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Abstract. The paper includes the econometric analysis of the main official indicators 
for monitoring Romania's objectives, in accordance with Directive 2009/28 / EC. In 
this sense, within the Eviews program, the econometric models and the medium-term 
forecasts are made, of the following indicators: the share of electricity obtained from 
renewable sources in the production of electricity obtained from all energy sources; 
the share of renewable energy sources in the total energy consumption used in heating 
/ cooling; the share of energy from renewable sources in the consumption of fuel used 
in the transport field, as well as the share of energy from renewable sources in the 
final gross energy consumption. The results obtained can be the basis of future 
political decisions regarding the increase of the production and use of energy from 
renewable sources in Romania. 
Keywords: Econometric models, monitoring, renewable sources, fuel consumption. 
Rezumat: Lucrarea cuprinde analiza econometrică a principalilor indicatori oficiali 
de monitorizare a obiectivelor României, în concordanță cu Directiva 2009/28/CE. În 
acest sens, în cadrul programului Eviews sunt realizate modelele econometrice și 
previziunile pe termen mediu, a următorilor indicatori: ponderea energiei electrice 
obținută din surse regenerabile în producția de energie electrică obținută din toate 
sursele de energie; ponderea surselor regenerabile de energie în consumul total de 
energie utilizat în încălzire/răcire; ponderea energiei din surse regenerabile în 
consumul de combustibil utilizat în domeniul transportului, precum și ponderea 
energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie. Rezultatele obținute 
pot constitui fundamentul unor decizii politice viitoare ce vizează creșterea producției 
și a utilizării energiei din surse regenerabile în România. 
Cuvinte cheie: Modele econometrice, monitorizare, surse regenerabile, consum brut 
de combustibil 

1. INTRODUCERE 

 Cererea tot mai mare de energie, coroborată cu reducerea impactului sectorului 
energetic asupra mediului, a impus o strategie clară şi de lungă durată în domeniul 
energiei pentru Țările membre ale Uniunii Europene (UE).  

Astfel, principalele obiective ale UE pentru anul 2020, stabilite în aprilie 2009 

atât de Parlamentul European cât și de Consiliul European, în materie de energie și 

climă (Directiva 2009/28/CE [1] respectiv 2009/29/CE [2]), sunt creșterea eficienței 
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energetice cu 20%, realizarea unei ponderi de energie din surse regenerabile (ESR) 

de cel puțin 20% din consumul final brut de energie la nivel comunitar și reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 20% față de nivelurile din anul 1990.  

Obiectivele prezentate mai sus au fost transpuse în obiective individuale pentru 
fiecare stat al UE, ținându-se seama de potențialul fiecărui stat membru, cât și de 
nivelul existent al energiei din surse regenerabile și al mixului energetic. Astfel, 
obiectivul României pentru anul 2020, în ceea ce privește ponderea energiei din 
surse regenerabile de energie în consumul final brut de energie, este de 24%, 
stabilit prin articolul 5, din legea nr. 220/2008 [3]. Obiective asemănătoare au 
următoarele state: Estonia – 25%, Franța – 23%, Lituania – 23% și Slovenia – 25%.  

Pe de altă parte, prin reformarea Directivei 2009/28/CE, Parlamentul și Consiliul 
European au introdus în decembrie 2018 prin Directiva UE 2018/2001[4], noi obiective 
pentru anul 2030 în materie de energie și climă. Astfel, la nivel comunitar până în anul 
2030 se dorește creșterea eficienței energetice cu cel puțin 32.5%, realizarea unei 
ponderi de energie din surse regenerabile de cel puțin 32% din consumul final brut de 
energie la nivel comunitar, cu o posibilă revizuire în anul 2023 și reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră cu cel putin 40% față de nivelurile din anul 1990 (acest obiectiv a 
fost adoptat formal).  

 Ponderea energiei din surse regenerabile se calculează pe baza următoarei formule: 

 𝑃𝐸 =
𝐶𝐹𝐵

𝐶𝐹
∙ 100  [%] , (1) 

unde CFB este consumul final brut de energie din surse regenerabile, iar CF este 
consumul final brut de energie provenită din toate sursele de energie. 

 Consumul final brut de energie din surse regenerabile (CFB) pentru un anumit 
stat membru al UE se calculează astfel: 

 𝐶𝐹𝐵 = 𝐶𝐸𝐸 + 𝐶𝐸𝑇 + 𝐶𝑇 , (2) 

unde CEE este consumul final brut de energie electrică din surse regenerabile de energie; 
CET este consumul final brut de energie din surse regenerabile pentru încălzire și răcire; 
CT este consumul final de energie din surse regenerabile în transporturi.  

În vederea îndeplinirii obiectivelor mai sus menționate, statele membre ale UE 
au aplicat următoarele măsuri: scheme de sprijin; măsuri de cooperare între diferite 
state membre și țări terțe. 

Schemele de sprijin utilizate de statele membre ale UE, în ceea ce privește 
energia electrică obținută din surse regenerabile (E-SRE), sunt [5]: 

1. Sistemul de preturi fixe „feed – in tariffs (FIT)”. Producătorii eligibili de E-SRE 
primesc un preț fix (feed-in tariff) pentru fiecare unitate de energie electrică generată, 
independent de prețul pieței de energie electrică la un anumit moment de timp. 
Achiziția E-SRE este obligatorie și se face de regulă de către furnizori sau de utilizatori. 
Sistemul feed–in tarif se caracterizează prin: acces garantat la rețea, contracte pe termen 
lung, prețuri de achiziție bazate pe costuri. În cadrul acestei scheme de sprijin, tarifele 
trebuie să acopere costurile de producție reale, altfel schema de sprijin nu este rentabilă. 
În plus, în cadrul sistemul FIT, tarifele scad în timpul perioadei contractuale.  Țările 
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membre ale UE ce au un astfel de sistem de sprijin, sunt: Austria, Bulgaria, Cehia, 
Croația, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburg, Malta, Polonia, 
Portugalia, Slovacia, Regatul Unit (Marea Britanie) și Ungaria.  

2. Sistemul de prime fixe „feed – in premiums (FIP)”. În cadrul acestui sistem, 
E-SRE este vândută pe piața de energie electrică, iar producătorii eligibili primesc o 
primă pe lângă prețul de piață a energiei electrice vândute. Prima poate să fie fixă 
sau variabilă în timp. Primele se pot diferenția în funcție de tehnologie, dimensiune 
și amplasament, la fel ca în cazul sistemului FIT. Țările membre ale UE ce au un 
astfel de sistem de sprijin, sunt: Cehia, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, 
Franța, Germania, Grecia, Italia, Luxemburg, Olanda, Polonia, Spania, Ungaria.   

