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Rezumat 

Obiectul și scopul studiului: Securitatea energetică și analiza complexă a funcționării 

componentelor sistemului de asigurare cu energie întru sporirea performanțelor și siguranții 

asigurării cu energie a consumatorilor. 

S-au elaborarat şi argumentat soluții privind: adaptarea modelor matematice și extinderea 

abordărilor metodice, elaborarea conceptelor de realizare a modeleor matematice de analiză a 

regimurilor de funcționare a sistemului electroenergetic la interconecatrae cu sistemul 

electroenergetic al României (ENTSO-E), mostrelor funcționale de echipamente noi; procesarea 

informației primare, elaborarea schemelor de structură și modelor matematice adaptive la 

procesele studiate de conversie a energiei de către dispozitivele electronici de putere; elaborarea 

modelelor, soft-urilor, algoritmilor de comandă, și estimare a performanțelor soluțiilor propuse 

inclusiv, estimarea nivelului securității energetice; realizarea simulărilor matematice, calculelor, 

confecționarea și testarea mostrelor performante de echipament nou. 

Necesitatea cunoașterii situației și tendințelor privind domeniul energiei, constituie elementul 

principal al activităților realizate în cadrul proiectului de cercetări fundamentale în perioada 

2015-2018. Rezultatele obținute au componenta teoretică și componenta aplicativă 

Rezultate teoretice:  

S-au elaborat: metode și modele matematice noi de cercetare ale proceselor staționare și 

dinamice în sistemul fazor de coordonate cu tensiunea 110-500 kV; modelul matematic integrat 

al sistemului electroenergetic național la funcționarea lui în paralel cu sistemele electroenergetice 

ale României și Ucrainei, precum și a principalelor componente funcționale ale sistemului 

energetic (linii compacte, linii LEDA, pentru CET-uri – modelul fenomenologic, convertoare de 

energie și reglare a diferenței de fază etc), concepte noi privind algoritmului PWM de comandă 

simultană cu două mărimi - lățimea impulsului și frecvenței de comutație și stabilire a tarifelor la 

resursele energetice și energie pentru a asigura o creștere durabilă a economiei, un soft nou 

pentru prognozarea indicilor securității energetice cu estimarea sensibilității lor la perturbațiile 

exterioare și interioare Noutatea științifică constă în aplicarea analizei parametrice, studierea 

particularităților funcționării sistemului electroenergetic integrat cu alte sisteme la realizarea 

conceptului de schimb bidirecțional al puterii în sistemul național (Moldova-România) și 

echipamentelei noi eleborate, o tratare nouă a metodologiei de prognozare a securității energetice 

și stabilire a valorii tarifelor la energie. 

Rezultate aplicative:  

S-au determinat condițiile de transmisie bidirecțională a puterii active și reactive la interfața 

sistemelor electroenergetice ale Moldova și României prin LEA 110 kV. (Stânca-Costești, 

Țuțora –Ungheni, Huși-Cioara) la reglarea unghiului diferenței de fază. S-a estimat după criteriu 
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de limitare a temperaturii conductoarelor electric, că aceste interconexiuni pot asigura un schimb 

bidirecțional de putere la nivel de cca 150 MW.  

S-a demonstrat posibilitatea sporirii indicilor de efcieciență energetică a transformatoarelor 

electronice de forță monofazate, trifazate de medie tensiune și de multiplicare a fazelor, de 

exemplu pentru alimentarea sarcinilor cu trei faze de la rețeaua monofazată la implementarea  

algoritmului FPWM-  Frequency and Pulse-Width Modulation.  

Modelele matematice și soft-urile de calcul elaborate permit efectuarea calculelor parametrilor, 

regimurilor normale și de avarie (scurtcircuite monofazate, bi- și trifazate ale liniilor lungi în 

sistemul fazor de coordonate), ce prezintă aspecte practice pentru sporirea fiabilității funcționării 

acestor liniilor electrice, transformatoarelor electronice de putere cu optimizarea topologiei lor. 

Randamentul transformatoarelor electronice depășește valoarea de 98%.  

Modelul matematic al sistemului de orientare după soare pe trei coordonate a modulelor PV pe 

platforme mobile permite micșorrea gradului de umbrire reciprocă a modulelor centralei PV și 

sporirea volumului de producere a energiei electrice cu cca 35% în comparare cu platformele 

staționare și 12% în comparare cu platformele cu orientare pe două coordonate.  

