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Cu privire la Conceptul de dezvoltare a liniilor electrice 

de interconexiune cu sistemele electroenergetice  

ale ţărilor vecine 

 

Reieşind din necesitatea funcţionării şi dezvoltării cu succes a Sistemului 

electroenergetic al ţării şi ţinând cont de documentele privind participarea 

Republicii Moldova la colaborarea internaţională în domeniul energetic, de 

direcţiile de bază ale Strategiei energetice a Republicii Moldova până în anul 2020, 

de raportul „Conceptul de dezvoltare a liniilor electrice de interconexiune cu 

sistemele electroenergetice ale ţărilor vecine”, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi 

Dezvoltare Tehnologică al AŞM  HOTĂRĂŞTE:  

 

1. A lua act de informaţia privind conceptul de dezvoltare a liniilor electrice 

de interconexiune cu sistemele electroenergetice ale ţărilor vecine, 

prezentată de acad. Vitali Postolati. 

 

2. Secţia de Ştiinţe Exacte şi Economice (mem. cor. Ion Tighineanu) în 

comun cu Ministerul Economiei, va organiza o masă rotundă cu genericul 

„Conceptul de dezvoltare a liniilor electrice de interconexiune cu 

sistemele electroenergetice ale ţărilor vecine”.  

 

3. Conducerea Institutului de Energetică al AŞM, în termen de 10 zile, va 

elabora Nota informativă privind Conceptul de dezvoltare a liniilor 

electrice de interconexiune cu sistemele electroenergetice ale ţărilor 

vecine, pe care o va prezenta conducerii Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

pentru a fi înaintată Guvernului Republicii Moldova. 

 

4. A considera necesară continuarea lucrărilor în domeniul cercetării şi 

elaborării variantelor optime de dezvoltare a liniilor electrice de 



interconexiune de înaltă tensiune, a legăturilor interne sistemice şi a 

mijloacelor de reglare în scopul asigurării unei activităţi de mare 

fiabilitate a sistemului energetic al Republicii Moldova, a securităţii 

energetice, dezvoltării lucrărilor privind formarea condiţiilor de activitate 

comună a sistemului electroenergetic al Moldovei cu sistemele 

electroenergetice ale ţărilor vecine.  

 

5. Institutul de Energetică al AŞM:   
 

- va efectua cercetări şi va asigura suportul ştiinţific în domeniul 

dezvoltării interconexiunilor sistemului energetic al Moldovei, 

organizaţiilor ştiinţifice şi de proiectare în domeniu, întreprinderilor 

energetice la realizarea proiectelor de dezvoltare a liniilor electrice de 

interconexiune şi sistemice interne;  

- va publica sistematic în revista ştiinţifico-tehnică „Problemele regionale 

ale energeticii” rezultatele lucrărilor de cercetare ştiinţifică în domeniul 

menţionat;  

- va organiza periodic seminare şi alte măsuri de examinare a problemei 

date şi elaborării soluţiilor tehnice argumentate.  

 

6. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îi revine mem. cor. Ion 

Tighineanu, vicepreşedinte al AŞM, academician-coordonator  al Secţiei  

de Ştiinţe Exacte şi Economice. 

 

 

 

Preşedinte  al AŞM  
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general al AŞM  
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