3. Sistemul cotelor obligatorii. Acest sistem se bazează pe achiziția de către 
furnizori a unor cote obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile 
în vederea vânzării către utilizatorii deserviți.  Producătorii primesc pentru o 
anumită cantitate de energie electrică livrată în rețea, un anumit număr de 
„certificate verzi”, care se pot vinde separat de energia electrică, pe o piață 
specifică certificatelor verzi. Valoarea certificatelor verzi reprezintă un câștig 
suplimentar al producătorilor de energie electrică obținută din surse regenerabile. 
Țările membre ale UE ce au un astfel de sistem de sprijin, sunt: Belgia, Polonia, 
România, Suedia și Regatul Unit (Marea Britanie). 

4. Sistemul de subvenții. Acest sistem se bazează pe ajutoare bănești, nerambusabile, 
acordate de stat în anumite condiții, producătorilor de E-SRE. Țările membre ale UE ce 
au un astfel de sistem de sprijin, sunt: Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Finlanda, 
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, România, 
Slovacia, Slovenia, Suedia, Regatul Unit (Marea Britanie) și Ungaria. 

5. Sistemul de stimulente fiscale. Prin acest sistem, statul oferă scutiri sau reduceri 
de taxe și impozite pentru a încuraja investițiile în producția de E-SRE. Țările membre 
ale UE ce au un astfel de sistem de sprijin, sunt: Cehia, Franța, Grecia, Italia, Lituania, 
Luxemburg, Olanda, Polonia, Slovacia, Suedia și Regatul Unit (Marea Britanie). 

6. Sistemul de măsurare netă a energiei „Net metering (NEM)”. Acest sistem 
permite producătorilor mici ce generează în rețea o parte sau întreaga energie electrică 
obținută din surse regenerabile, să primească o compensație. Spre exemplu, în anumite 
state ale UE energia electrică obținută din surse regenerabile și livrată în rețea, este 
compensată cu energia electrică consumată din rețea de producător, atunci când 
instalația aferentă producerii de E-SRE nu este funcţională. Surplusul de E-SRE livrat 
în rețea este remunerat în funcție de prețul de vânzare cu amănuntul a unității de energie 
electrică.  Pe de altă parte, există țări în care surplusul de E-SRE livrat în rețea de 
producători, nu este compensat financiar (Belgia, Grecia, Letonia). Ţările membre ale 
UE ce au un astfel de sistem de sprijin, sunt: Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Italia, 
Letonia, Lituania, Olanda și Ungaria. 

7. Sistemul de împrumuturi. Acest sistem se bazează pe împrumuturi cu dobânzi 
reduse ce trebuie rambursate într-un anumit timp, acordate de instituții de credit, în 
anumite condiții, producătorilor de E-SRE, în vederea acoperirii totale sau a unei 
părți a costurilor de investiție în instalații de producere a E-SRE. Țările membre ale 
UE ce au un astfel de sistem de sprijin, sunt: Croația, Danemarca, Germania, 
Olanda, Lituania, Polonia și Slovenia. 
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8. Sistemul de licitații. În cadrul acestui sistem, guvernele emit o cerere de ofertă 

adresată tuturor persoanelor ce locuiesc într-un stat membru al UE și doresc să 

investească într-un sistem de producere a E-SRE, în cadrul statului ce emite oferta. 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic primește contractul. 

Furnizorii de energie electrică sunt obligați să asigure fondurile de investiții 

necesare câștigătorului, iar apoi să cumpere E-SRE de la acesta pe baza unui 

contract de cumpărare. Utilizatorii finali suportă costurile generate de obligațiile 

mai sus prezentate a furnizorilor. O altă variantă este stabilirea nivelului primelor, 

aferent sistemului FIP, prin intermediul unui sistem de licitații. Țările membre ale 

UE ce au un astfel de sistem de sprijin, sunt: Finlanda, Franța, Italia, Lituania, 

Polonia și Slovenia. 

Pe de altă parte, pentru a crește utilizarea surselor regenerabile de energie pentru 

încălzire și răcire, cât și în domeniul transporturilor, marea majoritate a țărilor 

membre ale UE au adoptat scheme de sprijin similare cu cele din domeniul 

producerii de E-SRE. Dintre acestea amintim: sistemul de subvenții, sistemul de 

împrumuturi, sistemul cotelor obligatorii și sistemul stimulentelor fiscale.     

Ca tară membră a UE, România are următoarele scheme de sprijin: 

În domeniul producerii de E-SRE: 

1. Sistemul cotelor obligatorii. Acest sistem funcționează în România din anul 

2005. Sistemul cotelor obligatorii a fost adoptat prin HG nr.1892/2004 [6], cu 

modificările ulterioare stabilite prin HG nr. 958/2005 [7]. În prezent, acest sistem 

are următoarele particularități, stabilite prin legea nr. 220/2008 [3], ordonanța OUG 

nr. 24/30.03.2017 [8] și prin legea nr. 184/2018 [9]:  

1. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) califică 

anual producătorii de E-SRE pentru a obține certificate verzi în condițiile prevăzute 

de Regulamentul de calificare a producătorilor de E-SRE. 

2. ANRE stabilește prin ordin în fiecare an (în luna decembrie), o cotă anuală 

obligatorie de achiziție de certificate verzi, estimată pentru anul următor.  

3. Pentru fiecare unitate de E-SRE (1MWh) produsă și livrată în rețea, 

producătorii primesc un număr de certificate verzi în funcție de tehnologia utilizată.  

4. Furnizorii de energie electrică sunt obligați să cumpere anual un anumit 

număr de certificate verzi.  

5. Producătorii de E-SRE pot vinde certificatele verzi furnizorilor. Certificatul 

verde poate face obiectul unei singure tranzacții între producător în calitate de 

vânzător și furnizor în calitate de cumpărător, pe piața centralizată anonimă de 

certificate verzi. Persoana juridică ce asigură tranzacționarea certificatelor verzi 

este OPCOM (Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naurale din 

România), conform reglementărilor ANRE.  