Gradul de aplicabilitate:  

Modelele matematice și de calcul al parametrilor și regimului liniilor electrice compacte și 

dirijate de tip LEDA șunt robuste pentru aplicare atât la faza de cercetare, cât și în cazul 

elaborării caietului de sarcină pentru proiectarea acestor linii.  

Rezultatele cercetărilor tehnologiei de conversie a energiei electrice la frecvențe înaltă permit 

proiectarea diverselor echipamente de forță, care pot fi implementate în electroenergetică 

(distribuția energiei electrice din rețelele de medie tensiune), racordarea surselor de energie 

regenerabilă la rețelele de distribuție de joasă tensiune de curent alternativ, alimentarea 

automobilelor electrice de la rețeaua publică de alimentare cu energie electrice etc.  

Soluția tehnică propusă pentru orientarea platformelor mobile cu module PV este realizată la 

nivelul de prototip.  

Metodologia de prognozare a consumului de energie și resurse energetică se utilizează pentru 

întocmirea balanțelor energetice de scurtă durată a Republicii Moldova și va servi ca bază 

pentru elaborarea balanțelor energetice de perspectivă pe termen mediu.  

Metodologia analizei impactului tarifelor prezintă un instrument pentru asigurarea creșterii 

durabile a economiei.  

Publicații total -224, inclusiv, monografii, manuale, culegeri, capitole -13; articole în reviste -

54 ( cu IF-5); în culegeri -13; rapoarte, teze la conferințe-127; brevete de invenție -14, cereri de 

brevet-11.  Lucrări în baza de date SCOPUS- 33.  

Mostre funcționale - 5 . 
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2. Obiectivele și sarcinile proiectului 

Provocările pentru securitatea energetică condiţionează noi abordări a problemei 

asigurării securităţii energetice întru atenuarea impactului nefavorabil, în deosebi pentru ţările 

lipsite de resurse energetice proprii, prin integrare regională (conceptul de solidaritate), 

promovarea măsurilor de eficienţă energetică şi retehnologizare. Soluţionarea problemei necesită 

instrumente moderne de analiză şi prognozare a tendinţelor întru elaborea și promovarea de 

ciziilor argumentate pentru sporirea securității energetice. . 

Obiectivul general al proiectului: Argumentarea soluţiilor economic competitive de dezvoltare a 

sistemului energetic şi contribuţii la sporirea securităţii energetice.  

Obiectivespecifice: 

1. Argumentarea utilizării în sistemul energetic al componentelor smart grid (adaptive) în 

contextul asigurării securităţii energetice şi siguranţei lor de funcţionare.  

2. Elaborarea şi verificarea modelelor matematice ale sistemului electroenergetic cu 

componente funcţionale adaptive în regimuri staţionare şi echipamentelor privind 

operarea concomitentă cu fluxurile de energie şi de informaţie; dezvoltarea metodologiei 

de estimare a nivelului securității energetice a țării.  

3. Analiza parametrică a regimurilor staţionare ale sistemului cu proprietăţi smart grid 

(adaptive), componentelor structurale şi funcţionale la conversia şi utilizarea finală a 

energiei, tendințelor evoluției indicatorilor sectorului energetic și a a indicatorilor 

macroeconomici cu estimarea impactului asupra eficienţei, siguranţei şi securităţii 

energetice.  

4. Elaborarea şi argumentarea abordărilor de promovare a măsurilor de sporire a securităţii 

energetice şi eficienţei, ţinând cont de constrângerile economice, tehnice, financiare şi 

ecologice. 

5. Dezvoltarea și adaptarea metodelor și algoritmilor de realizare a modelelor matematice 

ale sistemului energetic și componentelor lui întru sporirea eficienței de funcționare și a 

securității energetice a țării. 
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3. Rezultatele științi fice ale cercetări lor efectua te în cadrul proiectului  

Securitatea energetică prezintă un obiectiv strategic al țării. Atingerea lui necesită o 

abordare multidimensională urmare a influenţei atât a factorilor externi, cât și a factorilor interni. 

Energetica, ca ramură a economiei, se caracterizează de o inerţie destul de ridicată privind reacţia 

la provocările curente. Ca urmare a acestora, schimbările calitative în domeniul energeticii au 

perioade mari de derulare în timp, ceea ce pentru prognoza dezvoltării pe termen scurt se 

prezintă ca un factor pozitiv.  

