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INTRODUCERE

Preocuparea pentru tema resurselor energetice vine din simplul fapt că orice activitate
zilnică a individului presupune energie. În sprijinul acestei afirmații vine teoria relativității a lui
Einstein, exprimată de ecuația E=mc2, unde E = energie, m = masa, c = viteza luminii.
Mai departe, privind din punct de vedere economic, nu se poate vorbi despre creștere
economică dacă nu se are în vedere orientarea spre beneficii pe termen lung, lucru care nu este
posibil fără o preocupare pentru gestionarea eficientă a resurselor energetice.
Teza de doctorat realizată a pornit de la experiența practică dobândită pe parcursul a 4 ani
în domeniul energiei regenerabile, perioadă în care au existat oportunități de cunoaștere a multor
aspecte de ordin legislativ, economic, atât în România cât și în străinătate. Schimbarea regulilor
realizată în timpul jocului specifică certificatelor verzi din sfera regenerabilelor, a condus
prezenta lucrare spre o problemă de ordin social foarte importantă, caracteristică populației
României, aceea că deși conștientizează efectele deciziilor de ordin politic și legislativ luate
brusc, care subliniază foarte evident urmărirea de interese proprii, este pasivă la orice schimbare
i se aduce. Un alt aspect constatat este acela că populația trebuie să conștientizeze și să își asume
veridicitatea afirmației binecunoscute a lui Ghandi „Fii tu schimbarea pe care o vrei în lume!”
Primul capitol cuprinde partea teoretică vizând problematica resurselor energetice, cu
tipuri de resurse și importanța economică a acestora, dar și expunerea lucrărilor în domeniul
marketingului resurselor energetice realizate de-a lungul timpului.
Capitolul al doilea continuă lucrarea cu o abordare detaliată a particularităților specifice
marketingului resurselor energetice. Prima parte a acestui capitol prezintă doar câteva tendințe în
comportamentul consumatorului de resurse energetice, urmând ca acest aspect să fie detaliat în
capitolul patru datorită importanței pe care o deține în elaborarea de politici și strategii de
marketing din ultimul capitol. Partea a doua a capitolului abordează cei patru „P” binecunoscuți
în marketing: produs, preț, plasare, promovare, expuși din punct de vedere al resurselor
energetice.
Lucrarea continuă și cu un capitol dedicat pieței, cel de-al treilea, prin prezentarea
situației resurselor energetice la nivel mondial, mai apoi la nivel de UE și continuând cu situația
din România în intervalul 1990-2015 (anumite date au fost găsite numai până în anul 2014).
Capitolul patru abordează detaliat comportamentul consumatorului de produse energetice.
În sprijinul aspectelor de ordin teoretic vine o cercetare calitativă realizată pe baza analizei
datelor secundare reprezentate de rapoarte de sustenabilitate ale primelor 50 companii din
1

România din punct de vedere al cifrei de afaceri. Temele de interes analizate din rapoartele
identificate vizează preocuparea companiilor mari în vederea reducerii emisiilor de dioxid de
carbon, consumului de energie, utilizarea de surse regenerabile, orientarea spre agricultura
ecologică, managementul resursei de apă.
Cea mai importantă și mai detaliată parte a lucrării este reprezentată de capitolul cinci, în
cadrul căruia este expusă o cercetare cantitativă realizată în rândul populației din România,
sondaj care a presupus intervievarea a 497 subiecți, folosind mediul online, din toate cele 8
macroregiuni de dezvoltare, ale cărui rezultate au reprezentat cel mai important punct de plecare
pentru politicile și strategiile de marketing din ultimul capitol al lucrării.
Teza cuprinde în total 244 surse bibliografice, 57 figuri și 35 tabele.
Lucrarea realizată ce reprezintă rezultatul întregii activități de cercetare nu ar fi fost
posibilă fără o permanentă preocupare și îndrumare din partea conducătorului științific Domnul
prof. dr. ec. Gabriel Brătucu, care m-a sprijinit nu doar în perioada de pregătire a tezei de
doctorat ci și de-a lungul tuturor celor 8 ani petrecuți în cadrul Facultății de Științe Economice și
Administrarea Afacerilor, în domeniul Marketingului.
Totodată, doresc să mulțumesc Domnului prof. univ. dr. ec. Cristinel Constantin
pentru că m-a învățat importanța unei abordări riguroase a cercetărilor de marketing, pentru tot
sprijinul pe care l-am primit și de la dumnealui, nu numai pe parcursul celor 3 ani de doctorat, ci
în toată activitatea mea din universitate.
De asemenea, nu pot să nu imi exprim mulțumirile și față de Domnul prof. dr. ec.
Gheorghe Epuran, care m-a îndrumat și pe care l-am admirat de-a lungul celor trei ani pentru
îmbinările armonioase realizate între elemente de marketing și alte domenii și față de Doamna
prof. dr. ec. Liliana Duguleană care m-a ajutat să conștientizez importanța și să abordez riguros
analizele statistice. Alături de cei nominalizați, mulțumesc întregului colectiv al Facultății de
Științe Economice și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității Transilvania, pentru tot
sprijinul de care am avut parte.
Consider important a aminti, de asemenea, proiectul „Excelență interdisciplinară în
cercetarea științifică doctorală din România – EXCELLENTIA, POSDRU/187/1.5/S/155425”,
din anul 2015, de care am beneficiat timp de 5 luni, proiect coordonat de domnul prof. dr. ec.
Constantin Marin. Nominalizez numai doi dintre domnii profesori care mi-au lărgit sfera de
interes, prof. dr. ec. Constantin Munteanu, din cadrul Academiei de Studii Economice
București, care mi-a fost și tutore în cadrul proiectului și prof. dr. ec. Emil Dinga, coordonator
științific al proiectului.
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CAPITOLUL 1. ASPECTE CONCEPTUALE ȘI METODOLOGICE PRIVIND
MARKETINGUL RESURSELOR ENERGETICE
Creșterea economică ce nu ține cont de protejarea mediului prin folosirea rațională a
resurselor energetice sau de interesele generațiilor viitoare, duce la efecte negative pe termen
lung. Creșterea durabilă, pe un orizont de timp nedeterminat, poate avea loc numai dacă pe lângă
aspectele economice sunt luate în considerare și aspectele ecologice, etice și morale.1
1.1. Dezvoltarea durabilă și resursele energetice
Printr-un calcul foarte simplu, reprezentat de raportarea suprafeței Pământului la numărul
de locuitori pentru asigurarea necesarului de resurse și gestionarea deșeurilor rezultate din
consumul acestora, ediția din 2008 a raportului Living Planet precizează că mai mult de trei
sferturi din populația lumii trăiește în țări cu deficit ecologic, în care consumul național a depășit
cu mult capacitatea de regenerare a Pământului.2 Astfel, în contextul globalizării și al
industrializării, sustenabilitatea devine o problemă importantă în toate domeniile, cunoscut fiind
faptul că cererea pentru alimente şi energie va creşte cu 40-50%, iar cea pentru apă cu 30-40%.
Astfel, capacitatea de adaptare a tuturor ţărilor emergente, în dezvoltare şi a celor dezvoltate va
trebui să crească pentru a putea găsi soluţii pertinente la cerinţele sustenabilităţii.3
Dezvoltarea durabilă pune accent pe utilizarea intensivă a resurselor regenerabile, și pe
cele neregenerabile într-un mod cât mai eficient. O legătură conceptuală interesantă se poate face
între ideea de dezvoltare durabilă și cea de entropie. Pentru o dezvoltare durabilă este necesară
asigurarea unui consum permanent de entropie joasă din mediul procesului, sau sistemului
economic în cauză astfel încât, accelerația indusă pentru creșterea entropiei din mediu să nu
periciliteze “extragerea” viitoare de asemenea entropie joasă.4 Există trei aspecte care determină
o legătură între domeniul energetic și dezvoltarea durabilă: importanța energiei la nivelul
societății, disponibilitatea resurselor și efectele asupra mediului înconjurător.5
În ceea ce privește importanța energiei, toate realizările omenirii se datorează utilizării
energiei: aceasta stă la baza societății moderne de astăzi, este esențială pentru activitatea zilnică a
1