6. Valoarea certificatelor verzi variază între 2 niveluri impuse, unul minim și 

unul maxim. Valoarea minimă este impusă pentru a proteja producătorii de E-SRE, 

iar valoarea maximă este pentru a proteja utilizatorii. 
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7. Producătorii de E-SRE vând energia electrică produsă și livrată în rețea, pe 

piața de energie electrică, la prețul pieței. 

8. Sistemul de subvenții. România are în prezent 4 scheme de sprijin bazate pe 

subvenții.  

1. Prima schemă de sprijin oferă fonduri nerambursabile de la Uniunea 

Europeană și Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a 

spațiului rural din România. Acest sistem de sprijin face parte din Programul 

Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). Autoritatea competentă în atribuirea 

subvențiilor (granturilor) este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din 

România. Noua perioadă de finanțare este 2014 – 2020, prin programul PNDR 

2020 [10]. Conform submăsurii 4.1, intitulată „Sprijin pentru investiții în 

exploatații agricole”, aferent versiunii 6.1, a PNDR 2020 [10], din 2018, sunt 

încurajate investițiile în producerea și utilizarea energiei electrice și/sau termice 

prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea 

agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei), cât și a 

energei obținute din biogaz, din energia solară, eoliană și geotermală, în vederea 

consumului propriu. În vederea producerii energiei electrice prin utilizarea 

biomasei, proiectul trebuie să respecte prevederile articolului 13 (d) a 

Regulamentului 807/2014 [11], prin demonstrarea utilizarii unui procent de minim 

10% de energie termică. Acest sprijin trebuie să fie o componentă secundară a unui 

proiect mult mai amplu de investiții. Principalii beneficiari sunt fermierii, cu 

excepția persoanelor fizice neautorizate, cât și cooperativele agricole/grupuri de 

agricultori, constituite în baza legislației naționale în vigoare.  

2. A doua schemă de sprijin este susținută de Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor Europene, din România. Schema de sprijin a 

fost aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 216/2017 [12], în luna aprilie. Prin 

această schemă de sprijin se încercă promovarea producției de energie din surse de 

energie mai puțin exploatate (biomasa, biogazul și energia geotermală). Bugetul 

programului de subvenționare este de 100630533 de euro, din care 85% reprezintă 

fonduri nerambursabile de la Fondul European de Dezvoltare Regională, iar restul 

de 15% sunt fonduri de cofinanțare publică, asigurate de la bugetul de stat și de la 

bugetul local (articolul 13 din HG nr.216/2017). Prin această schemă se urmărește 

creșterea cu 60 MW a capacității instalate de producere a energiei electrice și a 

energiei termice din surse regenerabile (articolul 4, aliniatul 2, din HG 

nr.216/2017). Subvenția maximă ce se poate acorda unui proiect nu poate depăși 

suma de 15 milioane de euro. Principalii beneficiari sunt producătorii de energie 

electrică și/sau termică din biomasă și/sau biogaz, respectiv energie termică din 

energia geotermală (articolul 8 din HG nr.216/2017).  Această schemă de sprijin se 

aplică până la 31.12.2020.  

3. A treia schemă de sprijin, reprezintă o subvenție nerambursabilă acordată de 

stat din veniturile Fondului pentru Mediu. Programul are ca obiectiv instalarea de 
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sisteme fotovoltaice în vederea producerii de energie electrică de către persoanele 

fizice ce au domiciliul în România și sunt proprietari ai imobilelor/construcțiilor pe 

care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, în vederea îmbunătățirii 

calității aerului și a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Energia electrică 

produsă de persoanele fizice eligibile, poate fi utilizată în vederea utilizării proprii, 

iar surplusul se poate livra în rețeaua națională. În cazul în care sistemul fotovoltaic 

ce deservește o construcție, se amplasează pe un teren, persoana fizică trebuie să fie 

fie proprietarul/deține un drept de folosință și asupra imobilului-terenului. 

Sistemele de panouri fotovoltaice ce pot fi montate prin intermediul acestui sistem 

de subvenții trebuie să aibă o putere instalată de minim 3 kWp, panourile 

fotovoltaice trebuie să  aibă o putere minimă de 250 Wp (tehnologie monocristalin 

sau policristalin), iar invertorul trebuie să fie de minim 3,5 kVA. Conform 

articolului 5 din ghidul de finanțare (aprobat prin Ordinul nr.1287/2018 [13]), 

finanțarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor 

eligibile, în limita sumei de 20000 lei. Cheltuielile cu montajul și punerea în 

funcțiune a sistemului fotovoltaic trebuie să fie de maxim 15% din costurile 

echipamentelor şi instalațiilor electrice. Suma finanțată de Autoritatea Fondului 

pentru Mediu (AFM) se scade de către instalatorul validat al sistemului fotovoltaic 

din valoarea totală a facturii, iar diferența se suportă de beneficiarul final, din surse 

financiare proprii. Acest sistem de sprijin urmează să fie pus în aplicare în România 

pe parcursul anul 2019.  

4. A patra schemă de sprijin, reprezintă o subvenție nerambursabilă acordată de 

stat prin AFM. Programul are ca obiectiv finanțarea achiziționării și instalării 

sistemelor de panouri fotovoltaice pentru gospodăriile izolate și neconectate la 

rețeaua de distribuție a energiei electrice. Scopul acestui program este creșterea 

eficienței energetice, îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră prin producerea de E-SRE (pentru locuințele situate la cel puțin 2 

km față de rețeaua națională de distribuție a energiei electrice) și prin reducerea 

utilizării combustibililor convenționali (conform articolului 1 din Ordinul nr. 

1305/2018 [14]). Finanțarea este în procent de 100% din valoarea cheltuielilor 

eligibile, dar nu mai mult de 25000 lei, inclusiv TVA, pentru fiecare sistem 

fotovoltaic ce deservește o gospodărie. Finanțarea este acordă eșalonat, pe perioada 

de valabilitate a contractului de finanțare și pe măsura implementării proiectului 

(articolul 5, paragraful 1 și 2 din Ordinul nr. 1305/2018). Acest sistem de sprijin 

urmează să fie pus în aplicare în România pe parcursul anul 2019.  