 Provocările cu impact asupra securităţii energetice se pot clasifica în mai multe grupe: 

economice, social-politice, tehnogene, naturale, legislative, regulatorii etc. Deoarece politicile 

țării în domeniul asigurării securităţii energetice depind în mare măsură de nivelul de 

disponibilitate a resurselor energetice proprii, precum și de capacităţile tehnice şi economice de 

valorificare ale acestora, se prezintă evidentă problema utilizării eficiente a potenţialului 

energetic ale resurselor energetice și energiei disponibile privind tot lanţul „transformare-

transport-distribuţie”.  

Conform prevederilor Strategiei energetice a țării până în anul 2030 priorităţile privind 

dezvoltarea sectorului energetic al țării se reduc la următoarele: dezvoltarea reţelelor sistemelor 

de asigurare cu gaze naturale şi energie electrică, inclusiv, prin întărirea interconexiunilor cu 

sistemele respective ale ţărilor vecine; dezvoltarea platformei de generare proprie, inclusiv, din 

surse de energie regenerabilă; spoirea eficienţei energetice și ajustarea legislaţiei naţionale la 

legislaţia Uniunii Europene în domeniu energiei. 

În acest context, un rol semnificativ îi revine științei privind argumentarea celor mai 

rezonabile soluții de asigurare cu energie a economiei și sectorului social. În acest scop se 

utilizează diverse instrumente de cercetare, inclusiv, modelele matematice care descriu adecvat 

situația în domeniul cercetat. Simulările matematice și analiza rezultatelor obținute permit 

argumentarea și elaborarea soluțiilor eficiente de asigurare a securității alimentării  cu energie a 

economiei și sectorului social în cel mai optimal mod, ținând cont de constrângerile curente. 

În cadrul realizării obiectivului formulat pentru anul 2015 au fost obținute 

următoarele rezultate:  

S-a elaborat şi argumentat modelul matematic al sistemului electroenergetic 

interconectat la sistemele electroenergetice ale ţărilor vecine în regim dirijat al schimbului de 

putere. Această tratare a problemei are un caracter de pionerat. În modelul elaborat se utilizează 

prima dată conceptul complex de dirijare a fluxurilor puterii de schimb ca urmare a reglării 

simultane sau nesimultane a unghiurilor diferenței de fază a instalaţiilor de regalare cu statutul 

respectiv funcţional, precum şi a unghiului de sarcină a generatoarelor din sistemele respective. 
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Ca rezultat sporeşte independenţa formării celui mai optimal regim privind menţinerea valorilor 

stabilite ale tensiunilor în nodurile de sarcină (calitatea energiei electrice) şi a transferurilor de 

putere prin reţelele electrice. Soluţia examinată se poate privi ca un instrument eficient de 

formare a politicii de asigurarea cu energie calitativă a consumatorilor şi îmbunătăţirii regimului 

de funcţionare a sistemului electroenergetic. Diminuarea investiţiilor pentru un kilometru 

construit cu 50-300 mii dolari în comparare cu liniile de realizare constructivă tradiţională. 

 S-au elaborat trei modificaţii a modelelor matematice pentru prognozare pe termen scurt 

şi mediu a evoluţiei indicatorilor ce caracterizează starea diferitor segmente a sectorului 

energetic, economiei şi ecologiei în ţară în contextul utilizării lor pentru prognoza indicatorului 

generalizat al nivelului securităţii energetice a ţării pe termen scurt. 

S-a completat şi extins baza de date pentru modelul matematic de monitorizare şi 

prognozare a securităţii energetice a ţării. Aceasta a permis trecerea de la baza de date la baza de 

cunoaştere şi deschiderea perspectivele de instituire a unui sistem informaţional în domeniu l 

securităţii energetice a ţării. Acest sistem va avea mari perspective de utilizare ca instrument de 

gestionare şi prognozare operativă cu funcţionarea ramurii energetica. 

S-a elaborat un modul specializat ca componentă a metodologiei de calcul şi prognozare 

a balanţei energetice, ce ţine cont de particularităţile structurii resurselor energetice (tipurile 

combustibil, energia electrică şi termică) utilizate în ţară.   

S-a colectat şi procesat informaţia primară statistică necesară pentru elaborarea 

proiectului de prognoză a balanţei energetice pentru perioada 2014-2016. S-au analizat 

structurile balanţei energetice folosite în activitatea organismelor internaţionale (EUROSTAT, 

IEA, ONU, Federaţia  Rusă, Republica Belarus, Republica Moldova). În rezultat s-au elaborat 

recomandări privind perfectarea structurii informaţiei statistice energetice a Republicii Moldova, 

întru apropierea de standardele utilizate de către EUROSTAT şi ONU. Aceasta va contribui la 

eficientizarea şi sporirea calităţii rapoartelor naţionale în acest domeniu prezentate organismelor 

internaţionale. S-a elaborat proiectul prognozei balanţei energetice a Republicii Moldova pentru 

perioada 2014-2016, care s-a transmis Ministerului Economiei.  

