile, 34% au specificat că 
energia pe care o folosesc este cea solară, urmați de cei care utilizează energia hidro (6%), energia 
din biomasă (6%), și energia eoliană (5%). (Fig. 5.7.). 

 
Fig. 5.7. Tipuri de energie regenerabile utilizate 

 
Cunoașterea tipurilor de energie regenerabilă pot fi considerată confirmarea faptului că 

gradul de utilizare a acestora este direct proporțional cu nivelul cunoștințelor. Astfel tipurile de 
energie regenerabile de interes dintre cele analizate se pot clasifica în funcție de trei caracteristici:  

a. numărul respondenților care cunosc aceste tipuri; 
b. gradul de utilizare a acestora; 
c. motivele pentru care nu sunt utilizate aceste tipuri de energie. 

 
5.4. NEVOIA EXISTENȚEI PORTALULUI 

 
Dimensiunile mediului informațional al consumatorilor de energie regenerabilă, au fost 

concretizate în informații legate de sursele regenerabile/tipurile de energie regenerabile  cunoscute, 
mediul de informare. 
  Referitor la necesitatea existenței unui portal de date integrative în domeniul energiei 
regenerabile, s-au luat în considerere aspecte legate de, în primul rând percepția importanței 
existenței acestuia, conținutul de informații pe care potențialul consumator le consideră importante 
și nu în ultimul rând influența  profilului potențialilor consumatori de energie regenerabilă asupra 
nevoii existenței portalului și a conținutului de informații. 

Pentru 21% existența unui portal de date integrative este de importanță medie, iar pentru 
3,3% dintre ei existența acestui tip de portal este de mică importanță. Doar doi respondenți (0,39 %) 
au considerat ca fiind fără importanță existența acestui portal. Studiul referitor la acest aspect 
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pornește de la ipoteza conform căreia vârsta influențează percepția asupra necesității existenței unui 
portal pentru resurse regenerabile. 

 
5.5. PORTAL-PLATFORMĂ DE DATE INTEGRATIVE ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI DIN RESURSE REGENERABILE PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE 

NORD-VEST 
 

Nevoia existenței unui portal de date integrative în domeniul energiei din surse regenerabile, 
în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, reiese nu numai din situația actuală în ceea ce privește 
informația existentă și modul în care aceasta este prezentată astfel, în urma aplicării chestionarului 
adresat producătorilor de energie din surse regenerabile din regiunea mai sus menționată și 
potențialului consumator din aceeași zonă. 

Portalul de date integrative în domeniul energiei din resurse regenerabile este compus dintr-
un meniu pe cât de simplu pe atât de complet. Titlul paginior cuprinse în acest portal descriu 
informațiile oferite de către portal.   

Valoarea portalului și a meniului acestuia este dată, pe lângă informațiile cuprinse de acesta 
și de modul în care sunt prezentate, materialul conținut fiind prezentat fără a utiliza aglomerări de 
cuvinte, multiplicarea expresiilor și a cuvintelor cheie, care în mod normal duc la descalificarea 
portalului.  

Există multe informații/articole despre cum trebuie construit un portal, pornind de la o 
strategie și continuând apoi cu implementarea unei soluții informatice performante, iar în final cu 
informații despre promovarea corectă a unui astfel de portal. 

 
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

 
CONTRIBUȚII PROPRII 

 
Cercetarea derulată pentru îndeplinirea obiectivului principal a implicat atingerea mai multor 

obiective secundare care au constituit fiecare câte o etapă în sine, dar care prin realizarea lor, s-au 
constituit într-un tot unitar. 

Obiectivele stabilite pentru prezenta cercetare reprezintă o temă nouă pentru literatura de 
specialitate de la noi din țară, astfel contribuțiile autorului la această temă constă în: 

1. Analiza stadiului actual al cunoașterii în domeniu cu accent asupra beneficiilor utilizării 
energiei din resurse regenerabile. În urma acestei analize rezultând că în țara noastră este 
utilizat un procent mic din potențialul de producere al energeii din resurse regenerabile; 

2. Analiza punctelor tari, puntelor slabe, oportunităților și amenințărilor din cadrul 
activității de producere de energie din resurse regenerabile care a subliniat necesitatea 
unei informări complete si complexe la nivelul producătorilor precum și a 
consumatorilor. Această analiză subliniază necesitatea valorificării în timp optim și 
complet a informațiilor oferite de sursele de informare utilizate; 

3. Creionarea unui profil al producătorului de energie din resurse regenereabile de energie 
din Regiunea Nord-Vest cu caracterizarea domeniului de activitate, caracteristicile 
producătorului, precum și a nevoilor acestora. Aceasta reprezintă o etapă strict necesară, 
menită să dezvolte viitoarele cercetări din domeniu; 

4. Un caracter de noutate este reprezentat și de întocmirea unui profil al potențialului 
consumator de energie din resurse regenerabile de energie din Regiunea Nord-Vest, iar 
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bazat pe acet profil, stabilirea unor cerințe specifice sprijinirii, informării și 
conștientizării acestuia; 

5. Noutatea absolută adusă domeniului este crearea unui portal-platformă de date 
integrative complet și complex adaptat nevoilor producătorilor, dar și potențialului 
consumator de energie din resurse regenerabile de energie din Regiunea de Dezvoltare 
Nord-Vest. 

