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REZUMAT 

 

Subiectul tezei de doctorat se înscrie în domeniul preocupărilor actuale, atât prin rolul pe 

care energia îl ocupă în viața economică și socială a omenirii, dar și prin importanța acestui sector 

în noile politici globale privind tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon.  

Creșterea populației globale înregistrată în ultimele decenii și progresele industriale au dus 

la o creștere accentuată a cererii de energie. Principala sursă primară în sectorul energetic este 

reprezentată încă de combustibilii convenționali care nu sunt durabili și reprezintă o amenințare la 

adresa mediului înconjurător. La nivel mondial, față de anul 1973, moment în care energia electrică 

generată de sursele hidro și din alte surse regenerabile reprezenta 21,5% din totalul producției de 

energie electrică, contribuția acestor surse a urcat până la 26,5% din totalul producției în anul 2019. 

În acest interval, cea mai importantă creștere în cadrul mixului de resurse utilizat la producerea 

energiei electrice a fost înregistrată de gazele naturale (+11,5 puncte procentuale) și de 

combustibilii nucleari (+7,4 puncte procentuale), în timp ce petrolul a înregistrat cea mai 

însemnată reducere (-22 puncte procentuale). 

Pe parcursul ciclului de producție, din prelucrarea și din arderea combustibililor 

convenționali rezultă gaze cu efect de seră care au un efect sever asupra mediului și pot genera 

populației probleme de sănătate. În fața acestor amenințări generate de procesarea combustibililor 

convenționali, în contextul creșterii necesarului de energie, au fost puse în aplicare diverse strategii 

pentru a evita extinderea efectelor negative generate de schimbările climatice. Guvernele au 

început revizuirea strategiilor și politicilor energetice pentru a minimiza impactul pe care acest 

sector îl transpune asupra mediului. Pe de altă parte, în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect 

de seră, au fost luate măsuri pentru îmbunătățirea eficienței energetice, dezvoltarea de noi 

tehnologii care au un impact redus asupra mediului, dar și măsuri care privesc tranziția către 

utilizarea la scară largă a surselor regenerabile. Tranziția către utilizarea surselor regenerabile de 

energie reprezintă principala modalitate de renunțare la combustibilii convenționali, având rolul 

de a decarboniza sectorul energetic. 

Proporția de combustibili convenționali în structura energetică actuală este încă importantă 

la nivel mondial, cărbunele a avut o pondere de 36,7% în anul 2019, mai puțin cu 1,5 puncte 

procentuale față de nivelul deținut în anul 1973. Nivelul ridicat al ponderii pe care cărbunele o are 

încă în mixul energetic reprezintă o adevărată provocare în lupta ce are ca obiectiv principal 

diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Dezvoltarea utilizării surselor regenerabile de 

energie, cu un grad redus de emisii poluante în cadrul industriei energetice, a devenit o tendință pe 

măsura creșterii cererii de energie.  



În concordanță cu eforturile globale pentru promovarea surselor regenerabile de energie, 

în contextul diminuării dependenței față de combustibilii convenționali, cercetarea în domeniul 

energiei regenerabile, a eficienței energetice și a sustenabilității s-a intensificat în ultima perioadă. 

Energia regenerabilă a primit o atenție semnificativă, atât din punct de vedere al impactului 

pe care îl generează asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, dar și din punct de vedere 

al impactului pe care îl generează asupra creșterii economice. Teoretic, investițiile în energie 

regenerabilă pot promova în mod activ sectorul energetic cu emisii scăzute de GES și contribuie 

la transformarea structurii sectorului energetic prin diversificarea surselor primare de energie. Mai 

exact, investițiile în energie regenerabilă pot reduce emisiile de GES prin îmbunătățirea intensității 

gazelor cu efect de seră în industria energetică și prin introducerea în ciclul de producție a surselor 

nepoluante și a tehnologiilor cu emisii scăzute.  

 Utilizarea combustibililor convenționali implică diverse probleme ecologice, în special în 

contextul declinului resurselor naturale și al creșterii emisiilor de carbon de-a lungul deceniilor. 