Ekins, P., Economic Growth and Environmental Sustainability: the prospects for green growth, Routledge,
London, 2000, pp. 55-57
2
Living Planet Report 2008. Disponibil la: http://www.responsabilitatesociala.ro/editoriale/raportul-living-planet2008-semnale-de-alarma-si-solutii.html. Consultat în: Iunie 2016
3
Danciu, V., Marketingul viitorului, răspunsul adecvat la schimbările mediului, Economie teoretică şi aplicată,
Volumul XX, 2013, p. 35
4
Dinga, E., Ionescu, C., Sugestii epistemologice in “Legea entropiei și procesul economic”, Economie Teoretică și
Aplicată, Nr. 3/2006, București, p. 51
5
Roth, A., Rezumat teză de doctorat - Energie și dezvoltare durabilă în Uniunea Europeană. Studiu de caz: Rolul
energiei nucleare în sistemul energetic din Germania, Franța și Marea Britanie, Cluj Napoca, 2015, p. 9

3

oricărui individ. Despre disponibilitatea resurselor este dificil a se măsura cu exactitate acest
lucru, însă după cum este firesc din punct de vedere economic, prețul este cel care măsoară
disponibilitatea lor. Cel de-al treilea aspect care determină legătura dintre domeniul energetic și
dezvoltarea durabilă este caracteristic, în prezent, într-o mai mare măsură, țărilor dezvoltate. În
timp ce țările sărace se străduiesc să aibă acces la cât mai multe resurse în vederea dezvoltării, la
nivel de țări dezvoltate se pune problema conservării acestora, a rezolvării problemelor globale
din prezent, legate de schimbările climatice.
1.2. Definirea conceptului de resurse energetice
Resursele energetice se regăsesc sub diferite forme: unele există ca și stocuri și, astfel, ele
sunt epuizabile, altele există ca și fluxuri, fiind inepuizabile, iar o altă parte se bazează pe stocuri
epuizabile, dar care pot fi transformate în resurse regenerabile.
Abordând la nivel general termenul de “resursă energetică”6 distingem două categorii
principale și anume: cele regenerabile, și cele neregenerabile. Resursele neregenerabile sunt
depozitate deasupra solului sau sub acesta și pot fi extrase în orice moment. Aceste tipuri de
resurse au stat la baza revoluției industriale și a creșterii economice, iar exploatarea acestora
poate fi crescută, de la o perioadă la alta, prin intrări de forță de muncă și capital. Cu toate
acestea, exploatarea acestor resurse este limitată, stocurile urmând a se epuiza în timp.
Resursele regenerabile se caracterizează prin faptul că ele sunt reînnoite periodic în
contextul ciclurilor ecologice, până la un anumit nivel, în caz contrar există riscul
supraexploatării. Atât timp cât nu există o exploatare exhaustivă, resursele regenerabile pot fi
folosite pentru o perioadă infinită de timp.
Pe lângă aceste două categorii principale de resurse, poate fi considerat distinct, ca o a
treia categorie, terenul pe care se desfășoară activitatea umană care reprezintă și un generator de
resurse.7 Acesta reprezintă o bază pentru toate activitățile economice. Majoritatea celor care
abordează ideea de management al resurselor, ignoră această a treia categorie, terenul fiind
considerat spațiu pentru orice activitate umană. Cu toate acestea impactul utilizării resurselor
pentru activitatea economică nu poate fi evaluat adecvat fără a ține cont de terenul pe care se
desfășoară.
Cel mai important aspect este că resursele de energie pot evolua ca o consecință a
ingeniozității omului, condus de dorința de a oferi energia la prețuri și condiții accesibile. Deși
6

