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Introducere. Sistemul energetic con-
stituie în orice stat baza economiei. Nivelul 
de dezvoltare a țării exercită repercusiuni 
asupra compoziției cantitative şi calitati-
ve a entităților economice, perioadele de 
creştere economică, declin şi stagnare. Pro-
blemele semnificative la acest capitol sunt 
evidențiate de un număr sporit de entități te-
ritoriale cu deficit energetic, ceea ce reprezin-
tă o anumită amenințare la adresa securității 
energetice a statului. Unul dintre dome-
niile promițătoare pentru îmbunătățirea 
securității energetice este implementarea şi 
exploatarea surselor de energie regenerabile 
(SER), care, pe lângă efectele evidente (asigu-
rarea zonelor deficitare de energie şi adesea 
dificil de aprovizionat cu energie electrică), 
contribuie la răspândirea noilor tehnologii, 
cu esență economică [11]. Similar, problema 
recuperării surselor de energie tradițională 
şi regenerabilă (SET) este foarte importantă, 
constând în determinarea raportului optim 
de utilizare a acesteia. Una dintre principale-
le sarcini în acest sens este construirea unui 
model care să reflecte în mod adecvat rapor-
tul dintre SRE (surselor regenerabile de ener-
gie)  şi SET (surselor de energie tradițională) 
în sistemul energetic. Securitatea energetică 
devine tot mai mult o prioritate pe agenda 
politică a țărilor. Altminteri, măsurile eficien-
te de eliminare din societate a riscului defi-
citului/lipsei de energie sau instabilitatea în 
aprovizionare cu surse de energie necesită 
identificarea şi aplicarea de acțiuni pentru a 
permite statului să aibă o planificare strate-
gică, stabilirea unor acțiuni de politică ener-
getică pe termen mediu şi lung.

Gradul de elaborare a problemei. Pro-
blema securității energetice în sistemul de 
securitate națională a fost actualizată, ceea 
ce se explică prin întărirea în conştiința pu-
blică a ideii importanței decisive a comple-
xului energetic pentru dezvoltarea statului 
şi a societății. În terminologia oficială a lide-
rilor de stat, categoria „securității naționale” 
este folosită relativ recent, însă, de la sfârşitul 

secolului al XX-lea, o revizuire a cercetării 
pe acest subiect sugerează că această ca-
tegorie este bine stabilită în cunoaşterea 
ştiințelor politice şi are un potențial teo-
retic şi metodologic important. Aspectele 
teoretice şi metodologice ale problemei 
securității naționale sunt analizate în lucră-
rile lui A. M. Burkina şi A. B. Vozzhenkov, S. 
B. Ivanov, K. B. Kortunov, A. B. Kurlov, N. P. 
Patrushev, M. Hart şi A. Negri, B. J. Sheynisa 
etc. Aceşti autori remarcă faptul că strategia 
de asigurare a securității naționale depinde 
în mod direct de astfel de factori, precum 
cei politici, inovaționali, economici ai sta-
tului, resursele economice, valorile socio-
culturale, gradul de consolidare a straturi-
lor sociale largi, situația generală pe arena 
internațională, caracteristicile etnice  şi reli-
gioase ale unei anumite regiuni etc.

Caracteristicile moderne recunosc 
importanța crucială a categoriei „securității 
naționale” pentru analiza politică, marcând 
că direcția principală de întărire a acesteia 
este modernizarea țării şi a sistemului poli-
tic. Perspectivele fortificării securității ener-
getice depind în mod direct de funcționarea 
sistemului „politic” şi de modernizarea aces-
tuia. Diferitele aspecte ale modernizării sis-
temului politic din Republica Moldova sunt 
cercetate în lucrările lui N. Dolghin, Matei 
Mâtcu, Alexandru Baltag, Dorina Baltag, Na-
dejda Afanasieva, Cosmin Gabriel, M. N. Pă-
curaru, Veaceslav Ungureanu, G. V. Agheev, 
D. Billington, P. K. Goncharova, D. E. Moskvin, 
E. O. Sonin, A. B. Ryabov, D. E. Furman, Cor-
nel Ciurea şi alții. Analiza problemei de către 
unii autori străini, precum T. Friedman, M. 
Thompson, M. Ross, R. Houseman, R. Rober-
to etc., este suficientă pentru cercetare. Cer-
cetătorii occidentali, spre deosebire de alți 
cercetători, disting mai clar dimensiunea 
politică a problemei securității energetice 
naționale, însă interpretările lor sunt dese-
ori odioase, ceea ce indică o ideologie sem-
nificativă a acestor studii şi implicarea lor 
în sistemul relațiilor de putere geopolitică, 
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care în secolul al XXI-lea  sunt orientate spre 
resursele energetice deficitare.