Pe măsură ce zăcămintele de combustibili convenționali tind către epuizare, iar rezervele se 

diminuează, investiții suplimentare și lucrări mai ample de exploatare sunt necesare, acestea având 

un impact mai ridicat asupra mediului înconjurător. Producția și utilizarea energiei din SRE sunt 

cruciale din mai multe motive. Un prim aspect privește fluctuația ridicată a prețurilor 

combustibililor fosili care generează diverse riscuri privind prețul de achiziție pentru țările 

importatoare de gaze naturale și petrol. Sub un al doilea aspect, securitatea energetică este altă 

problemă care reprezintă riscuri pentru țările importatoare, iar energia din surse regenerabile poate 

reprezenta un element de diminuare a dependenței energetice prin contribuția adusă la 

diversificarea surselor de energie.  

În cazul Uniunii Europene, dependența energetică față de importuri a fost de 57,50% în 

anul 2020, respectiv de 96,96% în cazul petrolului, de 83,59% în cazul gazelor naturale și de 

35,84% în cazul combustibililor fosili, așa cum e cazul cărbunelui. România importă 28,20% din 

energia pe care o consumă, înregistrând al doilea cel mai scăzut grad de dependență la nivelul UE, 

după Estonia. În funcție de principalele surse, dependența față de importuri a României a fost de 

64,70% în cazul petrolului, de 16,63% în cazul gazelor naturale și de 22,00% în cazul cărbunelui.  

În anul 2019, Federația Rusă a fost principalul furnizor de produse energetice al UE, 

asigurând 46,7% din necesarul de cărbune, 41,1% din necesarul de gaze natutal și 26,9% din cel 

de petrol. În contextul actualelor tensiuni generate de războiul din Ucraina, este deosebit de 

riscantă situația de dependență a statelor Uniunii Europene față de importul de produse energetice. 

Nu mai departe de anul 2021, statele europene au resimțit din plin impactul pe care dependența 

față de importurile de gaze naturale le-a avut asupra pieței de energie electrică, având în vedere 



creșterea prețurilor la gaze naturale, înregistrate în special în a doua parte a anului. În acest context, 

dezvoltarea de noi capacități de generare a energiei electrice care să conducă la reducerea 

dependenței față de importuri este din ce in ce mai necesară. 

Teza de doctorat oferă o analiză aprofundată privind transformările înregistrate în sectorul 

energiei electrice, folosind serii de date care scot în evidență rolul din ce în ce mai important al 

surselor regenerabile în producția de energie electrică, alături de identificarea limitelor pe care 

acest sector le întâmpină la acest moment. 

 Impactul pe care sectorul surselor regenerabile îl are asupra mediului prin rolul pe care 

acesta îl ocupă în dezvoltarea economiilor, reprezintă obiectivul principal urmărit, cu scopul de a 

analiza date și evenimente. 

 Teza de doctorat a urmărit atât prezentări teoretice, cât și analize aplicative. În domeniul 

abordării teoretice, al literaturii de specialitate, aportul personal este reprezentat de investigare și 

sistematizare, pe baza documentării bibliografice, a conceptelor și a teoriilor referitoare la 

problematica surselor regenerabile în sectorul energetic. În planul analizei aplicative, aportul 

personal a constat în determinarea impactului pe care producția de energie din surse regenerabile 

îl are asupra creșterii economice, alături de rolul pe care îl are asupra mediului, cu ajutorul 

modelelor econometrice. 

 Motivația alegerii temei de doctorat are la bază necesitatea înlocuirii combustibililor fosili 

din cadrul sectorului de producție de energie electrică, cu surse primare mai puțin poluante, cu 

accent pe identificarea beneficiilor și a provocărilor pe care sursele regenerabile de energie le 

generează la nivelul sistemului energetic. 

 Scopul tezei de doctorat constă în evaluarea impactului producției de energie din surse 

regenerabile asupra creșterii economice din România, prin aplicarea diferitelor metode 

econometrice,  dar și în evidențierea evoluției sectorului energetic, ca urmare a integrării 

capacităților de producție de energie electrică din surse regenerabile. 

 În vederea realizării obiectivului general, au fost identificate obiective secundare, acestea 

contribuind la fundamentarea cunoștințelor și la delimitarea tezei de doctorat. Primul dintre 

obiectivele secundare a vizat analiza modului în care sursele regenerabile de energie sunt reflectate 

în literatura de specialitate, alături de prezentarea teoriilor elaborate anterior privind impactul pe 

care acestea le au asupra economiei și mediului.  