Fuller, D., A., Sustainable marketing, Managerial – Ecological Issues, Sage Publications, 1999, p. 108
Kernegger, L., Giljum, S., Overconsumption? Our use of the world’s natural resources, Sustainable Europe
Research
Institute,
September
2009,
pp.
20-23.
Disponibil
la:
https://www.foe.co.uk/sites/default/files/downloads/overconsumption.pdf. Consultat în: Iunie 2016
7
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termenul de stoc sugerează ideea de epuizabil, finitudine, ceea ce nu este deloc incorect, această
parte accesibilă depinde și de cererea viitoare pentru respectiva resursă. Resursele care nu sunt
cerute pe piață, reprezintă “bunuri neutre”. Cererea, alături de progresele tehnologice și knowhow, transformă aceste bunuri neutre în rezerve ”reaprovizionate” după folosire, prin avantajele
date de tehnologie care permit oamenilor să valorifice resurse ce, anterior, nu erau importante.
De cealaltă parte, resursele bazate pe fluxurile recurente sunt diferite de stocuri. Acestea sunt
recoltate prudent și pot fi reînnoite.
Dar nu resursele reprezintă un scop în sine, atractivitatea acestora trebuie să fie văzută în
contextul societății, din punct de vedere al cererii de energie, al tehnologiei care transformă
resursele în servicii energetice și al economiei asociate utilizării acestor resurse de către
consumatori, aspecte care impun o regândire continuă a marketingului resurselor energetice.
1.3. Importanța economică a resurselor energetice
După cum a putut fi observat și în cele abordate până acum, furnizarea și utilizarea
serviciilor energetice sunt puternic asociate cu dezvoltarea economică, fapt care confirmă cât de
importantă este energia ca și factor cauză în dezvoltarea economică. Bineînțeles că dezvoltarea
implică și o serie de alte măsuri în afară de cele asociate energiei cum ar fi evoluția piețelor
educaționale, de muncă, instituții financiare pentru sprijinirea capitalului de investiții,
modernizarea agriculturii, precum și asigurarea infrastructurii pentru apă, comunicații etc.
În ceea ce privește domeniul industrial, teoria creșterii economice este condiționată de
nivelul și calitatea resurselor energetice, de fluxul de mărfuri, de tehnologie și poluarea mediului.
Reproductibilitatea reprezintă un concept cheie în economia producției. Unii factori de producție
sunt reproductibili, în timp ce alții pot fi realizați la un cost din cadrul sistemului de producție.
Capitalul, forța de muncă și, pe termen lung, chiar și resursele naturale, sunt factori
reproductibili, în timp ce energia este un factor de bază care nu este reproductibil, indiferent de
tipul combustibililor. Astfel că, unii economiști și ecologiști 8 au pus mare accent pe rolul
energiei și a disponibilității acesteia în procesele de producție și creștere economică. Aceștia
susțin că economia ar trebui să fie considerată ca un subsistem deschis al ecosistemului global.
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CAPITOLUL 2. PARTICULARITĂȚI ALE MARKETINGULUI ÎN DOMENIUL
RESURSELOR ENERGETICE
Despre comportamentul consumatorului ca și domeniu distinct, începe să se vorbească la
mijlocul anilor ’60, având ca și fundament contribuții din domenii diverse ca psihologie,
sociologie, antropologie etc. În literatura de specialitate există diverse definiții, Asociația
Americană de Marketing descriindu-l ca fiind “o interacțiune dinamică referitoare la impresie și
percepție, conduită și situații comune prin care oamenii își dirijează activitățile de schimb.”9
2.1. Aspecte teoretice privind comportamentul consumatorului de produse energetice
Conform definiției lui Kotler, marketingul reprezintă un proces social și managerial prin
care indivizi și grupuri de indivizi obțin ceea ce le este necesar și doresc prin crearea, oferirea și
schimbul de produse, având o anumită valoare.10 Nu se mai poate vorbi însă de produse simple
care servesc o populație în masă, despre exploatarea resurselor în masă, ori despre consumatori
care nu se informează. În acest sens, concurența a crescut și a devenit mai dură, consumatorii
sunt informați și lansează cereri de calitate, conlucrarea dintre producție și piață este mai
complicată prin faptul că ține cont de resursele disponibile și de protecția mediului iar, în acest
context, relația de marketing implică o planificare strategică a producției orientată nu doar spre
obținerea profitului pe termen scurt, cât spre generarea de valoare pe termen lung. Astfel, în
acest context, același autor precizează faptul că “oportunitățile verzi se vor ivi pentru companiile
și oamenii de marketing care pot crea noi soluții care să promită prosperitate prin protecția
mediului.”11
2.2. Mixul de marketing în domeniul produselor energetice
Produsul energetic se distinge de produsul clasic prin faptul că el reprezintă materia
primă pentru toate celelalte bunuri și servicii care se realizează în economie. Toată activitatea și
dezvoltarea economică au la bază utilizarea energiei, prin urmare o importanță deosebită în
elaborarea produsului energetic este acordată principiilor de eficiență, componentă esențială
pentru dezvoltarea durabilă.
În cadrul acestei categorii de produse, se poate vorbi despre o serie de instrumente prin
care producătorii din orice domeniu să fie stimulați să dezvolte produse eficiente energetic, iar
cumpărătorii să fie educați, stimulați să le achiziționeze și să le folosească.
9
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Orice produs sau serviciu presupune un preț mai mare sau mai mic, în funcție de mai
mulți factori interni sau externi ca: cererea pentru respectivul bun sau serviciu, concurența,
costurile de realizare ale acestuia, obiectivele avute în vedere etc. De cele mai multe ori, în
alegerea achiziționării unui produs (privind din punct de vedere al consumatorului) și în decizia
de realizare a acestuia (din punct de vedere al agentului economic ofertant), se pierde
dimensiunea psihologică a prețului, care reflectă valoarea lui, fapt care se datorează dorinței fie a
consumatorilor fie a producătorilor, de a obține beneficii imediate, fără a lua în considerare pe
cele pe termen lung.
În ceea ce privește energia verde, consumatorii vor plăti, în general, cu 10% mai mult
pentru aceasta. În vestul Australiei, respondenții din cadrul unei cercetări efectuate au precizat că
sunt dispuși să plătească cu până la 30% mai mult, dacă acestea sunt justificate. Cu toate acestea,
prețul este văzut ca un factor dominant în opoziția consumatorilor de a achiziționa energie verde.
Danciu compară canalele de distribuție cu acele conducte care asigură transportul
produselor lichide sau gazoase de la producător până la stațiile de alimentare, ultimul punct de
unde acestea sunt preluate de către consumatorii finali fără să afecteze mediul și condițiile de
sănătate ale acestora.12
Traseul pe care îl parcurg produsele energetice, la fel ca și în cazul oricărui alt produs, de
la producător până la consumatorul final, presupune o serie de activități diverse, cu intermediarii
și resursele financiare și logistice aferente în funcție de complexitatea fiecărei operațiuni.
Marketingul resurselor energetice nu presupune numai o simplă realizare de produse
eficiente energetic, aceasta trebuie însoțită de o politică de promovare bine pusă la punct astfel
încât aceste tipuri de produse să fie preferate de către consumatorii finali în detrimentul celor
clasice.
Succesul publicității în ceea ce privește produsele energetice vine numai după o
campanie puternică de educare a consumatorului privind importanța resurselor energetice pentru
omenire și cum poate fiecare individ să facă ceva pentru viitor prin simpla lui acțiune. Acest
lucru se datorează trendului actual de promovare masivă a produselor “eco”, “bio”, în urma
căruia se nasc atât afaceri sustenabile, bazate pe produse de încredere, dar și foarte multe altele
care nu fac decât să beneficieze de această oportunitate, realizând produse care nu poartă decât o
imagine falsă, în vederea obținerii de avantaje financiare sporite.
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CAPITOLUL 3. PIAȚA RESURSELOR ENERGETICE
Datorită importanței sale, se poate considera că piața energiei presupune atât studierea
disponibilității resurselor energetice cât și produsele ce au la bază energia și include: autoritățile
motivante în vederea furnizării, conversiei, transportului și utilizarea resurselor energetice,
gestionarea deșeurilor în urma utilizării acestora, structuri și regulamente, efectele asupra
mediului, eficiența energetică.
În majoritatea statelor, prețul pe piața de energie se formează liber ca urmare a întâlnirii
cererii cu oferta, ca și în cazul celorlalte bunuri sau servicii. Acest lucru duce la eforturi de
eficientizare ale consumului precum și la investiții permanente în posibile noi resurse energetice.
Aceste eforturi se datorează și faptului că cele mai mari rezerve de resurse energetice se află în
țări în care comerțul cu astfel de surse are la bază scopuri politice și nu principii ale unei piețe
libere.
În România liberalizarea pieței energetice a devenit obligatorie odată cu aderarea la
Uniunea Europeană, având la bază câteva repere ca eliminarea tarifelor reglementate, protecția
consumatorilor, un mediu concurențial dezvoltat, un sistem energetic sustenabil și competitiv.
Prezentul capitol are în vedere o analiză a evoluției disponibilității resurselor energetice,
consumul de resurse energetice, eficiența energetică, din perioada 1990-2015 (acolo unde există
date actualizate), la nivel mondial, mergând apoi spre Uniunea Europeană și România.
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CAPITOLUL 4. POLITICI DE MEDIU ADOPTATE DE CĂTRE PRIMELE 50
COMPANII DIN ROMÂNIA PRIN UTILIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR
ENERGETICE
În cadrul acestui capitol se vor prezenta politicile de mediu avute în vedere de către
marile companii prezente pe piața din România, printr-o cercetare calitativă ce a fost realizată
având ca și bază rapoarte de sustenabilitate sau alte surse oficiale ale primelor 50 companii din
punct de vedere al cifrei de afaceri înregistrate în anul 2015. Necesitatea realizării acestei
cercetări vine din faptul că marile companii au o mare influență asupra populației prin numărul
mare de angajați pe care îl dețin, majoritatea acesteia fiind angajată în multinaționale, iar
conceptul de responsabilitate socială este tot mai asumat de către acestea.
4.1. Noțiuni teoretice privind cercetările calitative
Caracteristicile13 specifice acestor tipuri de cercetări sunt: se are în vedere înțelegerea și
interpretarea fenomenelor analizate; metodele folosite sunt specifice investigațiilor sociologice,
eșantioanele folosite au dimensiuni foarte mici, riguros stabilite tocmai pentru că se au în vedere
obținerea de detalii privind problema cercetată și cercetătorul are rol activ în procesul de
cercetare.
4.2. Cercetare calitativă cu privire la politicile de mediu prin utilizarea eficientă a
resurselor energetice ale primelor 50 de companii din România din punct de vedere al
cifrei de afaceri.
Politica de mediu a marilor companii consumatoare de energie prezente pe piața
românească, din diverse domenii de activitate, este puternic asumată și bine reprezentată,
constituind un model pentru întreprinderi de dimensiuni mai mici și chiar pentru întreaga
populație. Astfel, a fost considerat important a se analiza direcțiile de dezvoltare ale acestora în
vederea protejării mediului, studiindu-se diverse rapoarte de sustenabilitate puse la dispoziție de
către companii sau alte surse oficiale de informații care prezintă politicile lor de mediu.
4.3. Metodologia cercetării
Eșantionul utilizat pentru prezenta cercetare calitativă a fost ales în baza criteriului cifrei
de afaceri realizate în ultimul exercițiu financiar-contabil, respectiv anul 2015, folosind ierarhia
13
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alcătuită de site-ul www.doingbusiness.ro în baza raportărilor depuse de societățile care operează
pe piața din România.
Acest clasament cuprinde un număr de 50 de societăți care activează în diverse domenii de
activitate ale economiei naționale, realizând împreună o cifră de afaceri de circa 44 miliarde de
euro în 2015 (aproximativ 27% din PIB-ul României pe anul 2015 – date provizorii furnizate de
Institutul Național de Statistică). Este vorba despre firme ce activează preponderent în industrie
și comerț, ramuri semnificative pentru contribuția la PIB-ul României.
După analiza elementelor care țin cont de caracteristicile rapoartelor publicate, dar și de
importanța acordată publicării acestui tip de informații, s-a trecut la analiza efectivă a datelor de
sustenabilitate în ceea ce privește mediul înconjurător cu referire la resursele energetice, după
cum urmează:
-