S-a dezvoltat teoria modulării sincrono-vectoriale pentru cazul sistemelor de dirijare a 

invertoarele instalaţiilor acţionărilor electrice cu şase faze alimentate simultan de la 4 surse. Se 

asigură formarea semnalelor tensiunilor de fază cu spectrul îmbunătăţit. Aceasta se asigură în 

baza algoritmilor noi elaboraţi, care asigură formarea semnalelor de comandă a cheilor 

electronice a invertoarelor, în care aceste chei se comandă cu frecvenţa care depinde de valoare 

tensiunii sursei respective de alimentare. Semnalele de comandă cu cheile electronice ale 

invertoarelor depind de asemenea de valorile curente a diferenţei de fază a tensiunilor sistemului 
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cu şase faze. Rezultatele obţinute se recomandă de utilizat la elaborarea generaţiilor noi de 

acţionări electrice cu convertoare formate din mai multe invertoare de tip modular.  

S-a propus şi argumentat teoretic şi experimental o nouă topologie pentru convertoarele 

de energie, prezentată de o schemă echivalentă mai simplă, ce pot funcţiona la frecvenţe mai 

înalte ca cele utilizate în prezent cu acumulare a energiei proceselor de comutaţie a cheilor 

electronice la valori de tensiune pe chei egale cu zero ca urmare a formării  regimului de 

rezonanţă în circuitele interne ale convertorului. Ca urmare s-a micşorat durata timpului de 

comutare a cheilor electronice, ce şi a asigurat mărirea frecvenţei  transferului de energie din 

circuitul primar în circuitul secundar. Efectul tehnico-economic constă în diminuarea consumului 

de materiale active (cupru, material feromagnetic, componente pasive şi active electronice), ce a 

asigurat reducerea costului de producere a echipamentului estimativ de 2 ori în comparare cu 

echipamentele similare comercializate pe piaţă. Echipamentul confecţionat în baza soluţiilor 

inovative propuse se caracterizează de o valoare ridicată a randamentului, care atinge valorile de 

peste 98%. Tehnologia de producere a convertoarelor este similară ca cea utilizată de 

întreprinderile specializate şi aceste convertoare se pot uşor implementa pentru confecţionare de 

agenţii economici cointeresaţi din republică. Rezultatele ştiinţifice obţinute sunt utile pentru 

sporirea eficienţei energetice în procesele de producere, distribuţie şi utilizare a energiei electrice 

cu  asigurarea indicatorilor de calitate stabiliţi de standarde. 

S-a elaborat modelul de calcul al câmpului electromagnetic al liniei electrice de 

tensiune înaltă de tip LEDA 110 kV cu metoda volumelor finite. A fost soluţionată problema 

racordării în modelul elaborat a elementelor constructive aloe liniei cu o devierea foarte mare a 

dimensiunilor geometrice ( de la zeci de mm până la una sută m), care au şi diferite configuraţii a 

secţiunii - cerc şi pătrat. S-au obţinut prin calul valorile lineică a parametrilor liniei examinate, 

inclusiv a mărimilor mutuale. 

S-a stabilit caracterul nemonoton al funcţiei tensiune-timp de restabilire a tensiunii 

pentru obiectele în care se manifestă efectul de corodare a armaturii. Acest efect nu se depistează 

pentru cazul că corodarea armaturii lipseşte în elementul din beton armat. S-a depistat o valoare 

mică a rezistenţei electrice interne a circuitului format din armatură separată de un strat de beton. 

Ca urmare a acestui fapt eroarea măsurării directe a curentului de scurtcircuit a circuitului este 

foarte mare şi pentru ridicarea preciziei de măsurare s-a propus un procedeu combinat de 

determinare a valorii curentului de scurtcircuit. Procedeu constă în măsurarea curentului 

circuitului la conectarea la bornele lui a unui ansamblu de rezistenţe externe cu valori diferite, 

ceea ce permite prin metoda de calcul să determinăm cu o precizie mai ridicată valoarea 

curentului de scurtcircuit.  

Lucrări științifice și rezultate semnificative obținute în  anul 2015. 