 Un al doilea obiectiv secundar al cercetării constă în analiza evoluției surselor regenerabile 

de energie și a dezideratelor pe termen mediu și lung, în cadrul sectorului energetic, în contextul 

adaptării la schimbările climatice. Totodată, teza de doctorat a avut ca obiectiv secundar analiza 

evoluției și a perspectivei sectorului energetic, la nivel național.  



Pornind de la obiectivele propuse, metodele utilizate în cadrul demersului de cercetare, 

analiza documentară, analiza comparativă și descrierea tendințelor observate, precum și analiza 

econometrică efectuată asupra întregii problematici abordate, au adus plus valoare și consistență 

în cercetarea domeniului energiei din surse regenerabile. 

Caracterul de originalitate al lucrării este susținut prin demersul de cercetare în baza analizei 

empirice, care utilizează metode econometrice variate, precum modelele liniare de regresie sau 

modelele panel, pentru a evidenția efectele producției de energie electrică pe baza surselor 

regenerabile asupra economiei și mediului. Un alt element de originalitate este reprezentat de 

folosirea seriilor de date recente, remarcându-se, pe de o parte, diminuarea puterii instalate a 

capacităților de producție a energiei electrice iar, pe de altă parte, necesitatea realizării de investiții 

în noi capacități, care să asigure securitatea și independența energetică a României. În contextul 

majorării accentuate a prețurilor de tranzacționare înregistrate începând cu anul 2021, un alt 

element de originalitate a constat în analiza factorilor care au generat aceste creșteri de prețuri la 

nivel național, care au atât o influență directă asupra consumatorilor finali, cât și o influență 

indirectă, prin intermediul costurilor de producție pentru alte produse și servicii. O altă contribuție 

proprie în cadrul acestei cercetări o reprezintă analiza impactului producției de energie electrică 

din surse regenerabile asupra exportului de electricitate, folosind serii de date recente pentru 

indicatorii analizați, disponibile la nivel național. 

 Complexitatea și diversitatea temei abordate în cadrul tezei de doctorat a impus utilizarea 

metodelor, tehnicilor și procedurilor științifice pentru investigarea și interpretarea datelor. Astfel, 

prezentarea stadiului actual al cercetării în domeniul abordat în cadrul tezei de doctorat are la bază 

documentarea alături de studierea literaturii de specialitate, pentru investigarea și înțelegerea 

problematicii abordate, în vederea identificării elementelor esențiale din cadrul sectorului 

energetic. Cercetarea științifică a avut la bază o solidă analiză bibliografică din literatura de 

specialitate, dar și studiul legislației naționale și internaționale care guvernează sectorul energetic, 

pornind de la impactul pe care acesta îl are asupra mediului și climei.   

 În cadrul lucrării, au fost utilizate modelul liniar unifactorial și multifactorial de regresie, 

modelul ARDL și modelul de tip panel. 

În vederea atingerii obiectivelor cercetării, teza de doctorat este structurată în cinci capitole. 

 Primul capitol al tezei de doctorat, intitulat Stadiul actual al cunoașterii în domeniul 

surselor regenerabile de energie din perspectiva dezvoltării durabile cuprinde un studiu al 

literaturii de specialitate în domeniul surselor regenerabile de energie, în contextul dezvoltării 

durabile, reliefând, pe de o parte, rolul tot mai important al acestui sector în mixul energetic, iar 



pe de altă parte, rolul determinant pe care îl are energia din surse regenerabile asupra schimbărilor 

climatice. 

Cercetarea continuă cu descrierea surselor regenerabile de energie și al potențialului pe care 

acestea îl au în dezvoltarea sectorului energetic și în reducerea emisiilor poluante. Nu în ultimul 

rând, cercetarea realizată evidențiază impactul pe care implementarea capacităților care utilizează 

surse regenerabile de energie îl are asupra atenuării schimbărilor climatice, reliefând importanța 

acestora în contextul tranziției energetice. 