preocuparea pentru reducerea emisiilor de CO2;

-

preocuparea pentru reducerea consumului de energie;

-

utilizarea energiei regenerabile;

-

optimizarea structurii logistice pentru minimizarea impactului de mediu a acesteia;

-

gestiunea deșeurilor;

-

promovarea și susținerea agriculturii ecologice;

-

managementul resursei de apă.

Cele 7 puncte de mai sus au fost analizate și considerate elemente centrale ale promovării
și încurajării protecției mediului înconjurător fiind, totodată, și elemente comune aplicabile
acestui eșantion de societăți relativ eterogene ca și domeniu de activitate.
4.4. Limitele cercetării
Cea mai importantă limită a cercetării realizate este reprezentată de analiza a numai 50
mari companii din România, primele în clasament din punct de vedere al cifrei de afaceri
înregistrate la sfârșitul anului 2015. Datorită existenței a mult mai multor mari societăți, s-a avut
în vedere un criteriu de selecție, urmărindu-se, în detaliu, datele furnizate de către rapoartele
acestora. Aceste informații detaliate reprezintă puncte de plecare pentru cercetări viitoare,
putându-se analiza, mai în profunzime, una dintre cele șapte mari direcții urmărite legate de
politicile de mediu la nivel de întreprinderi mici și mijlocii, asociații etc.
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CAPITOLUL 5. CERCETARE CANTITATIVĂ CU TEMA: ATITUDINI, OPINII
ȘI COMPORTAMENTE ALE ROMÂNILOR REFERITOARE LA CONSUMUL BAZAT
PE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Prezentul capitol analizează, prin intermediul unei cercetări cantitative, atitudinile,
opiniile și comportamentele populației din România privind consumul bazat pe eficiență
energetică.
5.1. Metodologia cercetării
Cercetarea cantitativă realizată are la bază ancheta de tip sondaj, fiind utilizat ca și
instrument de culegere al datelor chestionarul. Datorită costurilor ridicate pe care le implică o
cercetare cantitativă bazată pe colectarea datelor direct de la respondenți apelând la operatori, s-a
aplicat metoda CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Această metodă presupune
realizarea cercetării cu ajutorul internetului, prin încărcarea chestionarului online și completarea
acestuia de către respondent direct în browser, fără a fi necesar a se instala vreo aplicație sau
vreun program.
Având în vedere că au existat limitări financiare și de ordin logistic, metoda de
eșantionare aleasă este nealeatoare, cercetarea desfășurându-se pe întreg teritoriul României, dar
adresându-se numai persoanelor care utilizează internetul.
5.2. Rezultatele cercetării
În prima parte a cercetării s-a urmărit în ce măsură respodenții sunt preocupați de
consumul de energie din cadrul gospodăriei, obținându-se un procent ridicat al celor preocupați
de acest aspect, de 85,3%.
Mai departe, direcția în care a mers cercetarea este preocuparea pentru consumul de
energie privit din cele 2 direcții, motivație de ordin financiar și preocupare pentru mediul
înconjurător, apelându-se la întrebări privind modalități concrete de protejare ale mediului
cunoscute de către respondenți și cât de importante sunt acestea, respectiv: utilizarea de
echipamente eficiente din punct de vedere al consumului de energie în cadrul gospodăriei,
sisteme bazate pe surse regenerabile (soare, apă,