Obiectul cercetării este focusat asupra 
componentei social-economice şi compo-
nentei politice a securității energetice, prin 
prisma analizei mecanismelor de neutraliza-
re a amenințărilor la adresa securității ener-
getice în sistemul de securitate națională.

Scopul cercetării constă în investigarea 
pieței energetice din punctul de vedere al 
stării de lucruri vizând problema securității 
energetice în sistemul național în sec. al XXI-
lea. Scopul investigației constă în cercetarea 
unei abordări ştiințifice şi metodologice a 
dezvoltării unui mecanism economic pentru 
gestionarea securității energetice a regiunii 
ca factor de dezvoltare durabilă a acesteia.

Rezultate şi analiză. Stabilirea securității 
durabile naționale este formată din securi-
tatea  energetică, garanția dezvoltării, com-
petitivitatea țării pe piețele mondiale ca 
consumator serios şi creşterea prestigiului 
său internațional. Republica Moldova este 
un mare cumpărător de gaze naturale, pe-
trol, energie electrică. Aspectele politice ale 
problemei securității energetice a Republicii 
Moldova în literatura ştiințifică sunt insufi-
cient investigate, în timp ce semnificația ei 
pentru dezvoltarea națională este enormă.

Baza pentru reducerea riscului în siste-
mul energetic al multor țări constă în intro-
ducerea şi utilizarea surselor regenerabile 
de energie, care, împreună cu cele mai noi 

tehnologii, constituie nucleul noii ordini teh-
nologice. Sursele de energie regenerabile au 
mai multe avantaje decât cele tradiționale:

- prietenie cu mediul (fără emisiuni nocive, 
menținerea echilibrului termic al planetei, fără 
emisiuni suplimentare CO2 etc.);

- reproductibilitatea (inexhaustibilitatea re-
surselor);

- accesibilitatea utilizării (posibilitatea de a 
obține energie în locurile de reşedință greu ac-
cesibile ale populației);

- posibilitatea utilizării terenurilor care nu 
sunt adaptate scopurilor economice;

- posibilitatea utilizării simultane a terenuri-
lor în scopuri economice şi energetice.

Dezvoltarea practică a energiei regenerabi-
le (ER) are un efect benefic asupra contribuției 
sociale şi economice a statului în ansamblu, 
deoarece contribuie la dezvoltarea businessu-
lui mic, mijlociu şi la crearea de noi locuri de 
muncă [10].

De rând cu avantajele existente, persistă şi 
unele dezavantaje, care pot fi depăşite odată 
cu dezvoltarea tehnologiilor în viitor:

- densitatea scăzută a energiei;
- existența unor niveluri crescute de zgomot 

şi vibrații (cu precădere la energia vântului);
- natura nonpermanentă, probabilistică 

a intrării de energie (ieşire numai în prezența 
doar a uneia dintre energii);

- necesitatea de acumulare;
- nevoia de redundanță (pentru energia 

vântului şi soarelui).