Analiza prezentată în acest capitol, efectuată asupra domeniului surselor regenerabile de 

energie în contextul dezvoltării durabile, a scos în evidență importanța și resursele alocate pentru 

analiza conceptelor și teoriilor referitoare la problematica surselor regenerabile în sectorul 

energetic. Abordările care eviențiază efectele înlocuirii combustibililor convenționali cu sursele 

regenerabile de energie sunt tot mai frecvente, în principal, cercetarea impactului pe care aceste 

surse le au asupra mediului înconjurător și asupra economiei. Deși cărbunele și petrolul rămân în 

continuare principalele surse primare de energie la nivel mondial, sursele regenerabile de energie 

au înregistrat o evoluție pozitivă în ultimul deceniu. În acceași perioadă, consumul de energie din 

SRE a înregistrat o creștere de 66,8%, acesta a reprezentat 12,6% din consumul total de energie, 

în anul 2020. La nivel mondial, în sectorul energiei electrice, deși sursele regenerabile au depășit 

ponderea deținută de gazele naturale încă din anul 2013, totuși acestea reprezentau 27% din mixul 

de combustibil în anul 2019, cu 10,3 puncte procentuale sub nivelul înregistrat de cărbune. 

 La nivel global, creșterea accentuată a populației a generat o cerere din ce în ce mai mare 

de energie, context în care s-au făcut progrese semnificative în dezvoltarea sectorului surselor 

regenerabile pentru a satisface această majorare a consumului. Deși rezervele dovedite de  

combustibilii convenționali au înregistrat variații pozitive în ultimul deceniu, cea mai importantă 

creștere fiind înregistrată în cazul zăcămintelor de cărbune (+20%), nivelul ridicat al emisiilor de 

gaze cu efect de seră generat de procesarea acestora a determinat utilizarea din ce în ce mai 

intensivă a surselor regenerabile. Pentru o prezentare mai clară a surselor regenerabile, în cadrul 

cercetării au fost detaliate principalele caracteristici ale acestora, fiind prezentate tehnologiile de 

valorificare ale acestora, potențialul pe care aceste surse îl au, dar și barierele tehnologice 

identificate în cadrul dezvoltării acestora. 

Pornind de  impactul pe care prelucrarea combustibililor convenționali îl are asupra 

mediului, în vederea combaterii schimbărilor climatice și pentru a asigura un mix energetic variat, 

interesul pentru dezvoltarea sectorului surselor regenerabile a crescut din ce în ce mai mult. 

Temperatura medie anuală înregistrată a fost de 14,90C în anul 2020, cu 1,20C peste nivelul 

înregistrat în perioada pre-industrială, iar perioada 2011-2020 a fost cel mai cald deceniu 



înregistrat. Efectele schimbărilor climatice s-au materializat prin apariția, tot mai frecventă, a unor 

dezastre naturale, numărul acestora ajungând la 11.360 de evenimente în perioada 1960-2019, 77% 

dintre acestea (8.781 de evenimente) fiind cauzate de fenomenele legate de climă. Elocvent este 

faptul că în anul 2020, peste 30 de milioane de persoane au fost strămutate din cauza dezastrelor, 

de trei ori mai mult decât cazurile determinate de conflictele militare și de violență. Efectele 

schimbărilor climatice generează costuri considerabile atât din punct de vedere al ajutoarelor 

acordate persoanelor și zonelor afectate, dar și în ceea ce privește finanțarea costurilor pentru 

atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, acestea din urmă ajungând la 632 miliarde USD 

în intervalul 2019-2020, la nivel global. 

Capacitățile de producere a energiei pe bază de surse regenerabile prezintă o eficiență 

ridicată în reducerea emisiilor poluante, iar aceste reduceri suplimentare pot fi obținute prin 

scăderea intensității energetice. Deși emisiile globale de CO2 au scăzut cu 5,8% în anul 2020 față 

de nivelul înregistrat în anul 2019, respectiv cu 2 Gt CO2, emisiile generate de sectorul energetic 

au rămas la un nivel ridicat. 

Reducerea emisiilor de CO2 legate de sectorul energetic și limitarea schimbărilor climatice 

se situează la baza transformării acestui sector. Pentru a limita  creșeterea temperaturii la nivel 

mondial sub 2oC, comparativ cu nivelurile din anul 1990, este necesară o reducere a emisiilor de 

CO2 din sectorul energiei, în medie cu 2,6%/an, sau cu 0,6 GtCO2e/an, în termeni absoluți. Alături 

de această componentă de mediu, scopul transformării sectorului energetic vizează și o 

componentă socială, respectiv aceea de a îmbunătăți nivelul și mijloacele de trai ale populației. 