vânt) pentru energie electrică, termică,

colectarea selectivă a deșeurilor, utilizarea deșeurilor pentru producerea de energie electrică,
apelarea la mijloace de transport cu un consum cât mai redus de energie, promovarea și
susținerea agriculturii ecologice, desfășurarea de campanii de responsabilitate socială privind
11

consumul de energie. S-a trecut apoi la inițiative concrete privind eficiența energetică precum
materiale informative de la furnizorii proprii de apă, gaze, energie electrică; accentul tot mai
mare pe componenta de mediu a companiilor mari, campanii de informare desfășurate de
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, existența clusterelor energetice,
intenția autorităților de a promova și susține pentru 2017 consumatorii care doresc să își producă
singuri energia electrică.
O interesantă parte a cercetării a constituit-o analiza întrebării deschise din cadrul
chestionarului aplicat, unde multe dintre propunerile respodenților au reflectat o reală preocupare
pentru tema cercetată, prin recomandări de lucrări de specialitate pentru cercetător, din partea
acestora, lucru care confirmă, încă o dată, faptul că cei mai mulți dintre respondenții care au
accesat chestionarul sunt și interesați de tema cercetată. Această confirmare reprezintă un
important punct de plecare pentru alte eventuale cercetări pe aceeași temă.
Mai mult, a prezentat interes pentru prezenta cercetare, în ce măsură respondenții au
convingerea că ceea ce vor face generațiile viitoare depinde în mare parte de exemplul pe care ei
ca și indivizi îl dau. Rezultatele la această întrebare au fost foarte importante pentru tema
cercetată, constituind un fundament pentru politicile și strategiile ce vor fi elaborate în viitor.
Ulterior, s-a trecut la identificarea măsurilor concrete luate de către respondenți privind
eficiența energetică în gospodăriile proprii, precum și intențiile pentru viitor. Înainte de
întrebările de caracterizare, s-a urmărit obținerea unei imagini mai clare privind, per ansamblu,
care este principala motivație a respondenților în ceea ce privește orientarea către sisteme
eficiente din punct de vedere al consumului de energie, ultima întrebare a chestionarului înainte
de cele de caracterizare ale respondenților a vizat două aspecte importante și anume: „motivația
de ordin financiar” și „preocuparea pentru mediul înconjurător”.
Alături de motivația de ordin financiar, populația cercetată începe să fie tot mai
preocupată și de consecințele asupra mediului prin consumul de resurse energetice. Mare parte
din aceasta consideră că este foarte importantă educația încă de la vârstele cele mai mici, aspect
care va constitui un pilon principal pentru politicile și strategiile ce vor fi elaborate pe baza
cercetării ce a fost realizată.
5.3. Limitele cercetării
Prima și cea mai importantă limitare este reprezentată de metoda de cercetare aleasă,
nealeatoare, motiv pentru care rezultatele nu pot fi extrapolate la nivelul populației României,
dar reprezintă o bază foarte bună pentru viitoare cercetări, având în vedere că nu se cunosc
cercetări similare realizate pe teritoriul țării. De asemenea, reprezintă și un fundament pentru
12

formularea de politici și strategii de marketing legate de această temă, datorită numărului mare
de respondenți din cadrul eșantionului.
Mai apoi există o serie de limitări legate de realizarea acestei cercetări prin intermediul
platformei online și anume:


Nu a existat un operator de interviu care să ofere explicații în caz de necesitatea lor,
deși s-a oferit asistență online pentru completarea chestionarului. Acest lucru a
determinat incapacitatea de a înregistra eventuale chestionare incomplete, întrucât
platforma Google Docs trimite chestionarul în baza de date doar după ce a fost
completat integral. Tot acest lucru a favorizat și obținerea de răspunsuri fără sens, la
întrebarea deschisă din chestionar, lucru care nu s-ar fi întâmplat dacă ar fi existat un
operator.



cercetarea online necesită accesul la un calculator și la internet. Cu siguranță acest
lucru a limitat numărul de răspunsuri și se poate observa în cadrul analizei
variabilelor de caracterizare că nu s-au putut obține procente egale din rândul
respondenților pentru cele legate de vârstă, studii, ocupație. Totodată, în orice
problemă există și oportunitate, astfel că prin intermediul cercetării online, s-au putut
obține răspunsuri de pe întreg teritoriul României.



S-au folosit scale simple, cu majoritatea întrebărilor închise, pentru a obține răspunsuri
cât mai multe, cunoscut fiind faptul că timpul fiecăruia este tot mai limitat din cauza
multiplelor activități în care indivizii sunt implicați.



Alte limitări sunt reprezentate de imposibilitatea de a cunoaște ratele de răspuns sau de
refuz, mărimea populației cercetate, caracteristicele demografice ale respondenților.

Cu toate aceste limitări, cercetarea reprezintă un punct de plecare foarte bun pentru alte
cercetări pe această temă, ce pot fi efectuate pe fiecare regiune de dezvoltare și pentru elaborare
unor politici și strategii de marketing viitoare.
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CAPITOLUL 6. POLITICI ȘI STRATEGII DE MARKETING UTILIZATE ÎN
DOMENIUL RESURSELOR ENERGETICE
Prezența resurselor energetice în orice activitate întreprinsă de către orice individ,
importanța gestionării eficiente a acestora în vederea protejării mediului și grija pentru
generațiile viitoare prin exemplul propriu: trei aspecte importante care au fost evidențiate dea
lungul capitolelor precedente și din care se poate desprinde legătura strânsă între marketingul
resurselor energetice dezvoltat în această lucrare și elemente din marketingul social, cu
subramurile acestuia reprezentate de cel ecologic, educațional și religios.

