
Miercuri, la 4 mai curent, ora 14.00, în incinta Institutului de Energetică al AŞM a avut loc Seminarul Ştiinţific deschis 
dedicat Proiectului HG „Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până în anul 2030”. 
(http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3116).  

La ordinea de zi au fost discutate 3 întrebări: 

1. Unele propuneri referitor la sporirea eficienţei utilizării utilajului CET-1 privind furnizarea energiei termice consumatorilor 
în sezonul de vară. (acad. V. Postolati, c.ş. V. Babici). 

2. Examinarea proiectului HG „Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până în anul 2030”.  
(dr.hab. V. Berzan, dr. E. Bîcova). 

3. Particularităţile regimului de funcţionare a sistemului energetic naţional la realizarea interconexiunilor cu România în zona 
Vulcăneşti.  (acad. V. Postolati, dr. hab. V. Berzan, dr. I. Timofte). 
 

  Reieşind din tematica subiectelor abordate în cadrul acestui eveniment, este evidentă actualitatea acută a convocării sale. 
Cunoscut lucru pentru toţi, că trăim o perioadă deloc simplă pentru sistemul energetic autohton. Regăsindu-se în lista celor mai 
importante domenii strategice ale ţării, cu un impact major pentru dezvoltarea economiei naţionale, energetica necesită o implicare 
de urgenţă a tuturor structurilor în cauză: ştiinţifice, inginereşti, economice, de reglementare, pregătirea cadrelor, de producere a şi 
furnizare energiei etc.  
 

 Astfel, Proiectul Strategiei menţionate mai sus, propus pentru discuţie de către Ministerul Mediului al RM include un şir 
întreg de măsuri preconizate, ce vizează în mare măsură anume sectorul energetic. Problemele modernizării sunt unele destul de 
complexe. Se discută reutilarea parcului echipamentelor energetice depăşite, înnoirea sistemelor cu posibila lichidare chiar şi a 
unor unităţi de generare cu construirea altor noi, având un randament sporit. Pe parcursul acestei dimensiuni, totodată, în contextul 
normelor şi standardelor UE şi cele globale, mai avem a estima şi părţile economice şi ecologice.  
 

 Oaspeţii evenimentului, reprezentanţi a aşa entităţi valoroase cum, Ministerul Economiei al RM, IS 
„MOLDELECTRICA”, „TERMOELECTRICA” SA, CET 1, CET 2, Universitatea Tehnică din Moldova, Inspectoratul 
Energetic de Stat, Institutul de Politici şi Reforme Europene, Compania de Consulting Elital Garant SRL, etc., au avut 
prilejul să-şi expună opiniile pe marginea subiectului în discuţie. Nu întotdeauna raportorii erau de-acord cu viziunile colegilor. 
Mai mult decât atât, în dezbateri se întâlneau păreri contradictorii, fiecare cu argumentele sale.  

 Generalizând acest mesaj, vom spune că chiar dacă tematica acestei şedinţe nu a fost epuizată definitiv, participanţii atât 
din partea IE AŞM, cât şi invitaţii, au rămas satisfăcuţi de faptul petrecerii discuţiei, conştientizând buna intenţie de a face aceste 
schimburi de păreri, care vor fi foarte importante la luarea deciziilor la nivel de stat, impuse de situaţia de azi în parcursul de mai 
departe a energeticii din Moldova.  
 
Urmează câteva poze. 
 

 

 

 
Material pregătit: 
secretar ştiinţific  S. Postoroncă şi doctor  E. Bîcova.   