În cuprinsul Capitolului al II-lea al lucrării, intitulat Cadrul de politici privind energia și 

clima, se prezintă strategiile şi politicile adoptate la nivelul UE pentru promovarea utilizării 

surselor regenerabile de energie, în condiţiile în care schimbările climatice și degradarea mediului 

sunt o amenințare existențială atât pentru Europa, cât și pentru întreaga lume. Totodată, sunt 

descrise şi prezentate măsurile adoptate la nivel european pentru a se ajunge la o economie 

durabilă, dar şi paşii de parcurs pentru a atinge ţintele stabilite la nivel comunitar pentru sectorul 

energiei din surse regenerabile.  

În cadrul tezei de doctorat se realizează o descriere a surselor regenerabile de energie, alături 

de o amplă radiografie a stadiului actual al sectorului la nivel mondial, european şi naţional, din 

punct de vedere al investiţiilor realizate, al capacităţilor de producţie puse în funcţiune şi al 

producţiei de energie electrică generată cu ajutorul acestor surse. Totodată, este analizată evoluția 

costurilor medii ponderate ale proiectelor de investiții în unitățile de producție pe bază de surse 

regenerabile și evoluția forței de muncă din acest sector.  



Uniunea Europeană a fost printre primele economii care și-a stabilit atât obiective în 

domeniul energiei și al climei, pentru anul 2020, dar și pe un orizont de timp îndepărtat, în ceea ce 

privește creșterea eficienței energetice și a ponderii E-SRE în consumul final brut de energie.  

În anul 2020, energia din surse regenerabile a reprezentat 22,1% din energia consumată la 

nivelul UE, cu aproximativ 2 puncte procentuale peste obiectivul stabilit pentru acest an. Totodată, 

consumul de energie primară a fost cu 5,8 % sub obiectivul energetic pentru 2020, Uniunea 

Europeană atingându-și astfel principalele obiective stabilite în sectorul energetic, prin Strategia 

Europa 2020.  

La nivel global, dezvoltarea sectorului surselor regenerabile este evidențiată de progresul 

principalilor indicatori utilizați pentru aprecierea evoluției acestui sector. Investițiile realizate la 

nivel global în sectorul energiei regenerabile au ajuns la 301,7 miliarde USD în anul 2019, în 

creștere cu 2% față de anul anterior, cea mai mare pondere fiind deținută de investițiile în centralele 

eoliene. Creșterea investițiilor în acest sector s-a reflectat în creșterea continuă a puterii instalate 

în capacitățile de generare a energiei din surse regenerabile. La finalul anului 2020, puterea 

instalată a capacităților de producție pe bază de SRE a fost de 2.802 GW, de 2,28 ori mai mare 

decât cea instalată în anul 2010. În mod similar, și  producția de energie din surse regenerabile a 

înregistrat creșteri de la an la an, ajungând la 6.963 TWh în anul  2019, cea mai însemnată pondere 

fiind deținută de energia din surse hidroelectrice. Din punct de vedere al forței de muncă din acest 

sector, numărul persoanelor angajate a ajuns la aproximativ 12 milioane de salariați în anul 2020, 

peste 33% dintre aceștia activând în sectorul solar. 

Analiza efectuată a scos în evidență scăderea continuă a costurilor pentru tehnologiile de 

producere a energiei din surse regenerabile, confirmând astfel și din punct de vedere economic 

faptul că aceste soluții pot reprezenta o rezolvare pentru durabilitatea sectorului energetic. 

Concludentă este situația proiectelor de energie solară ale căror costuri de instalare s-au redus în 

ultimul deceniu de peste cinci ori. 

Transformarea sectorului energetic și evoluțiile înregistrate în sectorul energiei 

regenerabile au dat naștere unor noi provocări în funcționarea sistemelor energetice, atât prin 

diversificarea tehnologiilor de generare a energiei, dar și prin dezvoltarea celor existente, prin 

îmbunătățirea performanțelor înregistrate de aceste capacități. 

În această etapă a cercetării, se detaliază principalele provocări în exploatarea surselor 

regenerabile de energie, raportat la pilonii dezvoltării durabile  - economic (investiţiile realizate şi 

costurile de operare), de mediu (formele de impact asociate investiţiilor din sectorul energiei 

regenerabile) şi social (dezvoltarea locurilor de muncă în această industrie).  



Un alt element urmărit în cadrul acestui capitol constă în analiza obiectivelor pe termen 

mediu și lung privind sectorul energetic la nivelul UE, în contextul tranziției energetice, alături de  

identificarea și prezentarea perspectivelor inovative necesare a fi încurajate pentru dezvoltarea 

acestui sector. 