 

10 

 

 

National  Inventory Report of the Republic of Moldova 1990-

2013, Chisinau,  2015;  250 p. ISBN978-9975-3036-1-3 
Raportul conţine un şir de  informaţii suplimentare relevante, precum 

analiza tendinţelor recente in emisiile şi sechestrările de GES in Republica 

Moldova, analiza surselor de emisie cheie, informaţii adiţionale sectoriale 

utilizate la inventarierea emisiilor, informaţii cu privire la activităţile de 

verificare şi control al calităţii inventarului şi analiza incertitudinilor pe 

parcursul perioadei 1990-2013. 

Datele de activitate utilizate in acest raport se bazează pe informaţii 

publicate oficial, precum: publicaţii statistice naţionale şi internaţionale, 

literatură ştiinţifică, acte legislative, informaţii oferite de ministere şi 

instituţii subordonate, autorităţi administrative centrale şi intreprinderi 

economice. 

 

Elaborări mostre experimentale de ecipamente energoefieciente . 

 

Microinvertor pentru panouri fotovoltaice 

Microinvertorul asugură racordarea surselor de energie 

regenerabilă la reţeaua de curent alternativ centralizată,de 

exemplu modulelor fotovoltaice cu sincronizare după semnalul 

de tensiune a rețelei se realizeză automat funcția de 

adptivitate). 

Puterea nominală ( ieşire): P=2 kW. 

Frecvenţa ieșire: f=50 Hz 

Tensiunii ieşire: U=220 V, sinusoidală, coeficientul de 

distorsiune sub 3%.  

Tensiunea intrare de curent continuu:  U=24 V. 

Randamentul: 98% determinat în urma testării experimentale. 

Masa specifică msp=0,5 kg/kW.  

Sporirea eficienţei de producere este condiţionată de 

extinderea diapazonului de funcţionare a microconvertorului 

până la valoarea tensiunii 0,3Unom a sursei de generare formată 

din module PV, precum şi micşorarea pierderilor de energie în 

convertor.. 

Brevet de invenție. MD 842 Z.  
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Aparat electronic de sudare 

Aparatul electronic de sudare se caracterizează de indici reduşi de 

masă şi volum. Schema funcţională include un număr mic de 

componente semiconductoare pasive şi feromagnetice. Aparatul 

conţine un redresor de curent alternativ în curent continuu şi 

convertorul DC/DC. Convertorul DC/DC constructiv este amplasat 

în corpul fixatorului electrodului. Aceasta a devenit posibil faptului, 

că convertorul DC/DC lucrează la frecvenţă înaltă (133kHz) şi a 

unei noi topologii de realizare a convertorului  cu puterea de cca 4 

kW. Comutaţia cheilor electronice a convertorului se produce la 

trecerea curentului şi tensiunii prin zero. Aceasta micşorează 

esenţial şocurile de curent şi supratensiune pe cheile invertorului. Ca 

rezultat se micşorează pierderile de energie la comutaţie şi se 

asigură majorarea randamentului. 

Puterea nominală (ieşire): P= 4 kW. 

Tensiunii alimentare de curent alternativ: U=220 V  cu 

frecvenţa: f=50 Hz 

Curent din reţea: I=19 A. 

Tensiunea ieşire MG de curent redresat:  U=80 V. 

Curent nominal sudare: 160 A (curent continuu) 

Randamentul: 96% determinat în urma testării experimentale. 

Masa msp=0,4 kg/kW.  

Realizat ăn baza brevetului de invenție l MD 842 Z 

Inovaţia rezultatelor  

S-au obţinut 4 brevete de invenţie, hotărâri de eliberare a brevetelor 1, confecţionat şi testat 2 

mostre de echipament nou realizat în baza soluţiilor brevetate. 

 

Rezultatele științifețe a lucrărilor de cercetare executate în anul 2016: 

S-au elaborat: modelul matematic pentru calculul regimurilor simetrice LEDA 330kV 

Suceava-Râbniţa-Centrala Atomo-Electrică din Ucraina de Sud; modelul de calcul LEDA 

330kV cu două circuite la deconectări unilaterale a unui circuit, deconectarea diferitor faze şi 

conectarea mijloacelor de reglare. În urma analizei realizării interconexiunii sistemelor 

electroenergetice din RM şi din România s-a ajuns la concluzia, că montarea staţiei Back-to-

Back duc la schimbarea fluxurilor de putere activă în sistemul RM şi cel din Ucraina (direcţiile 

Chişinău-Vulcăneşti şi Chişinău – la bornele 330kv CERSM). Ca urmare, se atestă sporirea 

pierderilor de putere activă în sistemul naţional cu 7,1% comparativ cu varianta de bază.   
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S-a dezvoltat și perfecționat: Baza de Date a indicatorilor securităţii Energetice şi 

