
 

 

 

EXTRAS 

din procesul-verbal nr. 4 al şedinţei Biroului Secţiei Ştiinţe Exacte și Inginereşti din 03 mai 2019  

 

Au fost prezenţi: Tighineanu Ion, acad. – conducător secție, președinte AȘM; Ursachi 

Veaceslav, dr. hab. – adjunct conducător secție; Dodon Adelina, dr. – secretar științific secție 
 

Agenda şedinţei 

Aprobarea avizelor consultative asupra a rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor 

de cercetare finalizate în anul 2018. 
 

S-a discutat: Raportul pe proiectul de cercetare din cadrul programului bilateral Moldova-

Ucraina 17.80013.5807.06/Ua Controlul fluxului de putere activă şi reactivă în reţelele electrice 

de distribuţie ale oraşelor, bazate pe conceptul de Smart-Grid folosind transformatoare cu rapel 

comutabile după faze (CONFLUX), director proiect dr. ZAIȚEV Dmitrii, Institutul de 

Energetică. 
 
S-a decis prin vot unanim: 

Luând în considere dezbaterile din cadrul audierii publice și avizul expertului, se aprobă 

următorul aviz consultativ asupra proiectului: 

Proiectului i se atribuie calificativul general „Raport acceptat”, cu următoarele 

calificative pe criterii: 
 
Noutate si valoarea rezultatelor științifice – “înaltă”. 

- Au fost propuse soluții tehnice noi pentru controlul fluxului de putere activă şi 

reactivă în reţelele electrice de distribuţie ale oraşelor, bazate pe conceptul de Smart-

Grid folosind transformatoare de rapel comutabile după faze, care oferă posibilități 

mai largi de reglare a tensiunii în fază în raport cu alte transformatoare. 
 

Rezultatele au fost publicate într-o monografie, 2 articole în reviste internaționale și un 

articol în reviste naţionale. 
 
Aplicarea practică  a rezultatelor – pozitivă, pentru rețeaua electrică de distribuție din or. 

Chișinău au fost elaborate și testate modele structurale de simulare ale transformatorului de 

reglare pentru controlul fluxurilor de putere activă și reactivă. 
 
Participarea tinerilor – suficientă, din personalul științific de 6 persoane, 2 sunt tineri. 
 
Participarea în proiecte internaționale – pozitivă,  

A fost înaintată o propunere de proiect în cadrul programului Orizont 2020 H2020-LC-SC3. 

Au fost inițiate colaborări cu parteneri din Ucraina, Georgia, Cehia, și România.   
 
Infrastructura și echipamentul de cercetare utilizat – a fost utilizate calculatoare şi softuri 

specializate pentru modelarea reţelelor şi calculul parametrilor liniilor electrice de distribuţie. 
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