Indicatori/Anii 2010 2011 2012 2013
Investiții în proiecte noi, miliarde 
USD/an

228 278 248 215

Capacitatea centralelor electrice 
în baza energiei regenerabile (fără 
centrale hidroelectrice), GW

315 395 480 560

Numărul de țări care au stabilit un 
obiectiv de stat vizând folosirea 
energiei din surse regenerabile, 
unități

109 118 138 -

Tabelul 1. Dinamica dezvoltării resurselor energetice renovabile în lume. [18]
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Ar fi naiv să considerăm că generarea eu-
ropeană de energie din surse regenerabile 
este ceva irelevant. La urma urmei, capacita-
tea totală a centralelor eoliene din Uniunea 
Europeană a ajuns până în prezent la aproxi-
mativ 169 GW (dintre care 158,3 GW au fost 
realizate între anii 2000 şi 2017), iar energia 
solară - 107,3 GW. Împreună, acestea constitu-
ie 29,5% din capacitatea reală din UE (eoliene 
- 18%, solare - 11,5%). Pentru comparație: gaz 
- 20%, cărbune - 16%, nucleară - 12,6%. Con-
comitent, SER a oferit doar 18% din producția 
totală de electricitate europeană. [17]

Principalii indicatori ai stării energiei 
regenerabile mondiale (Tabelul 2) arată 
că volumul investițiilor anuale în perioa-
da 2004-2013 a crescut de 7 ori, în timp 
ce vârful investiției a scăzut în 2011, iar 
capacitatea maximă a instalațiilor suma-
re de energie regenerabilă pe Terra (cu 
excepția hidrocentralelor) în 2013 a fost de 
560 GW, cu ritm mediu de avansare anuală 
de 21,2%. [10] Lideri la aplicarea energiei 

regenerabile în prezent sunt China, SUA, 
Germania, Spania, Italia şi India (Tabelul 
3). Țările est-europene, CSI rămân în urmă 
de principalii lideri în domeniul producerii  
energiei eoliene şi solare. 

Conform Asociației Mondiale a Energiei 
Eoliene (WWEA), în 2013, Rusia, cu un indi-
cator de 16,8 MW, a ocupat locul 69 în lume 
vizând capacitatea totală instalată a cen-
tralelor eoliene. Vis-à-vis de energia solară, 
trebuie remarcat faptul că, potrivit estimă-
rilor Consiliului consultativ german privind 
schimbările globale, până în 2100, soare-
le va deveni sursa dominantă de energie 
pe planetă. Din acest motiv, în multe țări, 
energia solară este considerată ca fiind 
unul dintre cele mai promițătoare domenii 
ale energiei regenerabile, menținută activ 
şi dezvoltată rapid. În țările CSI se remarcă 
unele schimbări în această direcție. [11]

Rusia are indicatori destul de buni pri-
vind utilizarea surselor de energie geoter-
mală, care sunt înaintea Chinei şi Germa-

Domeniul/ Țara China SUA Ger-
mania

Spa-
nia

Italia India Rusia

Bioenergetica 6,3 15,9 8,2 1,0 4,1 4,5 1,3
Energetica geoterma-
lă

0 3,5 0 0 0,89 0 0,09

Hidroenergetica 261 79 5,5 17,2 18,2 44 46,8
Energia solară 19,8 13 37 7,8 17,7 2,4 0
Energia eoliană 92 62 35 24 8,7 20,0 0,03
Total (inclusiv hidro-
centrale)

379 1732 85 48 48 72 49

Total (fără hidrocen-
trale)

119 94 79 33 30 28 1,4

Ponderea în volumul 
global (inclusiv ener-
gia hidroelectrică),%

24,24 11,04 5,39 3,15 3,15 4,56 3,09

Ponderea în volumul 
global (fără hidrocen-
trale), %

21,08 16,60 13,92 5,70 5,55 4,83 0,24

Tabelul 2. Puterea unor instalații energetice, după țările-lideri, GW. [1; 18]
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niei, în paralel fiind depăşite de unele țări 
precum Mexic, Indonezia, Filipine etc. În 
ceea ce priveşte capacitatea hidroelectrică 
instalată, Rusia este înaintea multor țări, 
printre care Germania, India, Italia şi Spania. 
Din aceste motive, majoritatea comunității 
mondiale ia în considerație numai energia 
produsă la centralele hidroelectrice mici ca 
energie regenerabilă, iar ponderea sa în in-
dustria hidroenergetică este de 1,6%.