În vederea identificării efectului unor variabile asupra nivelului emisiilor de gaze cu efect de 

seră (GES), a fost utilizat modelul liniar multifactorial de regresie, fiind analizată dinamica 

emisiilor de GES în funcție de intensitatea energetică și ponderea energiei din surse regenerabile 

în consumul final brut de energie la nivelul UE.  

Analiza efectuată privind efectul unor variabile asupra dinamicii emisiilor de gaze cu efect 

de seră a scos în evidență existența unei relații de cauzalitate bidirecționale între modificarea 

nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră și dinamica ponderii E-SRE în consumul final brut de 

energie. Acest rezultat confirmă ipoteza potrivit căreia E-SRE contribuie la scăderea nivelului 

emisiilor de gaze cu efect de seră, iar intensitatea energetică contribuie pozitiv la evoluția acestui 

indicator, dat fiind că la nivelul anumitor state membre ale UE, încă sunt înregistrate valori 

ridicate, mult peste media existentă la nivel european. 

Capitolul al III-lea, intitulat Piața de energie electrică din România prezintă o descriere a 

pieţei de energie la nivel național, respectiv a modului de organizare şi de funcţionare şi a 

principalilor actori care activează în acest sector, cu accent pe particularităţile de tranzacţionare a 

energiei electrice. Totodată, a fost realizată o analiză a evoluției și a perspectivelor sectorului 

energetic la nivel național, în ceea ce privește capacitățile de producție, producția și consumul de 

energie electrică, dar și soldul de schimb import-export de energie electrică. 

Diminuarea puterii instalate în capacitățile de producție, precum și existența unor capacități 

cu un factor de capacitate redus, conduce la o cerere tot mai mare de energie în piață, cu efect în 

creșterea importurilor și în majorarea prețurilor la consumatorii finali. Pe fondul diminuării puterii 

electrice instalate în capacitățile de producție, cantitatea de energie electrică produsă la nivel 

național de către producătorii cu unități dispecerizabile a ajuns la 53,74 TWh, în anul 2020, fiind 

cel mai redus nivel înregistrat în ultimii șapte ani. Dacă în intervalul 2014-2018 România a fost 

exportator net de energie electrică, această situație s-a inversat, devenind importator net începând 

cu anul 2019. Această schimbare a determinat înregistrarea unui sold comercial negativ al 

activității transfrontaliere, în sumă totală de 307,5 milioane euro, în perioada 2019-2020. 

În contextul evoluției prețurilor de tranzacționare pentru energia electrică și a prețurilor la 

consumatorii finali, a fost realizată o analiză a evoluției acestor indicatori, alături de o analiză 

econometrică cu scopul identificării factorilor care au generat creșterile de prețuri înregistrate, 

începând cu anul 2021, în cadrul pieței de energie electrică.  



 În ceea ce privește prețul de tranzacționare pentru energia electrică pe piața angro, acesta 

a înregistrat o creștere continuă începând cu anul  2021, fiind consemnate maxime istorice care au 

determinat creșterea prețurilor suportate de consumatori. Analiza efectuată a scos în evidență 

faptul că, în comparație cu alte state europene, consumatorii români au suportat unele dintre cele 

mai mari creșteri ale prețurilor la energie electrică, în perioada 2018-2021. Pornind de la această 

evoluție, cu ajutorul modelelor econometrice, s-a estimat efectul unui set de variabile asupra 

dinamicii prețului pentru energia electrică tranzacționată pe piețele la termen la nivel național. 

Rezultatele obținute au confirmat legătura dintre modificarea prețului mediu ponderat și dinamica 

cantității de energie electrică tranzacționată, dar la aceasta se adaugă și rolul important pe care îl 

au producătorii români în stabilirea prețurilor pe platformele de tranzacționare, în contextul în care, 

64,21% din producția de energie electrică în anul 2020 a fost realizată de trei operatori economici 

care au ca acționar majoritar statul român. 