6. Formularea unor propuneri noi în vederea îmbunătățirii situației actuale în domeniul 
resurselor regenerabile, pentru atitudinea unor rezultate cât mai corecte și utile, atât 
mediului de afaceri cât și potențialilor consumatori și producători. 

7. Diseminarea rezultatelor parțiale ale cercetării prin publicarea acestora în reviste cu 
relevanță internațională și participarea la manifestări științifice naționale și 
internaționale. 

 
CONSIDERAȚII FINALE 

 
Rezultatele și discuțiile prezentate în partea a 3-a a cercetării permit emiterea unor concluzii 

și o serie de considerații teoretice și practice, utile în domeniul producției și consumului de SRE, în 
regiunea studiată, însă nu numai. 

1. Realizarea unei analize în domeniul resurselor regenerabile de energie în România, în 
general și în particular, în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, vine în întâmpinarea preocupărilor 
manifestate la nivel local/regional cu scopul de a crește vizibilitatea/transparența informațiilor 
existente în domeniul surselor regenerabile dar și pentru a impulsiona utilizarea acestor surse 
alternative de energie. 

2. Mix-ul consumului primar de energie variază în mod considerabil între țările Uniunii 
Europene. Acesta este strict dependent de necesitățile privind importurile dar și de nivelul de 
securitate energetică al acestora. De pildă, Malta și Cipru importă țiței pentru a-și satisface aproape 
total necesarul de energie primară, în timp ce Suedia are un necesar energetic de doar 35%, bazat pe 
combustibili fosili, majoritatea acestora fiind importați. Aceste exemple contrastează cu situația per 
ansamblu a UE-27, unde 79% din consumul de energie primară provine din gaz - 24,6%, țiței – 
36,7% și cărbune – 17,7%. 

3. Un alt motiv pentru implementarea sistemului energetic bazat pe resursele 
regenerabile  este reprezentat de nivelul de poluare determinat de emisiile de dioxid de carbon. 
Conform portalului energetic (www.energy.eu), România se află printre țările care respectă ținta 
stabilită la Protocolul de la Kyoto. 

4. România poate dezvolta sisteme de producție pe toate tipurile de surse regenerabile, 
în funcție de specificul fiecărei zone geografice din țară. Potențialul României în domeniul 
producției energiei regenerabile este de: 65% biomasă, 17% energie eoliană, 12% energie solară, 4% 
microhidrocentrale, și 2% voltaic și geotermal. 

5. Sursele regenerabile prezintă un interes din ce în ce mai mare, datorită faptului că 
sunt nepoluante, nu presupun costuri mari pentru exploatare şi au un rol important în dozarea 
raţională a resurselor epuizabile. 

6.  Producția de electricitate din resurse regenerabile a crescut din 2003 până în 2005 cu 
aproximativ 13%. Acest lucru s-a datorat obiectivelor propuse în documentele legislative adoptate în 
România în acea perioadă. Faptul că după 2005, producţia a scăzut cu aproape 10% o putem 
considera ca o consecinţă a fondurilor insuficiente din ţara noastră şi a lipsei investitorilor străini 
care şi-au dat interesul abia după 2007, an al aderării României la Uniunea Europeană. 
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PROPUNERI ŞI DIRECȚII VIITOARE DE CERCETARE 
 
1. Portalul platformă de date integrative se adresează în primul rând managerilor firmelor 

producătoare de energie din Regiunea Nord-Vest, deoarece a fost creat pe baza necesităților emise 
de către aceștia, dar și potențialului consumator deoarece răspunde și nevoilor sale în ceea ce 
privește tipul de informație, complexitatea acesteia, precum și modalitatea de expunere, cerințe 
rezultate în urma analizei chestionarului aplicat acestora. 

2. O altă categorie de potențiali utilizatrori sunt producătorii de energei din resurse 
regenerabile, instituții, precum și potențiali consumatori din alte regiuni de dezvoltare de pe 
teritoriul țării, mai ales dacă portalul este dezvoltat în direcția valorificării tehnologiei web. 

3. Portalul-platformă poate fi folosit și în procesul educațional, sau de cercetare pentru a crea 
conexiuni și oportunități de implementare a eventualelor proiecte între mediul academic și piața de 
desfacere. 

4. Rezultatele obținute în urma cercetărilor desfășurate în lucrarea de față pot reprezenta 
puncte de pornire pentru alte teme de cercetare din domeniul energiei din resurse regenerabile. 

5. Rezultatele cercetărilor pot face obiectul unor articole de cercetare prezentate în cadrul 
conferințelor, simpozioanelor naționale și internaționale. 

6. Ca și recomandări, bazat pe prezentul studiu, se recomandă continuarea acestui studiu și în 
alte regiuni pentru a vedea dacă profilul potențialului consumator din Regiunea Nord-Vest, cu 
caracteristicile sale, se regăsește și în alte regiuni, sau de a vedea diferențele. Un astfel de studiu ar 
completa profilul potențialului consumator. 
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