Această stare a energiei regenerabile în 
țara noastră este explicată, primordial, prin 
achiziționarea de combustibili şi resurse 
energetice tradiționale şi, în al doilea rând, 
prin faptul că pentru o perioadă lungă de 
timp problemei energiei regenerabile nu 
i-a fost acordată atenția cuvenită şi, prin 
urmare, nu au existat mecanisme guverna-
mentale pentru sprijinirea acesteia. [12]

Autorii remarcă că rezervele de petrol 

şi gaze nu sunt nelimitate, iar explorarea 
şi dezvoltarea de noi depozite necesită 
cheltuieli considerabile. Cercetarea în do-
meniul energiei din Republica Moldova 
denotă faptul că peste 50% din entitățile 
teritoriale sunt deficiente energetic, iar 
pentru ele există o problemă de securi-
tate energetică internă. [1] Deşi combus-
tibilii tradiționali vor avea o semnificație 
importantă în sistemul energetic al Repu-
blicii Moldova pentru o lungă perioadă de 
timp, sursele regenerabile de energie ar 
trebui să fie considerate ca element-cheie. 
Importanța şi utilizarea lor aflându-se în 
concordanță cu principiile dezvoltării du-
rabile şi contribuie la utilizarea rațională a 
resurselor disponibile.

Problema recuperării SER şi tradiționale, 
care constă în determinarea raportului op-
tim al utilizării lor, are o importanță deo-

Tabelul 3. Top-16 țări după utilizarea energiei eoliene (MW). [20]
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Caracteristica Cibernetică Sinergică
Determinarea Ştiința  autoreglarea în sisteme. 

[6, p. 17]
Ştiință către autoorganizare în sis-
teme.  [4, с. 47]

Obiectul cerce-
tării

Sisteme stabile, controlabile, au-
toreglabile. [7; 13]

Sisteme deschise, neliniare, no-
nechilibrate, disipative [7, p. 143] 
(sistemele închise sunt considera-
te ca fiind particulare, limitate în 
timp şi spațiu, cazuri concepute 
conceptual de autoorganizare, 
caracterizate prin procese liniare).

Subiectul cerce-
tării

Procesul de management. Modele şi mecanisme de autoor-
ganizare. [2]

Feed-back Sistemul este controlat de o buclă 
de feedback negativ. [6, p. 17]

Răspunsurile pozitive şi negative 
sunt luate în considerare (feed-
back-ul negativ previne schimba-
rea şi dezvoltarea, pozitiv - este 
responsabil pentru dezvoltare). 
[5]

Expunere alea-
torie

Toate efectele aleatorii, care nu 
respectă setările țintă ale siste-
mului, nu sunt luate în considera-
re. [7]

Sunt privite ca sursă de dezvoltare.

Rezultatul dez-
voltării sistemu-
lui

Starea de echilibru. [4] Traiectorii diferite [8] (starea de 
echilibru în sisteme este conside-
rată în cadrul factorului de scară 
limitată. [14])

Tabelul 4. Compararea abordărilor cibernetice şi sinergice.

sebită. Soluția la această problemă, ținând 
cont de complexitatea sistemului, este 
recomandată să se realizeze pe baza mo-
delării matematice. Iar una dintre principa-
lele sarcini constă în timpul de construire 
a unui model care să reflecte în mod adec-
vat raportul dintre SER şi SET în sistemul 
energetic național. Prezența unui astfel de 
model ar trebui să asigure nu numai iden-
tificarea tendințelor actuale din sectorul 
energetic al Republicii Moldova, ci şi posi-
bilitatea de a evalua consecințele impactu-
lui asupra acestuia. Dezvoltarea unui astfel 
de model este subiectul acestei lucrări.