Economie. Cu elaborarea și completarea acestei baze cu 4 indicatori utilizați pentru descrierea 

sectorului Surse de Energie Regenerabilă;  s-a elaborat un modul specializat al complexului de 

calcul al securității energetice a țării, care întruneşte date ce se referă la mixul de combustibili 

utilizați în țară cu scopul adaptării acestor informații pentru rezolvarea problemei elaborării 

prognozei evoluției în timp a securității energetice și depistarea principalilor factori de 

influență asupra niveluluisecurității energetice combustibili pentru soluţionarea problemelor de 

securitate energetică.  

S-a elaborat proiectul prognozei balanţei energetice pentru 2016-2017. A fost analizată 

practica utilizării transformatoarelor de reglare a decalajului de fază TDF într-un şir de ţări cu 

un grad înalt de industrializare. Aceste date vor fi foarte utile pentru cercetările ulterioare.    

S-au elaborat softuri la calculul distribuire a câmpurilor electromagnetice a liniilor 

aeriene, cu considerarea configurării complicate, sarcina nesimetrică în liniile trifazate, altele - 

dedicate acţionărilor cu modulare sincrono-vectorială permit minimizarea armonicilor şi a 

subarmonicilor de frecvenţă mai joasă decât cea industrială.  

S-a dezvoltat teoria îmbunătățirii indicilor de calitate a energiei electrice în structurile cu 

topologie variabilă realizate în baza electronicii de putetrree pentru diferite domenii de 

aplicare- noi algoritmi și ptractici de utilizarea a metodei PWM de comandă a invertoarelor de 

tensiune de forță. Pe baza tehnicii de impuls s-au elaborate mai multe mostre de laborator cu 

dispozitive ale electronii de putere cu randament sporit (98%), care asigură procesele de 

convertizare a energiei electrice (convertizoare) în utilajul electroenergetic modern. Este 

soluţionată problema alimentării cu curent de valoare sporită de la surse cu anumite cerinţe 

tehnice.   

Lucrări științifice și rezultate semnificative obținute în  anul 2016 

 

Culegere de rapoarte: Conferinţa Internaţională Energetica 

Moldovei 2016. Aspecte regionale de dezvoltare. Ediţia III. 29 

septembrie – 01 octombrie 2016. Chişinău. Republica Moldova. 

ISBN 978-9975-4123-5-3  

Lucrările sunt dedicate identificării celor mai importante probleme cu 

propunerea soluţiilor pentru sectorul energetic al Republicii Moldova 

la etapa actuală în contextul integrării în piaţa energetică unică  

Europeană. 
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Primul raport bienal actualizat al Republicii Moldova. ISBN 978-

9975-87-080-1 

Raportul prezintă o trecere în revistă actualizată a stării de lucru în 

Republica Moldova pentru principalele aspecte reglementate de 

CONUSC. Acestea ţin de evaluarea tendinţei emisiilor de gaze cu 

efect de seră la nivel naţional şi sectorial, de prezentarea măsurilor de 

atenuare a fenomenului schimbărilor climatice întreprinse la nivel 

naţional, respectiv de suportul şi necesităţile de capacitate necesare 

pentru a reduce aceste emisii la o scară mai mare. 

 

Ghid practic pentru utilizatori: Dezvoltarea sistemului naţional de 

inventariere a emisiilor de gaze cu efect de seră. ISBN 123-1234-

12-123-1 

Ghidul dat dezvoltă un sistem durabil de management al inventarului 

naţional al emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din 

surse sau din reţinerea prin sechestrarea dioxidului de carbon, 

nereglementate de protocolul de la Montreal, folosind ca punct de 

pornire câteva şabloane predefinite, elaborate de către Agenţia de 

Protecţie a Mediului a SUA. Acest ghid este în concordanţă cu 

Ghidurile IPCC şi CONUSC pentru dezvoltarea inventarelor 

naţionale de GES 

 

Raport naţional de inventariere. Surse de emisii şi sechestrare a 

gazelor cu efect de seră în Republica Moldova 1990-2013. ISBN 

978-9975-87-027-6 

Raportul prezintă eforturile întreprinse de către echipa naţională de 

inventariere pe parcursul perioadei 2014-2015, inclusiv în baza 

rezultatelor obţinute anterior în cadrul proiectului regional UNDP-

GEF „Fortificarea capacităţilor pentru sporirea calităţii inventarelor 

naţionale de GES”. Raportul conţine un şir de informaţii relevante 

precum analiza tendinţelor recente în emisiile şi sechestrările de GES 

în Republica Moldova, analiza surselor de emisie cheie, informaţii 

adiţionale sectoriale utilizate la inventarierea emisiilor, informaţii 

privind activităţile de verificare şi control al calităţii inventarului şi 

analiza incertitudinilor. 
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În anul 2017 au fost obținute următoarele rezultate științiofice semnificative 