5. Sistemul de prime fixe „feed – in premiums (FIP)”. Conform legii nr. 

184/2018 [9], producătorii de E-SRE pot să opteze fie pentru schema de sprijin 

bazată pe sistemul cotelor obligatorii (certificate verzi), fie pe o schemă de ajutor de 

stat sub forma unor prime fixe, în funcție de tehnologie, care se adaugă la prețul 

mediu al energiei electrice rezultat din tranzacțiile pe piața centralizată de energie 

electrică. Această schemă de sprijin urmează să fie elaborată de Ministerul Energiei 
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împreună cu ANRE. Bugetul schemei de sprijin bazat pe sistemul FIP cumulat cu 

bugetul schemei de sprijin bazat pe sistemul de cote (certificate verzi), trebuie să nu 

depășească bugetul aprobat în Decizia Comisiei Europene C(2015) 2886 [15] 

pentru autorizarea modificărilor schemei de sprijin prin certificate verzi. Acest 

sistem de sprijin urmează să fie pus în aplicare în România pe parcursul anul 2019.  

În domeniul sistemelor de încălzire/răcire din SRE: 

6. Sistemul de subvenții. România are în prezent 3 scheme de sprijin în domeniul 

sistemelor de încălzire/răcire din SRE.  

1. Primele 2 scheme de sprijin sunt: PNDR 2020, respectiv schema de sprijin 

aprobată prin HG nr. 216/2017 (cele 2 scheme de sprijin au fost descrise în cadrul 

sistemului de subvenții din domeniul producerii de E-SRE).  

2. A treia schemă de sprijin reprezintă o subvenție nerambursabilă acordată de 

stat, din veniturile Fondului de Mediu, prin programul intitulat Casa Verde Clasic. 

Această subvenție are scopul de a stimula instalarea sistemelor de încălzire ce 

utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor 

clasice de încălzire. Scopul acestui program, derulat de Ministerul Mediului, Apelor 

și Pădurilor, îl reprezintă îmbunătățirea calității aerului, apei și solului prin 

reducerea gradului de poluare cauzată de arderea lemnului și a combustibililor 

fosili, utilizati pentru producerea energiei termice (articolul 2 din Ordinul nr. 

1817/2016 [16], precum si a Ordinului 1818/2016 [17]). Programul, reglementat 

prin Ordinul nr. 1817/2016 se derulează multianual în limita creditelor de 

angajament și a creditelor bugetare prevăzute în acest sens, prin bugetul Fondului 

pentru mediu (articolul 3, paragraful 2, din Ordinul nr. 1817/2016), iar beneficiarii 

acestui proiect sunt persoanele fizice ce au domiciliul pe teritoriul României. 

Finanțarea acordată persoanelor fizice este de până la 3000 lei pentru panouri solare 

nepresurizate, de până la 6000 lei pentru panouri solare presurizate și până la 8000 

lei pentru pompe de căldură (exclusiv pompe de cădură aer-aer). Pe de altă parte, 

programul reglementat prin Ordinul nr. 1818/2016 se derulează anual, în limita 

fondurilor stabilite în acest sens, prin bugetul anual de venituri și cheltuieli al AFM, 

iar beneficiarii acestui proiect sunt unitățile administrativ-teritoriale, instituțiile 

publice și unitățile de cult. În cazul programul reglementat prin Ordinul nr. 

1818/2016, finanțarea nerambursabilă se acordă în cuantum de până la 90% din 

cheltuielile eligibile ale proiectului.  

În domeniul transporturilor: 

7. Sistemul cotelor. Utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul 

transporturilor din România, este promovată prin intermediul unui sistem de cote 

obligatorii de biocombustibil. Până în prezent, sistemul cotelor de biocombustibil a 

fost reglementat de următoarele decizii 935/2011 [18]; 918/2012 [19]; 928/2012 

[20]; 1308/2012 [21] și 1121/2013 [22], iar din 19.09.2018 prin OUG 80/2018 [23] 

și Legea nr.311/2018 [24].  Pe de altă parte, de la 01.01.2019 benzina trebuie să 

aibă un conținut de biocarburant de minimum de 8%, iar motorina de 6,5%, în 
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totalul volumului comercializat într-un an calendaristic (conform OUG 80/2018 și 

Legea nr.311/2018). 

În perioada 2004-2017, rezultatele obținute de România pe baza reglementărilor 

prezentate mai sus, sunt sintetizate în tabelele 1-4 (sursa Eurostat [25]). 
 

Tabelul 1 

Ponderea E-SRE (P1) [25]. 

An Hidro Vant Solar BS ASREa  TESRE ETS P1 

 ktep % 

2004 1187.3 0 0 0.3 0 1187.6 4756.4 24.97 

2005 1305.2 0 0 0.5 0 1305.7 4859 26.87 

2006 1408.9 0 0 0.4 0 1409.3 5023.6 28.05 

2007 1436.8 0.1 0 2.9 0.2 1440 5123.2 28.11 

2008 1463.1 0.4 0 2 0.1 1465.5 5219.9 28.08 

2009 1471.1 0.8 0 0.9 0 1472.9 4767.5 30.89 

2010 1488.9 25.6 0 9.4 0.1 1524 5016.8 30.38 

2011 1479.8 111.7 0.1 16.2 0.7 1608.6 5167.1 31.13 

2012 1457.3 227.4 0.7 16.5 1.7 1703.7 5075.4 33.57 

2013 1385.1 380.4 36.1 17.3 4.3 1823.2 4859.9 37.52 

2014 1386.6 512.3 139 39 4.4 2081.3 4993.6 41.68 

2015 1416.8 564.6 170.4 39.7 5.2 2196.8 5089.7 43.16 

2016 1435 550.9 156.5 40.1 5.6 2188 5122.8 42.71 

2017 1413.9 566.7 159.6 39.4 5.7 2185.3 5248.8 41.63 

 

În tabelul 1 au fost utilizate notaţiile: BS – Biocombustibili solizi; ASREa- alte 

surse regenerabile de energie; TESRE – producția totală de E-SRE; ETS –  

producția de energie electrică din toate sursele de energie. 

Ponderea E-SRE în producția de energie electrică din toate sursele de energie, se 

calculează astfel 

 𝑃1 =
𝑇𝐸𝑆𝑅𝐸

𝐸𝑇𝑆
∙ 100  [%] , (3) 

unde: 𝑇𝐸𝑆𝑅𝐸 = 𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜 + 𝑉𝑎𝑛𝑡 + 𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟 + 𝐵𝑆 + 𝐴𝑆𝑅𝐸𝑎.                                           

În tabelul 1 producția de energie electrică hidro, cât și cea produsă utilizând 

energia vântului, sunt normalizate conform anexei 2 a Directivei 2009/28/CE, 

pentru a ține seama de variațiile climatice anuale (energia hidro este normalizata în 

cursul ultimilor 15 ani, iar energia eoliana, în cursul ultimilor 5 ani). 