Abordarea sinergică a studiului sisteme-
lor energetice

Sistemele energetice sunt sisteme ine-
rente complexe caracterizate prin deschi-
dere, obiectivitate, dinamism şi ierarhie. 
Complexitatea sistemelor energetice se 
explică prin prezența unui număr mare de 
elemente care interacționează între ele, 
cum ar fi centrale electrice, stații electri-
ce, rețele electrice şi termice etc. Deschi-
derea, intenția şi dinamismul sistemelor 
energetice se datorează integrării lor în 
sisteme socioeconomice de diferite ni-
veluri (teritoriale şi administrative), care 
funcționează în mod continuu în confor-
mitate cu realitățile economice, sociale şi 
politice şi este destinată anumitor obiec-
tive la scara teritorială individuală şi a sta-
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tului în ansamblul său. Ierarhia sistemelor 
energetice se explică prin structura sa 
multinivel. 

În contextul celor investigate de au-
tori, descrierea matematică a sistemelor 
energetice implică utilizarea de abordări 
specifice, inclusiv a celor cibernetice şi 
sinergetice. Principala sarcină a abordării 
cibernetice în studiul sistemelor constă 
în investigarea proceselor de control ale 
acestora, iar cea sinergetică - de a studia 
procesele de autoorganizare a sistemelor. 
O analiză comparativă (Tabelul 3) a celor 
două tratări arată că abordarea energeti-
că este mai largă, ceea ce a condus la ale-
gerea sa ca instrument principal în cadrul 
acestui studiu.

Modelul Lotka-Volterra: esență şi aplica-
re. [21]

Sinergetica, fiind o ştiință interdis-
ciplinară, permite a utiliza aceleaşi mo-
dele pentru obiecte de natură diferită. 
[19] În cadrul ştiinței sinergetice a fost 
elaborat un set de modele matematice 
de bază, la care se aplică şi modelul de 
competiție interspecifică Lotka-Volterra. 
Modelul numit evocă un interes deose-
bit din partea oamenilor de ştiință, da-
torită valabilității ipotezelor prezentate 
şi a concluziilor obținute. Principalul său 
avantaj este că, pe baza sa, luând în con-
siderare regularitățile simplificate, este 
posibil să se studieze caracterul calitativ 
al comportamentului sistemelor. Modelul 
Lotka-Volterra este folosit pe scară largă 
în diferite domenii ale ştiinței: în studi-
ile privind cinetica reacțiilor chimice şi 
dinamica ecosistemelor microbiene, în 
modelarea proceselor de speciațion (pro-
ces de geneză a speciilor noi de plante şi 
animale) şi activitatea neuronilor, [3] în 
economia matematică, astrofizică, hidro-
dinamică, în descrierea interacțiunilor so-
ciale şi economice. [15] În 1910, italianul 
A. Lotka, bazat pe o analiză a unui sistem 
de ecuații diferențiale, a prezis posibilita-

tea oscilațiilor în sistemele chimice. [15]  
În anul 1920, V. Volterra, care se interesea-
ză de fluctuațiile capturilor de peşte din 
Marea Adriatică, a derivat un sistem de 
ecuații diferențiale obişnuite care descriu 
interacțiunea populațiilor. Rezultatele, 
obținute independent unul de celălalt, au 
fost identice. Din acest motiv, modelul de-

scris de sistemul de ecuații diferențiale (1) 
a fost numit modelul Lotka-Volterra [21]:

unde: x - numărul de victime; y - nu-
mărul de prădători; a - coeficientul de 
creştere a victimei pe unitate de timp în 
absența prădătorilor (y = 0); -c - coeficien-
tul dispariției prădătorilor per unitate de 
timp în absența unei prăzi (x = 0); b, d - co-
eficient de rapacitate (parametrii care de-
scriu eficiența consumului prăzii de către 
prădători);

a, b, c, d > 0.
Model de utilizare a energiei regenerabi-

le şi convenționale
Modelul de utilizare a SER şi SET se va 

baza pe modelul folosirii diferitelor sur-
se în obținerea energiei. Actualmente, 
producerea  energiei electrice este ba-
zată pe utilizarea surselor regenerabile 
de energie, fiind asociate cu victimele şi 
este indicată de variabila  x, iar producția 
energiei electrice pe bază de surse de 
energie tradițională - cu prădătorii, no-
tându-i y. Componentele ax din prima 
ecuație a modelului reflectă ascensiunea 
producției de energie electrică prin utili-
zarea de SER în absența surselor de ener-
gie: este evident că în acest caz se poate 
aştepta la o creştere a producției de ener-
gie electrică bazată pe energii regenera-
bile proporțional cu cantitatea de energie 
electrică deja produsă. 