6.1. Politica de produs
Succesul produselor energetice presupune o sinergie perfectă între caracteristicile fizice
ale produsului și imaginea pe care o aduce privind efectele benefice atât pentru consumatorul în
cauză, cât și pentru comunitatea în care acesta activează, pentru mediul înconjurător și mai ales,
pentru generațiile care vin.
Din această sinergie, pot rezulta 4 planuri pe care acționează un produs energetic și
anume: produsul energetic de bază, de exemplu: bec, calorifer etc, produse care satisfac nevoile
de bază ale oricărui individ această caracteristică făcând trecerea la produsul efectiv, care
reprezinta planul al doilea. Un al treilea plan vizează îmbunătățiri care presupun servicii post
vânzare, instalare, garanții etc, componente la care s-a lucrat continuu de-a lungul timpului,
astfel încât să fie realizate produse superioare din punct de vedere al performanțelor. O
importanță deosebită privind produsele ecologice aparține inițiativelor de reciclare a cât mai
multe dintre produsele existente în uz.
La aceste aceste trei planuri prezentate de Kotler, se propune un al patrulea plan ce
vizează produsul energetic și anume acela al unui produs cu valoare adaugată mare care vine cu
un mesaj cu o componentă emoțională puternică, prin toate caracteristicile fizice ale produsului.
6.2. Politica de preț
Privind la nivel general, prețul unui produs eficient energetic presupune un preț inițial
mai mare, dar care presupune o recuperare a costului suplimentar în timp.
Fără a fi luat în calcul un preț prea mare pentru produsul energetic, strategia cea mai
recomandată în cazul acestui tip de produse este cea a prețurilor orientate spre valoare. Odată cu
un preț mai ridicat, decât cel obișnuit, este esențial a se prezenta economisirile ulterioare
realizate și timpul în care consumatorul își recuperează acești bani investiți.
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Inițiative concrete realizate în acest sens, ce merită a fi menționate, sunt companiile
ESCO, care monitorizează și evaluează economiile de energie realizate, alături de alte servicii pe
care le realizează și care au fost prezentate în prezenta lucrare. Acestea abordează prețul de tip
PWYW (“pay what you want”).14
6.3. Politica de distribuție
Privind la modul general, în ceea ce privește distribuția unui produs eficient energetic,
devine foarte importană cooperarea între toți actorii care participă la realizarea și transferul unui
produs eficient energetic de la producător și până la consumatorul final.
Conform principiilor sustenabilității, un produs trebuie realizat cât mai aproape de locul
de consum, în vederea reducerii amprentei de carbon din distribuție și pentru a sprijini economia
locală.15 Realizarea acestora la nivel local, aduce beneficii privind dezvoltarea producției locale,
dar și pentru mediu, dacă este să fie luat în calcul transportul acestora de la producător și până la
consumatorul final, care se realizează cu mijloace de transport ce presupun emisii dăunătoare
mediului.
6.4. Politica de promovare
Propunerile pentru politica de promovare a resurselor energetice se axează, în special, pe
relațiile publice, prin avantajele pe care le dețin: gradul de acoperire mare, costuri mai mici,
descriere pe larg a acțiunilor realizate, dată fiind importanța componentei sociale în abordarea
acestui tip de resurse.
Mai puțin important decât relațiile publice pentru tema lucrării, dar totuși deloc de omis
este elementul publicitate, verigă importantă a politicii de promovare în general. Cele mai utile
mijloace de comunicare din cadrul publicității pot fi internetul și presa scrisă. Despre internet
este important a se sublinia faptul că “nu reprezintă doar un mijloc de promovare, ci că acesta a
devenit cea mai importantă modalitate de comunicare dintre o companie și publicul țintă.”16
Promovarea vânzărilor vizează mediul de afaceri care s-ar putea implica în inițiativele de
protejare ale mediului. Aceasta presupune acordarea de beneficii pe termen scurt, în vederea
creșterii vânzărilor, dar și a încurajării preferințelor pentru produse eficiente energetic.

14

Bălan, C., „Pay What You Want: A Participative Price Setting Mechanism”, International Journal of Economic
Practices and Theories, Vol. 4, No. 5, 2014, Special issue on Marketing and Business Development, pp. 953-954
15
Opriș, M., A., Teză de doctorat „Politici și strategii de marketing utilizate în industria textilă din România”,
Universitatea Transilvania din Brașov, 2016
16
Epuran, G., The role of innovation in the trade industry, Bulletin of the Transilvania University of Brasov, 2015,
8(57)(2), p.61
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CONCLUZII GENERALE

Prezentul și viitorul marketingului presupun o atenție deosebită necesar a fi acordată
resurselor energetice din partea oamenilor de marketing dar și din partea tuturor agenților
economici. Dialogul, Accesul, Asumarea riscului și Transparența (DART - Dialogue, Access,
Risk Assessment and Transparency)17 reprezintă cheia succesului unei creșteri economice
durabile pentru fiecare jucător din piață. Mai mult decât aceste elemente, este foarte important ca
fiecare individ în parte, să conștientizeze cât de importante sunt beneficiile pe termen lung nu
doar la nivel individual, ci la nivel de comunitate. Puterea propriului exemplu este cea care poate
influența pe cei din jur, astfel toți au de câștigat.
Din aceste motive, pe lângă importanța economică a resurselor energetice, lucrarea a
accentuat și dimensiunea socială legată de resursele energetice, strâns legată de o politică de
educație bine pusă la punct, alături de un sistem de valori care presupun iubirea față de țară a
fiecăruia dintre noi.
Consumatorii de produse eficiente energetic (care ajută la protejarea mediului
înconjurător), sunt aceia antrenați în procesul de realizare al produselor, au calitatea de
prosumator, sunt conștienți de valoarea lor și de rolul important pe care îl au în realizarea
respectivelor produse benefice atât lor cât și mediului înconjurător. Gradul de implicare al
acestora este ridicat, sunt orientați spre obiective finale, consideră că este foarte important a fi pe
drumul care trebuie încă de la început, adepții prevenției și nu a tratării unei probleme, ignoră
informațiile lipsite de actualitate și au convingeri puternice.
Ultimii 25 ani au adus o creștere a consumului de energie la nivel mondial, cu
aproximativ 57%, însă cu diferențe mari între economiile lumii. Țările cu acces facil la resurse
energetice au tendința de a-și crește consumul pentru a alimenta creșterea unor economii cu
caracter preponderent extensiv (cum ar fi țările Orientului Mijlociu și China) în timp ce economii
dezvoltate , cum e cea a Uniunii Europene, își scad consumul de energie în timp ce își cresc PIBul.
În prezent, UE importă un procent mai mare de 50% din energia pe care o consumă,
(importuri de combustibilii fosili). Producția de energie este reprezentată în majoritate de sursele
regenerabile, ponderea principală fiind deținută de cea hidro, urmată de eoliană și biomasă.