În tabelul 2 au fost utilizate notaţiile: CFE  –  consumul final de energie; CD – 

căldură derivată; PC – pompe de căldură; HCT  – consumul total de energie pentru 

încălzire și răcire. 
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Tabelul 2 

Ponderea SRE - încălzire/răcire (P2) [25] 

An CFE  CD PC CET HCT P2 

 ktep % 

2004 3059.1 32.7 0 3091.8 17833.4 17.34 

2005 3183.5 18.1 0 3201.6 17857.9 17.93 

2006 3055.8 63.3 0 3119.1 17740.1 17.58 

2007 3230.6 22.8 0 3253.3 16713.6 19.47 

2008 3801.4 19.4 0 3820.9 16493 23.17 

2009 3758.8 20.9 0 3779.7 14299.1 26.43 

2010 3931 35.7 0 3966.7 14569 27.23 

2011 3454.2 49.9 0 3504.2 14416.9 24.31 

2012 3637 50.7 0 3687.7 14324.4 25.74 

2013 3504.3 46.9 0 3551.2 13556.8 26.20 

2014 3456.8 74.4 0 3531.2 13206.4 26.74 

2015 3330.9 78.7 0 3409.6 13171.5 25.89 

2016 3426.4 82.2 0 3508.7 13060.5 26.86 

2017 3481.2 76.2 0 3557.4 13383.4 26.58 

 

 Ponderea SRE în consumul total de energie utilizat în încălzire/răcire, se 
calculează astfel 

 𝑃2 =
𝐶𝐸𝑇

𝐻𝐶𝑇
∙ 100  [%] , (4) 

unde 𝐶𝐸𝑇 = 𝐶𝐹𝐸 + 𝐶𝐷 + 𝑃𝐶   este  consumul final brut de energie din surse 
regenerabile pentru încălzire/răcire.         

În tabelul 3 au fost utilizate notaţiile: * – valoare estimată; ETR –energie 
electrică în transportul rutier; ETF –energie electrică în transportul feroviar; ETA –
energie electrică în toate celelalte moduri de transport; BC – biocombustibili 
conformi cu articolele 17 și 18 din Directiva 2009/28/CE (începând cu anul 2011); 
BCN – biocombustibili neconformi cu articolele 17 și 18 din Directiva 
2009/28/CE; ASREb –  alte surse regenerabile de energie; TT – totalul de energie 
utilizat în transport;  CT – combustibilul utilizat în transport în conformitate cu 
articolul 3 din Directiva 2009/28/CE; Observație: 1 ktep = 11.63 GWh. 

În perioada 2004-2010 toți biocombustibilii utilizaţi în transporturi sunt incluși 
în categoria BC. 

Ponderea energiei din SRE în transporturi, se calculează astfel 

 𝑃3 =
𝑇𝑇

𝐶𝑇
∙ 100  [%] , (5) 

unde: 𝑇𝑇 = 5 ∙ 𝐸𝑇𝑅 + 2.5 ∙ 𝐸𝑇𝐹 + 𝐸𝑇𝐴 + 𝐵𝐶 + 𝐴𝑆𝑅𝐸𝑏 + 𝐵𝐶𝐴𝐼𝑋 ; BCAIX – 
materii prime și biocombustibili indicați în anexa IX a Directivei 2015/1513.  
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Tabelul 3 

Ponderea energiei din SRE - transporturi (P3) [25]. 

An ETR ETF ETA BC BCN ASREb  TT CT P3 

 ktep % 

2004 0 22.8 12 0 0 0.1 68.9 4309.2 1.60 

2005 0 21.2 13.4 0 0 0.7 67 4065.7 1.65 

2006 0 18.4 10.5 0 0 0.6 57.1 4222.5 1.35 

2007 0 21.4 12.4 40.4 0 1.4 107.8 4427.1 2.43 

2008 0 20.5 14.2 107.1 0 0.1 172.7 4981.1 3.47 

2009 0 20.1 13.3 162.7 0 0.1 226.4 5069.2 4.47 

2010 0 21.3 11.4 97.9 0 0 162.5 4827 3.37 

2011 1.3 27.8 8.7 63 95.5 0 147.6 5032.8 2.93 

2012 1.6 30 0.5 178.3 39.3 0 261.8 5315.4 4.93 

2013 1.2 28.4 0.5 203.5 0 0.3 281.1 5163.1 5.44 

2014 1.3 28.7 0.6 166.7 0 0.3 245.7 5255.8 4.68 

2015 1.4 33 0.6 202.5 0 0 292.3 5325.1 5.49 

2016 1.3 35.5 0.8 257.2 0 0.1 353.2 5725.8 6.17 

2017 1.4 38.2 0.8 297.2
* 

0 0.1 400.6 6108.7 6.56 

 

Tabelul 4 

Ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut  

de energie (PE) [25] 

An CEE  CET CT CFB CF PE 

 ktep % 

2004 1152.9 3091.8 34.8 4279.5 26435.6 16.19 

2005 1271.1 3201.6 35.2 4507.9 26181.6 17.22 

2006 1380.4 3119.1 29.5 4529 26492.2 17.10 

2007 1406.2 3253.3 75.6 4735.2 25843.3 18.32 

2008 1430.8 3820.9 142 5393.7 26272.9 20.53 

2009 1439.5 3779.7 196.2 5415.4 23869.7 22.69 

2010 1491.3 3966.7 130.6 5588.6 24144 23.15 

2011 1570.7 3504.2 100.8 5175.7 24378.2 21.23 

2012 1671.6 3687.7 210.4 5569.7 24440.6 22.79 

2013 1793.1 3551.2 233.6 5577.9 23351.9 23.89 

2014 2050.6 3531.2 197.3 5779.1 23261.1 24.84 

2015 2161.9 3409.6 237.4 5808.9 23436.8 24.79 

2016 2150.5 3508.7 294.7 5953.9 23785 25.03 

2017 2144.9 3557.4 337.6 6039.9 26685.4 24.47 
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unde: 

 𝐶𝐸𝐸 = 𝑇𝐸𝑆𝑅𝐸 − 𝐸𝑇𝑅 − 𝐸𝑇𝐹 − 𝐸𝑇𝐴 ; (6) 

 𝐶𝑇 = 𝐸𝑇𝑅 + 𝐸𝑇𝐹 + 𝐸𝑇𝐴 + 𝐵𝐶 + 𝐴𝑆𝑅𝐸𝑏 . (7) 

 

În cadrul tabelului 3, biocombustibili notați BC, includ atât materiile prime, cât 

și biocombustibilii indicați în anexa IX a Directivei 2015/1513 [26]. Astfel, în 

formula de calcul a totalului de energie utilizat în transport (TT), materiilor prime și 

biocombustibilii indicați în anexa IX sunt multiplicați de 2 ori, în conformitate cu 

Directiva 2015/1513.   