Termenul  cy se explică după cum ur-
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mează. În absența energiei regenerabile, în 
esență, competitorul pentru producătorii 
de energie electrică bazat pe surse de ener-
gie tradiționale, care pot obține aceleaşi 
profituri, creşte, crescând prețurile produ-

selor lor, reducând în acelaşi timp volumul 
de energie electrică produsă. Termenii, care 
sunt proporționali cu produsul xy, reflectă 
creşterile volumului de energie electrică din 
interacțiunea a două tipuri de surse. Având 

Tipul centralelor electrice (ES) Costul, cenți / kWh
Centrale termoelectrice 2,5-5,5
Centrală nucleară ≤2
Hidrocentrale medii şi mari <1
Instalații hidroelectrice mici 2,5-4,3

Biomasă 4,5-14
Sisteme de energie eoliană 16-22
Centrale electrice geotermale 13-15
Centrale electrice solare 53,5-57,2
Centrale electrice tidal (maree) 17-20

Tabelul 5. Costul producerii energiei electrice prin diverse metode. [22]

Nr. Țara Producerea de energie 
electrică, GW • h

Producția pe cap de locuitor, 
GW • h

Total 24 816 400
1. China 6 495 140 5010
2. SUA 4 350 800 13536
3. UE 3 247 300
4. CSI 1 526 179
5. India 1 400 800 1108
6. Rusia 1 091 000 7188
7. Japonia 999 600 7960
8. Canada 663 000 18481
9. Germania 648 400 7102
10. Brazilia 581 700 2893
11. Franța 553 400 8808
12. Coreea de Sud 551 200 9704
22. Ucraina 193 800 3549
47. România 59 400 2392
148. R e p u b l i c a 

M oldova
932 1049

Tabelul 6. Producția de energie electrică în unele țări. [22]



Administrarea Publică, nr. 1, 2019 140

în vedere că producerea energiei electrice pe 
baza sursei de energie tradițională este mai 
frecventă şi oferă costuri mai mici pentru 
consumatori (tabelul 4), se poate presupu-
ne că consumatorul care are de ales va pre-
fera electricitatea bazată pe surse de ener-

gie tradiționale, ceea ce va afecta negativ 
creşterea variabilei x, şi, dimpotrivă, pozitiv 
- asupra creşterii variabilei y. Totodată, toate 
volumele de consum pe care „producătorii” 
de energie electrică din surse regenerabile 
vor „pierde” ar trebui în mod evident să fie 
furnizate cu energie electrică bazată pe surse 
de energie tradiționale. Acest lucru permite 
ca parametrul k să fie luat egal cu 1. Calcu-
larea parametrilor modelului utilizării surse-
lor de energie regenerabile şi tradiționale în 
baza unor date statistice (tab. 6).

China, India şi Japonia au reprezentat 

3/4 din producția globală de energie elec-
trică în 2017. Cea mai mare parte a creşterii 
producției de energie la nivel mondial în 
2017 a avut loc în Asia: China este responsa-
bilă pentru jumătate din această creştere, ca 
urmare a cererii ridicate, combinată cu dez-

voltarea rapidă a capacității de producție; 
China este urmată de India şi Japonia.

Producția de energie electrică a scăzut 
în Statele Unite din cauza scăderii cererii de 
energie electrică, însă a crescut în Canada 
şi în Uniunea Europeană (într-o măsură mai 
mică). Generația de energie a stagnat în Ru-
sia, dar a crescut în Turcia şi în Orientul Mij-
lociu datorită creşterii rapide a generației în 
Iran.

