
A DOUA EDIÞIE A BAROMETRULUI
SECURITÃÞII ENERGETICE

Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al
Academiei Române (ISPRI) prin Laboratorul de Analizã a Rãzboiului Informa-
þional ºi Comunicare Strategicã (LARICS) a prezentat în data de 24 iunie 2020,
la sediul Academiei Române, cea de-a doua ediþie a „Barometrului Securitãþii
Energetice“ din România, bazat pe o amplã cercetare sociologicã realizatã la
nivel naþional de cãtre INSCOP Research, în colaborare cu STRATEGIC
Thinking Group.

Evenimentul a fost moderat de vicepreºedintele Academiei Române, acade-
mician Victor Voicu, ºi au participat: domnul Virgil Daniel Popescu, ministrul
Economiei, Energiei ºi Mediului de Afaceri, domul Iulian Iancu, preºedintele
Comisiei pentru Industrii ºi Servicii din Camera Deputaþilor, domnul Vasile Iuga,
consultant în energie, domnul Rãzvan Nicolescu, partener Deloitte ºi lider pentru
Europa Centralã responsabil de industria gazelor naturale, petrolului ºi produ-
selor chimice, domnul Remus Ioan ªtefureac, director al INSCOP Research ºi
coordonator al think tank-ului STRATEGIC Thinking Group, domnul Dan
Dungaciu, director al Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion
I. C. Brãtianu“ al Academiei Române (ISPRI)

Barometrul Securitãþii Energetice este un instrument anual de evaluare ce îºi
propune sã mãsoare percepþii, atitudini ºi viziuni legate de politicile în domeniul
energiei, analizate pe tabloul mai amplu al relaþiilor internaþionale.

A doua ediþie a Barometrului Securitãþii Energetice – Iunie 2020 (BSE2)
mãsoarã evoluþia comparativã a opiniilor populaþiei referitoare la diverse teme
evaluate în Prima ediþie a Barometrului Securitãþii Energetice – septembrie 2019
(BSE1), precum atitudinea faþã de schimbãrile climatice, percepþia publicã faþã
de diversele surse de energie, raportarea românilor cu privire la proiecte strate-
gice în domeniul energiei, la problema subvenþionãrii consumatorilor vulnera-
bili de energie, atitudinea opiniei publice faþã de aliaþii euro-atlantici, mândria de
a fi român, protejarea drepturilor minoritãþilor, dar ºi teme noi precum liberaliza-
rea pieþei de gaz ºi electricitate, opiniile populaþiei cu privire la Acordul Verde
propus de Comisia Europeanã, percepþia asupra Uniunii Europene în contextul
epidemiei de coronavirus, asupra acþiunilor Rusiei în domeniul energetic, atitu-
dinea faþã de liderii politici ai Ungariei sau încrederea populaþiei în diverse þãri.
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Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research (www.inscop.ro) la
comanda Laboratorului de Analizã a Rãzboiului Informaþional ºi Comunicare
Strategicã (LARICS – www.larics.ro) din cadrul Institutului de ªtiinþe Politice
ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al Academiei Române (ISPRI –
www.ispri.ro).

Analiza datelor a fost realizatã de STRATEGIC Thinking Group.
(www.strategicthinking.ro).

https://larics.ro
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