17

Prahalad, C., K., Ramaswamy, V., The future of competition. Co-Creating unique value with customers,
Strategy&Leadership, Carnegie Mellon University, vol. 32, no. 3, 2004, pp.4-9
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Situația energetică a României depinde foarte mult de importuri, cele mai multe fiind din
Rusia, dat fiind că producția de energie a țării a scăzut în intervalul 1990-2014, din cauza
epuizării resurselor bazate pe combustitibili fosili. Din acest motiv și România se înscrie în
trendul îmbunătățirii eficienței energetice.
La nivel de energie electrică produsă, și în cazul României se poate vorbi despre
ponderea cea mai mare deținută de sursele regenerabile, urmate apoi de combustibili solizi și
energia nucleară. Legat de sursele regenerabile de energie, cea hidro se detașează cu mult față de
celelalte, un rol important fiind atribuit companiei Hidroelectrica, urmată de centrale eoliene și
panouri solare.
Politica de mediu este destul de bine asumată de către marile companii, datorită
consumului mare de resurse și al efectelor secundare pe care le presupune activitatea acestora,
privind mediul. Din acest motiv, pentru cercetarea calitativă realizată în perioada septembrienoiembrie 2016, având în vedere complexitatea temei, a prezentat mai mult interes metoda
analizei datelor secundare, reprezentate de rapoarte care prezintă informații oficiale privind
politica de mediu, ale primelor 50 companii din România, din punct de vedere al cifrei de
afaceri. Datele au fost analizate cu ajutorul programului de cercetare calitativă Atlas, iar
aspectele care au fost avute în vedere s-au referit la emisiile de CO2, consumul de energie,
orientarea spre surse regenerabile, susținerea agriculturii ecologice, problematica deșeurilor.
Rezultatele analizei efectuate confirmă unul din rezultatele cercetării cantitative și anume faptul
că marile companii accentuează foarte bine componenta de responsabilitate socială. Totodată,
cercetarea calitativă reprezintă un punct de plecare foarte bun pentru o posibilă analiză a unor
companii de dimensiuni ceva mai mici, selectate nu numai dupa cifra de afaceri, ci chiar după
zona de dezvoltare în care se află, domeniu de activitate etc.
O parte importantă a lucrării este reprezentată de cercetarea cantitativă realizată în
perioada ianuarie-februarie 2017, perioadă care include atât etapa de pregătire a chestionarului,
cât și cea de culegere și prelucrare a datelor. Aceasta a avut ca principal scop determinarea
atitudinilor, opiniilor și comportamentelor populației din cele 8 regiuni de dezvoltare ale
României, privind consumul bazat pe eficiență energetică. O concluzie generală desprinsă din
cercetare este aceea că majoritatea respondenților are cunoștință de conceptul de eficiență
energetică, de inițiativele realizate până în prezent legate de acest aspect și a realizat îmbunătățiri
în gospodărie legate de un consum mai mic de energie. A existat o întrebare și în ceea ce privește
propunerile pe care respondenții le-ar aduce la inițiativele existente, în urma căreia au fost culese
informații diverse, care au fost grupate în categorii, primele trei fiind reprezentate de implicarea
reală a autorităților prin măsuri cunoscute și nu doar propagandistice, programe educaționale în
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școli și grădinițe și încurajarea surselor regenerabile de energie. Acestea din urmă, alături de
concluzia că, deși există cunoștințe legate de eficiență energetică, există încă o lipsă de asumare
din partea populației României în ceea ce privește protejarea mediului printr-un consum bazat pe
eficiență, au determinat propunerile prezentate în ultimul capitol al tezei.
Inițiativele prezentate deja pe parcursul lucrării sunt doar câteva din cele care au fost
încercate și realizate, majoritatea însă doar la nivel local, în regiunile mai dezvoltate din punct de
vedere economic și social din România. Prin urmare, este esențială conștientizarea legată de
importanța resurselor energetice, din partea cât mai multor persoane din toate regiunile țării.
Programul de marketing propus și dezvoltat în ultima parte a lucrării preia modelul de
succes al “Școlii Familiei”, care în doar câteva luni a reușit să devină foarte cunoscut și să se
extindă. Progamul pornește de la ideea că orice loc va înflori și va înregistra rezultate pozitive,
dacă fiecare individ conștientizează că modul lui de viață, conștiința lui sunt elemente decisive
pentru un mediu sustenabil. Acest lucru nu se poate realiza decât printr-un plan de educație
foarte bine pus la punct, structurat și care presupune colaborarea stransă dintre cei care deja
conștientizează importanța protejării mediului printr-un consum eficient de resurse.

CONTRIBUȚII PERSONALE

Principalul element de noutate în cadrul tezei este reprezentat de o abordare diferită,
interdisciplinară a marketingului resurselor energetice, îmbinând elemente ale marketingului
educațional, religios și ecologic, în toată lucrarea argumentându-se, prin exemple concrete
legătura care există între acestea. Plecând de la acest element de noutate, principalele contribuții
personale din cadrul lucrării constau în:
 Realizarea unei analize a aspectelor teoretice aplicabile în marketingul resurselor
energetice, prin consultarea de cărți și articole de specialitate, surse electronice de
informații.
Problematica resurselor energetice este abordată în numeroase lucrări științifice, însă din
perspectiva marketingului acestea nu sunt foarte multe. Din acest motiv, a fost considerată
necesară realizarea unei analize de acest fel, alături de prezentarea stadiului actual al cunoașterii.
În plus, au fost prezentate resursele energetice, pe rând, precum și importanța economică a
acestora.
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 Analiza detaliată a particularităților specifice marketingului resurselor energetice
plecând de la cei patru “P” binecunoscuți în domeniul marketingului.
Principalul element de originalitate specific capitolului care a tratat particularitățile
marketingului resurselor energetice este reprezentat de componenta educațională care are un rol
deosebit de important și de politica de reciclare ce trebuie avute în vedere în tratarea resurselor
energetice.
 Analiza detaliată a tendințelor în comportamentul consumatorului de produse
energetice
Pornind de la o viziune proprie, originală, s-au prezentat detaliat caracteristicile care
definesc consumatorul de produse energetice, punându-se accent pe noua tendință de a
transforma consumatorul în prosumator, adică a-l face parte la procesul de realizare al unui
produs sau serviciu. De asemenea, tot legat de comportamentul consumatorului de produse
energetice, s-a avut în vedere și etapa de decizie și post cumpărare în ceea ce privește
achiziționarea produselor energetice, punându-se accent pe nivelul de implicare și pe
conștientizarea consecințelor consumului.
 Realizarea unei cercetări calitative reprezentată de metoda analizei datelor
secundare ale rapoartelor oficiale ale primelor 50 companii din România din punct
de vedere al cifrei de afaceri.
Cercetarea calitativă realizată în toamna anului 2016, în rândul primelor 50 companii din
România din punct de vedere al cifrei de afaceri, reprezintă un element de noutate, în ceea ce
privește aspecte legate de resursele energetice. Pentru analiza datelor s-a folosit programul de
cercetare calitativă Atlas.
 Realizarea unei cercetări cantitative în rândul populației din cele 8 regiuni de
dezvoltare ale României, având tema “Atitudinii, opinii și comportamente ale
populației din România cu privire la consumul bazat pe eficiență energetică”
Cercetarea cantitativă ce a fost realizată, “Atitudini, opinii și comportamente ale
populației din România cu privire la consumul bazat pe eficiență energetică” a durat aproximativ
2 luni, respectiv ianuarie-februarie 2017. Metoda de culegere a datelor a fost online, reușind să
acopere toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale țării. Metoda de eșantionare a fost nealeatoare,
bazată pe cea a bulgărelui de zăpadă, apelându-se la cunoscuți, care au distribuit mai departe
chestionarul. Prelucrarea datelor a fost realizată cu programul de analiză statistică IBM
STATISTICS 24, iar întrebarea deschisă din cadrul chestionarului a fost analizată cu programul
folosit și pentru cercetarea calitativă, Atlas.
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 Dezvoltarea de politici și strategii de marketing aplicabile în marketingul resurselor
energetice.
Politicile și strategiile de marketing elaborate vizează o colaborare și o legătură strânsă
între elemente ale marketingului social-religios, educațional și cel al resurselor energetice, fapt
care reprezintă o noutate pentru problematica resurselor energetice.
 Elaborarea unui plan de marketing constând în proiectul amplu “Energie=Viață”,
ce se dorește a fi unul permanent, tocmai pentru că pornește de la importanța
resurselor energetice pentru bunăstarea fiecărui individ și a generațiilor viitoare.
Proiectul propus prin planul de marketing, se dorește a fi unul permanent, în continuă
extindere, monitorizat cu regularitate, tocmai pentru că pornește de la obiectivul principal de
stimulare a conștiinței cât mai multor persoane și de la a-i convinge că schimbarea și bunăstarea
generațiilor viitoare pornește de la acțiunea fiecăruia în parte.
 Diseminarea activității de cercetare legate de tema abordată în teza de doctorat prin
participări la evenimente de specialitate, publicarea în diverse articole de
specialitate recunoscute la nivel internațional, participări, deplasări în străinătate.
Pe parcursul celor trei ani de doctorat, au fost diseminate analize tratate și în teză, prin
participarea la conferințe, publicarea de articole în lucrări de specialitate. Cea mai interesantă
experiență și care a contribuit foarte mult la elementele de originalitate din lucrare a fost
reprezentată de școala de vară organizată prin proiectul Excellentia, în cadrul căreia a fost
posibilă interacțiunea cu profesori și doctoranzi atât din domeniul economic, cât și socio-uman,
astfel că a reprezentat o oportunitate extraordinară pentru realizarea de conexiuni
interdisciplinare.