În România, conform Eurostat, între 2004 și 2017 nu s-a utilizat nici o cantitate 

de materii prime și biocombustibili incluși în BCAIX, în domeniul transportului. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, cât și obiectivele României în materie 

de energie și climă pentru anul 2020, respectiv 2030, lucrarea își propune 

următoarele: 

1. modelarea matematică a ponderile P1, P2, P3 și PE, în raport cu timpul, în 

cadrul programului Eviews; 

2. realizarea unor predicții pe baza modelelor matematice a seriilor de timp mai 

sus menționate, pentru următorii 5 ani (2018-2022).  

MODELAREA MATEMATICĂ A SERIILOR DE TIMP 

În cadrul lucrării, seriile de timp aferente ponderilor P1, P2, P3 și PE sunt 

aproximate cu ajutorul unui model matematic de tip AR (model autoregresiv), de 

următoarea formă [27, 28, 29] 

 𝑦𝑡 = 𝑐1 + 𝑐2 ∙ 𝑡 + 𝑐3 ∙ 𝑡2 + 𝑐4 ∙ 𝑦𝑡−1 + 𝑐5 ∙ 𝑦𝑡−2 + 𝑢𝑡 + 𝑒𝑡  , (8) 

unde: 

 𝑢𝑡 = 𝑐6 ∙ 𝑢𝑡−1 + 𝑐7 ∙ 𝑢𝑡−2 + 𝑐8 ∙ 𝑢𝑡−3 + 𝑐9 ∙ 𝑢𝑡−4 . (9) 

 Coeficienții 𝑐𝑖; 𝑖 = 1,9⃑⃑ ⃑⃑  ⃑ din cadrul relațiilor (8) și (9) sunt determinați pe baza 

metodei verosimilității maxime. În acest sens, pentru determinarea coeficienților 

𝑐𝑖 care maximizează funcția de verosimilitate, se utilizează metoda de optimizare 

numerică Berndt – Hall – Hall – Hausman (BHHH) în care matricea Hessiană este 

calculată pe baza produsului vectorial (exterior) al gradienților (OPG – Outer 

Product of Gradient). 

În relația (8) prin y s-a notat una din ponderile  P1, P2, P3 sau PE, iar prin e s-a 

notat zgomotul alb.  Ecuațiile și parametrii modelelor matematice aferente 

ponderilor P1, P2, P3 și PE, obținute în cadrul programului Eviews [30], sunt 

prezentate mai jos.  
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Modelul matematic aferent ponderii P1, este 

 𝑃1𝑡
= 𝑐2 ∙ 𝑡 + 𝑐3 ∙ 𝑡2 + 𝑢𝑡 + 𝑒𝑡  , (10) 

unde: 𝑢𝑡 = 𝑐6 ∙ 𝑢𝑡−1 + 𝑐7 ∙ 𝑢𝑡−2 + 𝑐8 ∙ 𝑢𝑡−3 .  

Coeficienții 𝑐2, 𝑐3, 𝑐6, 𝑐7 și 𝑐8 sunt indicaţi în tabelul 5. 

 

Tabelul 5 

Parametrii modelului matematic aferent pondeii P1 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     t -1.436393 0.515874 -2.784390 0.0238 

t^2 0.000723 0.000257 2.814865 0.0227 

AR(1) 0.913174 0.339814 2.687278 0.0276 

AR(2) -0.397854 0.458713 -0.867326 0.4110 

AR(3) -0.270034 0.447082 -0.603992 0.5626 

SIGMASQ 1.019280 0.539463 1.889437 0.0955 

     
     R-squared 0.974257     Mean dependent var 33.48214 

Adjusted R-squared 0.958168     S.D. dependent var 6.529943 

S.E. of regression 1.335568     Akaike info criterion 3.863770 

Sum squared resid 14.26993     Schwarz criterion 4.137652 

Log likelihood -21.04639     Hannan-Quinn criter. 3.838417 

Durbin-Watson stat 1.938230    

     
     Inverted AR Roots  .62+.65i      .62-.65i        -.33 

     
      

Modelul matematic aferent ponderii P2, este  

 𝑃2𝑡
= 𝑐1 + 𝑐2 ∙ 𝑡 + 𝑐4 ∙ 𝑃2𝑡−1

+ 𝑐5 ∙ 𝑃2𝑡−2
+ 𝑢𝑡 + 𝑒𝑡  ,  (11) 

unde: 𝑢𝑡 = 𝑐6 ∙ 𝑢𝑡−1 + 𝑐7 ∙ 𝑢𝑡−2 + 𝑐8 ∙ 𝑢𝑡−3  . Coeficienții 𝑐1, 𝑐2, 𝑐4, 𝑐5, 𝑐6, 𝑐7  și 𝑐8 

sunt indicaţi în tabelul 6. 

 

Modelul matematic aferent ponderii P3, este  

 𝑃3𝑡
= 𝑐1 + 𝑐2 ∙ 𝑡 + 𝑐3 ∙ 𝑡2 + 𝑢𝑡 + 𝑒𝑡  ,  (12) 

unde: 𝑢𝑡 = 𝑐6 ∙ 𝑢𝑡−1 + 𝑐7 ∙ 𝑢𝑡−2 + 𝑐8 ∙ 𝑢𝑡−3, iar coeficienții sunt dați în tabelul 7. 
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Tabelul 6 

Parametrii modelului matematic aferent pondeii P2 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -217.4083 314.9195 -0.690361 0.5279 

T 0.112442 0.158508 0.709381 0.5172 
P2(-1) 1.140907 0.177856 6.414774 0.0030 
P2(-2) -0.485790 0.273496 -1.776225 0.1503 
AR(1) -0.863496 0.477130 -1.809772 0.1446 
AR(2) -0.816252 0.712877 -1.145011 0.3161 
AR(3) -0.734504 0.390994 -1.878558 0.1335 

