
 Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei, 25 ianuarie 2017. Adunarea Generală a Secției 
Științe Inginerești și Tehnologice. Cu Rapoarte privind activitatea de cercetare și inovare pentru 
întreaga perioadă a anului trecut 2016 au venit toți conducătorii subdiviziunilor Secției, în cadrul 
căreia activează și Institutul de Energetică al AȘM. Directorul Institutului, Dl dr. Mihai Tîrșu a 
prezentat Raportul despre activitatea științifică, organizatorică și financiară a IE AȘM pentru perioada 
vizată. Aici au fost expuse cele mai relevante realizări științifice, activitatea de organizare a 
manifestărilor dedicate dezvoltării ramurii sectorului energetic național în contextul regiunii, în care 
este situată R Moldova, participarea Institutului la forurile științifice dedicate din țară și din străinătate. 
 În raport se evidențiază evoluarea pozitivă a unui șir de indici, ce caracterizează performanța în 
creștere a IE. Aici putem menționa mai multe realizări, așa ca acceptarea revistei științifice editate în 
Institut „Problemele energeticii regionale” în baza de date internațională „Thomson”, creșterea 
numărului de publicații a colaboratorilor, sporirea ponderii de finanțare extrabugetară, rezultate 
pozitive în funcționarea și gestionarea întreprinderilor din sectorul energetic național în urma 
implicării active la consultarea științifică argumentată a conducerii de vârf a țării pe probleme 
energetice, semnarea unui șir de acorduri de colaborare pe viitor cu instituții și organizații din domeniu 
din țară și de peste hotare, participare activă în cadrul grupurilor de lucru ministeriale la elaborarea și 
implementarea proiectelor energetice la scară națională, dar și a cadrului de reglementare și 
implementare a politicilor energetice moderne.  
 Grupul de experți externi au prezentat Avizul de evaluare a activității desfășurate de IE AȘM, 
document expus în ședință de către Dl. academician Leonid Culiuc. Cu o caracterizare a rezultatelor 
obținute a venit și Coordonatorul SȘIT, Dl. dr.hab. Veaceslav Ursachi. În mesajele Dumnealor au fost 
apreciate succesele obținute în activitatea IE pentru perioada anului 2016, totodată menționând și 
existența problemelor nesoluționate în subdiviziune, ca exemplu, baza tehnico-materială insuficientă 
pentru machetări și experimente, implicarea redusă a tinerilor cercetători, număr mic de publicații în 
reviste cu factor de impact, momente, asupra cărora vom avea de depus efort în viitorul apropiat.  

Poze din ședință:    

    

 

A pregătit materialul S. Postoroncă. 