DIRECȚII VIITOARE DE CERCETARE

De-a lungul abordării fiecărei părți a prezentei lucrări, au apărut diverse preocupări care
pot reprezenta un punct de plecare important pentru direcții viitoare de cercetare. Ca o paranteză,
însăși actuala lucrare a urmat un curs total diferit de cel așteptat, tocmai din pricina complexității
domeniului. Inițial s-a dorit o abordare cu precădere pe consumatorul de resurse energetice de tip
industrial. Schimbările apărute pe piața energiei, faptul că nu se poate vorbi de liberalizare
completă, posibilitatea pe care am avut-o de a lucra în domeniul energiei și de a observa
mecanismul de funcționare în alte părți, au direcționat lucrarea către o abordare diferită, pornind
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de la comportamentul fiecărui individ în parte ca verigă importantă a unui lanț de valori ce
trebuie asumate pentru a se putea observa schimbări pozitive.
Posibile direcții viitoare de cercetare în cadrul unei posibile școli postdoctorale ce au fost
identificate până în prezent sunt:
 Efectuarea de cercetări calitative pornind tot de la analiză de date secundare privind
politica de mediu asumată de către acestea în rândul mai multor companii din România,
cu precădere întreprinderile de dimensiune mijlocie respectiv cu 50-249 angajați, și cu o
cifră de afaceri de cel mult 50 milioane euro. Ca și alte criterii de selecție, ar fi
interesant de a aborda companiile cu același domeniu de activitate, ori companii cu
capital 100% românesc. Rezultatele ar fi cu mult mai relevante pentru companii cu
același domeniu de activitate, iar în ceea ce privește companiile românești ar fi
interesant de observat în ce măsură sunt preocupate de protejarea mediului printr-un
consum eficient de resurse.
 Efectuarea de cercetări cantitative similare celei realizate, însă cu abordare specifică
fiecărei regiuni. După cum bine se cunoaște, există diferențe importante între diferitele
orașe ale țării în funcție de regiunea de apartenență, iar pentru implementarea de
inițiative privind protejarea mediului prin consum eficient de resurse, este necesară o
abordare în funcție de caracteristicile fiecărei zone.
Totodată, pe măsură ce proiectul propus în planul de marketing prezentat în cadrul
capitolului 6, va fi tot mai susținut și asumat la nivel de resurse financiare și umane, cercetările
cantitative ce se doresc a fi realizate în continuare au în vedere un eșantion reprezentativ,
utilizându-se metode aleatoare de selecție.
 Aprofundarea cercetării deja începute privind legăturile numeroase ce există între
elemente de marketing privind resursele energetice și cele privind marketingul ecologic,
educațional, religios.
 Aprofundarea cercetării începute referitoare la efectele pe care le are utilizarea
“nerațională” a oportunităților digitale asupra comportamentului privind resursele
energetice, cu precădere, și nu numai. Acest lucru se va realiza prin colaborarea cu
membrii proiectului “Școala Familiei”, proiect care reunește medici, biofizicieni,
profesori bine pregătiți în domeniu.
Toate aceste direcții viitoare de cercetare își propun să dezvolte proiectul propus, să
reușească să “trezească” conștiința fiecăruia în ceea ce privește protejarea mediului printr-un
consum eficient de resurse.
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Rezumat
Creșterea economică durabilă poate avea loc numai printr-o utilizare eficientă a resurselor
energetice, resurse care sunt necesare fiecărui individ în activitatea zilnică.
Teza de doctorat realizată, cu titlul „Politici și strategii de marketing utilizate în domeniul
energiei regenerabile. Studiu de caz: piața resurselor energetice din România” abordează
domeniul resurselor energetice, privit din perspectiva marketingului. Principalul scop este
reprezentat de identificarea principalelor instrumente de marketing utilizate în domeniul
resurselor energetice, în vederea unei creșteri bazate pe principiile sustenabilității. Lucrarea pune
accent pe creșterea nivelului de conștientizare în rândul populației cu privire la importanța
resurselor energetice pentru propria bunăstare a fiecăruia.
Prin intermediul cercetărilor de marketing (calitative și cantitative) au fost determinate
politicile și strategiile de mediu aplicate de către primele 50 companii din România din punct de
vedere al cifrei de afaceri, dar și nivelul de informare și de educare al consumatorilor cu privire
la resursele energetice. Aceste cercetări au reprezentat punctul de plecare pentru elaborarea
mixului de marketing pentru produsele energetice, dar și pentru construirea unui program de
marketing, în vederea creșterii nivelului de conștientizare în rândul populației privind importanța
resurselor energetice.
Abstract
A sustainable economic growth can only take place through an efficient use of energy
resources,

resources

that

are

needed

by every individual

in

his

daily activity.

The present PhD thesis, entitled "Marketing policies and strategies in the field of
renewable energy. Case Study: Romanian energy resources market" addresses the field of energy
resources, from a marketing perspective. The purpose is to identify the main marketing tools
used in the field of energy resources taking into consideration a growth based on the principles
of sustainability. The paper focuses on increasing the level of awareness among the population
about the importance of energy resources for its own well-being.
Through marketing researches (both qualitative and quantitative) were determined the
environmental policies and strategies applied by the first 50 companies in Romania in terms of
turnover, but also the level of information and education of consumers regarding energy
resources. This research represented the starting point in developing a marketing mix for energy
products, but also for building a marketing program with the aim of raising awareness about the
importance of energy resources among the population.
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