SIGMASQ 0.657269 0.611770 1.074372 0.3431 
     
     R-squared 0.926315     Mean dependent var 24.68333 

Adjusted R-squared 0.797367     S.D. dependent var 3.119441 
S.E. of regression 1.404210     Akaike info criterion 3.989121 
Sum squared resid 7.887224     Schwarz criterion 4.312392 
Log likelihood -15.93472     Hannan-Quinn criter. 3.869434 
F-statistic 7.183614     Durbin-Watson stat 2.141397 
Prob(F-statistic) 0.037721    

     
     Inverted AR Roots  .01-.91i      .01+.91i        -.88 

     
      

Tabelul 7 

Parametrii modelului matematic aferent pondeii P3 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -22811.52 32892.57 -0.693516 0.5103 

T 22.30902 32.73835 0.681434 0.5175 
T^2 -0.005452 0.008146 -0.669246 0.5248 

AR(1) -0.097791 0.851440 -0.114854 0.9118 
AR(2) -0.710425 0.221966 -3.200610 0.0151 
AR(3) -0.185373 0.629230 -0.294603 0.7768 

SIGMASQ 0.131005 0.081087 1.615600 0.1502 
     
     R-squared 0.953620     Mean dependent var 3.895714 

Adjusted R-squared 0.913867     S.D. dependent var 1.744105 
S.E. of regression 0.511869     Akaike info criterion 1.915954 
Sum squared resid 1.834066     Schwarz criterion 2.235483 
Log likelihood -6.411679     Hannan-Quinn criter. 1.886376 
F-statistic 23.98812     Durbin-Watson stat 2.055961 
Prob(F-statistic) 0.000247    

     
     Inverted AR Roots  .08+.86i      .08-.86i        -.25 
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Modelul matematic aferent ponderii PE, este  

 𝑃𝐸𝑡
= 𝑐1 + 𝑐2 ∙ 𝑡 + 𝑐4 ∙ 𝑃𝐸𝑡−1

+ 𝑢𝑡 + 𝑒𝑡  , (13) 

unde: 𝑢𝑡 = 𝑐6 ∙ 𝑢𝑡−1 + 𝑐7 ∙ 𝑢𝑡−2 + 𝑐8 ∙ 𝑢𝑡−3 + 𝑐9 ∙ 𝑢𝑡−4 , iar coeficienții sunt 

indicaţi în tabelul 8. 
 

Tabelul 8 

Parametrii modelului matematic aferent pondeii PE 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -152.5036 243.5075 -0.626279 0.5586 

T 0.078846 0.122903 0.641532 0.5494 

PE(-1) 0.753678 0.174341 4.323003 0.0075 

AR(1) -0.640417 0.374662 -1.709318 0.1481 

AR(2) -0.764379 0.376030 -2.032758 0.0978 

AR(3) -0.823147 0.260355 -3.161632 0.0250 

AR(4) -0.504067 0.522574 -0.964586 0.3791 

SIGMASQ 0.276260 0.243081 1.136496 0.3073 

     
     R-squared 0.964187     Mean dependent var 22.00385 

Adjusted R-squared 0.914048     S.D. dependent var 2.890800 

S.E. of regression 0.847512     Akaike info criterion 3.067229 

Sum squared resid 3.591384     Schwarz criterion 3.414890 

Log likelihood -11.93699     Hannan-Quinn criter. 2.995769 

F-statistic 19.23041     Durbin-Watson stat 2.330943 

Prob(F-statistic) 0.002472    

     
     Inverted AR Roots  .29-.92i      .29+.92i   -.61+.41i -.61-.41i 

     
        

Din tabelele 5-8, se observă faptul că modelele matematice sunt bine definite, în 

sensul că parametrii estimați aferenți modelelor matematice sunt diferiți de zero. 

Acest lucru se poate observa și din cadrul parametrilor statistici aferenți testului t-

Student. Testul t-Student este utilizat pentru a testa dacă un coeficient este egal cu 

zero. Parametrii statistici aferenți testului t-Student se obțin în urma împărțirii 

coeficienților estimați ai modelului matematic, la erorile standar aferente. 

Probabilitățile de obținere a parametrilor statistici aferenți testului t-Student, sunt 

prezentate în ultima coloană tabelelor 5-8.  

Pe de altă parte, se observă că toate modelele econometrice prezentate mai sus, sunt 

dinamice (în cadrul modelelor matematice apare în mod explicit variabila timp).    
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În alegerea celui mai bun model matematic aferent ponderilor P1, P2, P3, PE s-a 

ținut seama de următoarele aspecte: 

1. modelul matematic este cu atât mai bun cu cât valorile lui R
2 
și R

2
 ajustat sunt 

mai mari (mai apropiate de 1); 

2. modelul autoregresiv cel mai performant este acela pentru care criteriile 

Akaike și Schwartz au valorile cele mai mici. 

Din tabelele 5-8, se observă faptul că toate modelele matematice au o 

componentă autoregresivă (AR) staționară (toate rădăcinile polinomului 

caracteristic aferent procesului autoregresiv sunt situate în cercul de rază unitară a 

planului complex).  

În cazul modelului matematic definit de parametrii din tabelul 8, pentru un 

număr de 13 observații, o singură variabilă exogenă și un prag de semnificație de 

5%, valorile dL și dU aferente testului Durbin – Watson (conform tabelului Savin 

& White [31]), sunt: dL=1.01 și dU=1.34.  

Pentru un număr de 14 observații, o singură variabilă exogenă și un prag de 

semnificație de 5%, valorile dL și dU aferente testului Durbin – Watson (conform 

tabelului Savin & White), sunt: dL=1.045 și dU=1.35. Aceste valori sunt valabile 

pentru modelul matematic definit de parametrii tabelului 7.   

 Pe de altă parte, pentru un număr de 12 observații, o singură variabilă exogenă și un 

prag de semnificație de 5%, valorile dL și dU aferente testului Durbin – Watson 

(conform tabelului Savin & White), sunt: dL=0.971 și dU=1.331. Aceste valori sunt 

valabile pentru modelul matematic definit de parametrii din cadrul tabelului 6. 

În cazul modelului matematic ce este definit de parametrii tabelului 5, se 

observă că nu avem termen liber, astfel încât valoarea lui dL corespunzătoare 

testului Durbin – Watson (conform tabelului Farebrother aferent corelației pozitive 

[31]), pentru un număr de 14 observații, o singură variabilă exogenă și un prag de 

semnificație de 5%, este dL=0.916. În acest caz, valoarea lui dU se obține din 

tabelul Savin & White, pentru un număr de 14 observații, o singură variabilă 

exogenă și un prag de semnificație de 5%. Astfel, valoarea lui dU este dU=1.35. 