În cadrul Capitolului al IV-lea, intitulat Promovarea producției de energie electrică din 

surse regenerabile în România, se prezintă o analiză complexă a evoluției capacităților de 

producție și a producției de energie electrică la nivel naţional, cu accent pe energia produsă din 

surse regenerabile. Această secţiune cuprinde o amplă prezentare a evoluţiei indicatorilor specifici 

energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, respectiv: gradul de îndeplinire a ţintei 

naţionale privind energia electrică produsă din surse regenerabile, efortul financiar pentru 

promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile, precum şi impactul promovării 

producerii energiei electrice din surse regenerabile în tariful energiei electrice. 

În acest capitol se punctează modul în care au fost implementate, la nivel naţional, politicile 

privind promovarea surselor regenerabile de energie. De asemenea, este prezentată schema de 

promovare a producerii de energie din surse regenerabile. În același timp, a fost realizată o analiză 

comparativă a formelor de sprijin ale producţiei de energie electrică din surse regenerabile adoptate 

la nivelul statelor UE.  

În urma evaluării efectuate s-a concluzionat că majorarea ponderii puterii instalate a 

grupurilor electrogene pe bază de surse regenerabile a apărut ca efect al diminuării puterii instalate 

a grupurilor care utilizează combustibili convenționali. Pentru intervalul de timp 2017-2022, 

puterea instalată în cadrul grupurilor de producere a energiei electrice pe bază de SRE s-a diminuat 

cu 0,71%, respectiv cu 80 GW. Aceeași evoluție a fost înregistrată și în ceea ce privește producția 

de energie electrică din surse regenerabile.   

 La nivel național, pentru promovarea producerii de E-SRE a fost stabilit sistemul cotelor 

obligatorii combinat cu sistemul de comercializare cu certificate verzi, schema adoptată conducând 

la obținerea de către producătorii de energie, a unor venituri estimate de 17,62 miliarde lei în 



intervalul 2005-2020. La nivel național, măsurile adoptate pentru promovarea producerii de 

energie din surse regenerabile au contribuit la îndeplinirea țintelor naționale privind ponderea SRE 

în consumul final brut de energie și ponderea E-SRE în consumul brut de energie electrică. 

Pornind de la faptul că producătorii de energie electrică din surse regenerabile au beneficiat 

de sprijin financiar suportat de consumatorii români, iar energia electrică produsă din surse hidro 

înregistrează cele mai reduse costuri de producție, în finalul acestui capitol, s-a examinat existența 

unei corelații între dinamica exportului de energie electrică și producția de energie electrică din 

surse regenerabile de energie (SRE), cu ajutorul modelului liniar unifactorial de regresie. 

Rezultatele obținute în urma analizei corelației între modificarea exportului de energie electrică și 

producția de energie din SRE, au confirmat existența unei relații pozitive, stabile pe termen lung, 

între cele două variabile. 

 Capitolul al V-lea, intitulat Impactul producției de energie din surse regenerabile asupra 

economiei și mediului, are la bază analiza modului în care evoluția producției de energie electrică 

din surse regenerabile influențează reducerea emisiilor poluante generate de sectorul energetic, 

conducând astfel la diminuarea costurilor pe care atenuarea efectelor climatice le generează asupra 

economiilor. Pe de altă parte, s-a examinat existența unei corelații între produsul intern brut și 

producția de energie electrică, la nivel național, în funcție de tipul de resurse utilizate, respectiv 

sursele regenerabile și cele convenționale. 

 Rezultatele analizei econometrice efectuate cu privire la analiza impactului pe care 

producția de E-SRE și creșterea economică îl au asupra emisiilor de CO2 la nivelul statelor UE-

27, au confirmat teoriile de pornire, în sensul că, o creștere a PIB este asociată pozitiv cu creșterea 

emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul UE-27, sugerând un risc mai mare de poluare în 

condițiile creșterii economice. Totodată, rezultatele au confirmat că producția de energie din surse 

regenerabile are o influență negativă asupra emisiilor de dioxid de carbon.  

 O altă analiză efectuată în cadrul acestei secțiuni a vizat examinarea existenței unei corelații 

între Produsul intern brut și Producția de energie electrică, în funcție de tipul de resurse utilizate. 

Rezultatele au indicat faptul că dinamica PIB este influențată, într-o măsură mai mare, de producția 

de energie electrică din surse convenționale, și într-o măsură mai mică de cea din surse 

regenerabile. 

  

 

Cuvinte cheie: energie din surse regenerabile, dezvoltare durabilă, schimbări climatice, 
securitatea energetică, emisii poluante 
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