S-au obținut ecuațiile ce descriu distribuția tensiunii și a curentului în coordonatele de 

fază ale liniilor electrice dirijate cu compensare (tip LEDA), care permit efectuarea calculelor 

principalelor caracteristici tehnice pentru regimurile permanente de funcționare și determinarea 

dependenței acestor caracteristici de puterea transmisă. 

S-a elaborat un soft nou pentru prognozarea indicilor ce caracterizează securitatea 

energetică pe termen scurt. Aceasta permite  de a determina sensibilitatea indicilor la 

perturbațiile exterioare și ca urmare conduce la sporirea preciziei prognozei evoluției securității 

energetice a țării întru elaborare recomandări de îmbunătățire a securității energetice 

S-a elaborat modelul matematic al liniei de tip LEDA cu multe conductoare plasate 

orizontal, metoda de calcul a parametrilor ei și metoda de calcul a regimului permanent cu 

sarcini neliniare. S-a stabilit, că puterea activă transmisă și puterea reactivă a fiecărei faze este  

diferită, iar rezistența longitudinală activă și reactivă în funcție de valoarea unghiului decalajului 

de fază a tensiunilor de intrare se modifica la nivel de 100%.  

S-au elaborat și argumentat modele matematice ale surselor de generare a energiei 

electrice și termice, care permit efectuarea analizei eficienței economice la  funcționarea lor la 

diferite sarcini termice prin ce se poate optimiza consumul de gaze naturale. 

S-au elaborat soluții inovative de dirijare cu convertoarele electronicii de putere utilizate 

în acționări electrice de putere și pentru distribuția directă a energiei electrice din rețelele de 

medie tensiune, ce asigură indici ridicați de calitate a energiei electrice furnizate consumatorilor 

în tot diapazonul lor de funcționare după frecvență și sarcină (simetria tensiunilor trifazice și 

spectrul lor de armonici îmbunătățit).Pentru formarea semnalului de ieșire se realizează dirijarea 

după doi parametri: PWM și a frecvenței de comutație a tranzistorilor. Randamentul 

transformatorului de distribuție 10/0.22 kV constituie 98% în diapazonul 25-100 kVA, iar 

indicele de masă sub 4 kg/kVA. 

S-a demonstrat, că investițiile liniilor de tip LEDA și cu conductoarele apropiate sunt cu 

(10-20)% mai mici pentru o unitate de energie transmisă, iar rezistența lor inductivă 

longitudinală se poate micșora la nivel de (15-30)% în comparare cu liniile tradiționale.  

S-a propus un nou concept de stabilire a tarifelor la resursele energetice și energie pentru a 

asigura o creștere durabilă a economiei. 

S-a stabilit, că Zn în pereche cu alte metale permite obținerea hidrogenului din soluțiile 

apoase de ZnSO4 cu concentrația 20%; Aluminiul se poate reduce în soluții ne apoase pe baza 

alcoolului. Pentru Zn procesul de depunere derulează începând cu  0.65 V, iar pentru Al la 

tensiunea de 0.8V aplicați la celula electrolitică.  
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Lucrări științifice și rezultate semnificative obținute în anul 2017 

 

Управляемые электропередачи, вопросы энергетической 

безопасности экономики энергетики, экологии, ВИЭ, развития 

энергосистем. ISBN 978-9975-4472-8-7 

În lucrare sunt incluse materialele rezultatelor cercetărilor efectuate 

de către colectivul laboratorului Linii electrice dirijate al IE AŞM în 

perioada anilor 2007-2017 în diferite domenii - transport dirijat de 

energie electrică, securitatea energetică, surse regenerabile de 

energie, dezvolarea sistemului energetic economia energeticii, 

politică tarifară, aspecte ecologice, etc. Culegerea este dedicată 

specialiştilor din domeniul energiei. Poate fi utilizată de către 

organele conducerii de vârf a Republicii Moldova şi alte entităţi în 

plan regional şi internaţional.  

