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La 07 aprilie curent în incinta Institutului de Energetică al AȘM a avut loc seminarul științifico-practic 
„Abordări de prognozare a indicatorilor în Energetică și în Economie”. Evenimentul a fost 
organizat de către Institutul de Energetică și Institutul Național de Cercetări Economice ale AȘM.   

Agenda de lucru a inclus 5 prezentări, expuse în comun de către colaboratorii instituțiilor la subiectul 
utilizării noțiunilor economice de bază, așa ca: produsul intern brut, investițiile în proiectele 
energetice, tarifele la produsele și serviciile energetice, dar și din sectorul energetic: eficiența 
energetică, prognozarea balanței energetice și a utilizării resurselor de combustibili pe termen scurt, 
securitatea energetică și economică, etc. Totodată, a fost subliniată importanța stabilirii unor momente 
de coerență și continuitate în studiile efectuate în comun de specialiștii ambelor domenii vizate, dat 
fiind faptul, că dezvoltarea ramurii energetice necesită o serie de argumentări de cost-eficiență a 
proiectelor energetice de amploare națională, cât și la scară regională.  

În calitate de invitați au mai participat colaboratori ai Ministerului Economiei al Republicii Moldova, 
Biroului Național de Statistică, întreprinderii „Termoelectrica S.A”, Inspectoratului Energetic de Stat,  
Academiei de Transporturi, Informatică și Comunicații, Institutului de Matematică și Informatică al 
AȘM, Universității Agrare de Stat din Moldova, Universității de Stat din Moldova. 

Rămânem a crede, că efortul depus pentru petrecerea acestui for de o amploare mai mică, dar cu un 
caracter de specializare foarte bine conturat, va fi util pentru continuarea cercetărilor la hotarul dintre 
domeniile energeticii și economiei, activitate atât de crucială pentru parcursul de dezvoltare durabilă a 
economiei naționale în Republica Moldova.      

 
 

Agenda de lucru  
 

1 
 

Cuvânt de salut dr. M. Tîrșu, director IE AȘM 
acad. V. Postolati, IE AȘM 

2 Parcursul activității IE AȘM pe dimensiunea 
prognozării de scurtă durată a Balanței energetice și 
de combustibili în Republica Moldova 

d.h.ș.t., director adjunct, 
V. Berzan, IE AȘM 

3  Despre impactul prognozei în soluționarea 
problemelor din energetică și economie în contextul 
securității energetice și economice.    

d.ș.t., cerc. șt. coord.,  
E. Bîcova, IE AȘM 

4 Prezentarea softului de prognoză a indicilor 
macroeconomici. 

c. șt. coordonator 
T. Gutium, INCE AȘM 

5 Elaborările modulului soft dedicat prognozei indicilor 
energetici inclus în componența complexului de 
calcul pentru analiza și monitorizarea securității 
energetice.   

c. șt. V. Grodețchi, IE AȘM   

6 Discuții la subiect  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Câteva imagini: 
 

          
 

         

          

 

Material pregătit de S. Postoroncă 

  2