În consecință putem concluziona că, pentru toate modelele matematice analizate, 

valoarea calculată a testului Durbin – Watson (DW) respectă următoarea relație  

dU < DW < 4 – dL. Acest lucru ne indică lipsa autocorelării de ordinul unu a erorilor. 

Având în vedere cele menionate mai sus, modelele matematice aferente 

ponderilor P1, P2, P3 și PE, pot fi utilizate cu succes în realizarea de previziuni,  

3. PREVIZIUNI PE TERMEN MEDIU   

 În acest    capitol sunt prezentate previziunile pe termen mediu (5 ani – 2018-

2022) pentru ponderile P1, P2, P3 și PE. În acest sens, se utilizează modelele 

matematice date de relațiile (10) – (13), presupunând că parametrii acestor modele 

nu se modifică în perioada de realizare a previziunilor (în perioada 2018-2022 

presupunem că nu apar evenimente deosebite).  
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Seriile de timp reale, aferente ponderilor P1, P2, P3 și PE, cât și valorile 

prognozate aferente acestora, sunt prezentate în figurile 1-4 şi tabelele 9-12. 
 

 
 

Figura 1. Valorile prognozate și reale aferente ponderii P1. 

 

Valorile progonozate aferente ponderii P1, pentru anii 2018-2022, sunt 

prezentate în tabelul 9. 

 
 Tabelul 9 

Valorile progonozate aferente ponderii P1 

An 2018 2019 2020 2021 2022 

P1 [%] 41.9 43.5 46.4 49.4 51.7 
 

 
 

Figura 2. Valorile prognozate și reale aferente ponderii P2. 
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Valorile progonozate aferente ponderii P2 sunt prezentate în tabelul 10. 
 

Tabelul 10 

Valorile progonozate aferente ponderii P2 

An 2018 2019 2020 2021 2022 

P2 [%] 27.6 27.2 28.0 28.5 28.9 
 

 
 

Figura 3. Valorile prognozate și reale aferente ponderii P3. 
  

Valorile progonozate ale ponderii P3 sunt prezentate în tabelul 11. 
 

Tabelul 11 

Valorile progonozate aferente ponderii P3 

An 2018 2019 2020 2021 2022 

P3 [%] 6.38 6.72 7.25 7.54 7.63 
 

 
 

Figura 4. Valorile prognozate și reale aferente ponderii PE. 
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Prognozele aferente ponderii PE sunt prezentate în tabelul 12. 
 

Tabelul 12 

Valorile progonozate aferente ponderii PE 

An 2018 2019 2020 2021 2022 

PE [%] 25.76 26.45 26.62 26.64 26.79 

 

Din Figura 1, se observă faptul că E-SRE ajunge în anul 2020 la un procent de 
46.4%, iar în anul 2022 la procent de 51.7%, din producția de energie electrică 
obinută din toate sursele de energie. Având în vedere rezultatele pozitive din cadrul 
statelor membre ale UE, a schemei de sprijin ce este bazată pe sistemul prime fixe 
(FIP), este de așteptat în următorii ani (2019-2022) ca prognozele ponderii P1 să fie 
îmbunătățite. În acest sens, dorim să subliniem că sistemul de prime fixe este 
rentabil când tarifele acoperă costurile reale de producție. 

Pe de altă parte, din Figura 2 se observă că ponderea SRE în consumul total de 
energie utilizat în încălzire/răcire, ajunge în anul 2020 la un procent de 28%, iar în 
anul 2022 la un procent de 28.8%. Trendul valorilor progonozate ale ponderii P2 
este unul ușor crescător, creșterea procentuală în anul 2022 față de anul 2018 fiind 
de 1.3%.   

În ceea ce privește ponderea energiei din SRE utilizată în transporturi, din 
Figura 3 se observă că în anul 2020 aceasta ajunge la un procent de 7.25%, iar în 
anul 2022 la un procent de 7.63%. Cu toate că trendul valorilor prognozate este 
unul crescător, se observă că România nu atinge pragul de 10% impus fiecărui stat 
membru a UE, până în anul 2020.  

 Din Figura 4 se observă că ponderea energiei din surse regenerabile în consumul 
final brut de energie, în anul 2020, ajunge la o valoare de 26.62%, iar în anul 2022 
de 26.79%. Având în vedere valorile prognozate, cât și obiectivul de 24% a 
României pentru anul 2020, aferent ponderii PE, putem spune că România în anul 
2020 depășeste cu 2.62% pragul impus. Cu toate acestea, din Figura 4 se observă că 
trendul valorilor prognozate are o creștere relativ mică (creșterea procentuală în 
anul 2022 față de anul 2018, aferent ponderii PE, este de 1.03%). În cazul în care 
trendul de creștere rămâne același și pentru anii 2023-2030, putem concluziona ca 
România nu își atinge obiectivul de 32%, până în anul 2030, aferent ponderii PE.  

3. CONCLUZII 

 În urma prelucrării seriilor de timp aferente ponderilor P1, P2, P3 și PE, în cadrul 
programului Eviews, s-au obținut patru modele matematice de tip autoregresiv 
(AR) de o calitate ridicată. Toate modelele matematice au coeficientul de 
determinare (R

2
) mai mare de 0.9.  

Modelele matematice, cât și previziunile pe termen mediu, obținute cu ajutorul 
programului Eviews, aferente ponderilor P1, P2, P3 și PE, pot sta la baza 
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fundamentării viitoarelor decizii politice cu impact asupra creșterii producției și a 
utilizării energiei din surse regenerabile, în concordanță cu obiectivele României, 
atât pentru anul 2020, cât și pentru anul 2030. 

În urma analizei valorilor prognozate ale ponderii energiei din SRE utilizată în 
transporturi (ponderea P3), s-a observat că în actualul context economic și 
legislativ, România nu poate atinge pragul de 10% impus fiecărui stat membru a 
UE, până în anul 2020.  

Pe baza analizei valorilor prognozate aferente ponderii energiei din surse 
regenerabile în consumul final brut de energie, s-a observat că România ajunge în 
anul 2020 să depășească cu 2.62%, pragul impus de 24%. În urma analizei datelor 
reale aferente ponderii PE, s-a observat că România a depășit pragul de 24% încă 
din anul 2014.   
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