 Fapt foarte scandalos că, din 1980 până 
în 2002,  „pentru prima dată în epoca indus-
trială, consumul mediu pe cap de locuitor 

Fig. 1. Producerea de energie electrică pe continente. [9; 22]

Fig. 2. Structura producerii resurselor energetice, %. [16]
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în lume, practic, nu s-a modificat (1,56-1,68 
tone per persoană)”. Cercetările autorului de-
notă că consumul mediu de energie pe cap de 
locuitor în lume nu s-a modificat de mai mult 
timp, cu excepția scurtelor „rafale energetice” 
(domesticirea focului şi a animalelor, utilizarea 
vântului şi a apei etc.). Ultimele descoperiri 
„energetice” au demarat în secolul al XIX-lea, 
când a început era cărbunelui, apoi a petro-
lului, gazelor etc. Potrivit autorilor, consumul 
mediu pe cap de locuitor în lume a crescut de 
aproape 6 ori în 120 de ani (1860-1980). După 
care, timp de 20 de ani, nu a crescut deloc! Şi 
pentru 14-17 ani în secolul XXI-lea, creşterea 
s-a dovedit a fi  „mizerabilă”, de 15% (1,15 ori) 
şi aceea numai grație Chinei. Întrucât adera-
rea la „teoria energetică a valorii”, pentru noi 
stagnarea consumului mediu pe cap locuitor 
din 1980 înseamnă că salariul mediu real pe 
Pământ nu a crescut timp de 35 de ani. Deşi 
acest lucru nu înseamnă că nu se schimbă în 
diferite părți ale economiei mondiale.

Concluzii. Modelul face posibilă evalua-
rea stării actuale a sistemului energetic (pen-
tru a determina ce poziție se află în prezent), 
pentru a anticipa comportamentul acestuia 
ținând cont de diferitele condiții inițiale şi 
pentru a determina pe bază cele mai eficien-
te opțiuni de utilizare a surselor tradiționale 
şi alternative de energie. Abordarea sinerge-
tică presupune că, pe parcursul dezvoltării 
sale, constând din etape ale evoluției ciclice 
şi ascensiune, sistemul se mută în mod con-
stant de la o stare constantă la o stare insta-
bilă şi invers. Diferitele tipuri de stări de echi-
libru corespund diferitelor tipuri de mişcări 

în vecinătatea echilibrului (modurilor). Cea 
mai mare parte a lucrărilor practice privind 
sinergetica vizează găsirea unor poziții stabi-
le ale sistemului şi studierea comportamen-
tului sistemului în apropierea punctelor de 
echilibru.

Investigațiile autorilor privind experiența 
politicii energetice a UE în domeniul 
eficienței energetice denotă că evidențierea 
punctelor-cheie sunt cruciale pentru a se pu-
tea valorifica experiența altor țări, şi anume:

- acceptarea obiectivelor de eficiență 
energetică;

- cerințe obligatorii pentru eficiența ener-
getică în achizițiile publice;

- introducerea auditului energetic pentru 
companiile şi industriile mari;

- reconstrucția clădirilor, pentru a 
îmbunătăți eficiența energetică;

- utilizarea la scară a produselor de etiche-
tare energetică;

- introducerea angajamentelor de 
finanțare a măsurilor de economisire a ener-
giei pentru companiile energetice;

- introducerea unei interdicții privind vân-
zarea oricăror mărfuri care nu respectă stan-
dardele de eficiență energetică.

Măsurile propuse au caracter consul-
tativ şi pot fi utilizate numai cu o adaptare 
adecvată la diferitele condiții administrative, 
manageriale şi economice ale fiecărei țări. 
Mecanismele de îmbunătățire a eficienței 
energetice nu sunt restrictive şi pot fi luate în 
considerare din orice parte a cererii, luând în 
considerare specificul pieței interne şi politi-
ca de stat stabilită.
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