 

 

Academician Vitalie Postolati: Biobliografie/ Editor și redactor științific 

dr. hab., conf.univ. Constantin Manolache, Ch.: F.E.-P „Tipografia 

centrală”, 2017,. 288 pp. ISBN 978-9975-3131-7-9. 

Ediția este o publicație bibliografică care include o descriere a rezultatelor 

științifice ale cercetării academicianulu Vitalia POSTOLATI, informații 

biografice, o cronologie a studiilor, liste de lucrări științifice, brevete, 

certificate de copyright, o serie de articole pe teme sociale și o mulțime de 

materiale foto. 

 

Компактные управляемые самокомпенсирующиеся 

высоковольтные линии электропередачи переменного тока. ISBN 

978-9975-62-404-6. 

Lucrarea conţine rezultatele elaborărilor şi cercetărilor autorului în domeniul 

realizării liniilor electrice dirijate autocompensate de tensiune înaltă de 

curent alternativ cu multe circuite de tip nou (LEDA). În comparaţie cu 

liniile electrice tradiţionale LEDA au un şir de avantaje tehnico-economice, 

cum ar fi: majorarea capacităţii de transport şi de control al parametrilor 

echivalenţi şi al caracteristicilor de regim ale liniilor electrice şi sistemelor 

energetice adiacente, micşorarea impactului ecologic, micşorarea 

investiţiilor şi a cheltuielilor operaţionale.  

Liniile electrice dirijate cu autocompensare echipate cu dispozitive FACTS 

reprezintă o nouă generaţie de linii electrice şi pot servi drept bază pentru 

elaborarea unor noi tehnologii de transport şi distribuţie a energiei electrice, 
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tehnologiilor SMART GRID - Controlled self-compensated high voltage AC 

lines with increased transmission capacitz, care mai sunt numite sisteme 

inteligente cu reţele activâadaptive.  

Lucrarea este adresată specialiştilor din domeniul sistemelor  

electroenergetice şi organizaţiilor ştiinţifice de cercetare şi proiectare. Ea 

poate servi drept suport didactic pentru studenţii instituţiilor de învăţământ 

superior şi doctoranzi de la specialitatea de electroenergetică, dar şi pentru 

specialiştii din domenii ale economiei conexe cu electroenergetica. 

 

Энергетическая безопасность. Методические основы, мониторинг, 

прогнозорование. LAP LAMBERT Academic Publishing. ISBN 978-3-

330-02471-7. 

În lucrare sunt descrise bazele metodice ale analizei securităţii energetice. 

Subiectele de cercetare sunt selectate sistemul electroenergetică şi complexul 

de combustibili în energetica Republicii Moldova. Indicii şi caracteristicile 

de bază sunt reflectaţi în sistemul de indicatori. Ei descriu structura 

sistemului electroenergetic, asigurarea cu resurse de combustibili, energie 

electrică şi termică. De asemenea este o tratare a unui şir de indici economici 

a domeniului energiei. Pentru analiza şi monitorizarea indicilor a fost 

elaborat un complex de calcul, în care este realizată metodologia analizei 

indicative. Ea permite efectuarea sistematizării datelor iniţiale în bazele de 

date, calculul valorilor indicilor determinarea nivelului total a stării 

securităţii energetice. modelarea indicatorilor, prognozarea valorilor lor. În 

lucrare de asemenea sunt descrise abordările metodice pentru prognoza 

balanţei combustibilo-energetice a ţării pe termen scurt, şi experienţa de 

formulare a sa, pentru grupurile "Gazul natural", "Energia electrică", 

"Energia termică", "Cărbune", "Produse petroliere", "Biocombustibil". 

 

 

În anul 2018 au fost obținute următoarele rezultate științifice semnificative 

S-au elaborat: metode și modele matematice noi de cercetare ale proceselor staționare și 

dinamice în principalele componente funcționale ale sistemului energetic întru sporirea gradului 

de adaptivitate și a performanțelor energetice condiționate de noile provocări interne și externe. 

Noutatea științifică constă în aplicarea analizei parametrice pentru studierea particularităților 

funcționării liniilor electrice compacte și de tip LEDA, sporirea gradului de adaptivitate privind 

funcționarea liniilor cu multe conductoare și circuite, a instalațiilor de conversie a energiei 

electrice comandate de noi algoritmi de dirijare (algoritmi PWM la frecvență variabilă).  
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S-au formulat și demonstrat teoreme privind sporirea preciziei calculării parametrilor 

cablurilor electrice în baza repartiției câmpului electric, conceptul modelului matematic 

generalizat de analiză a eficienței centralelor PV cu platforme staționare și mobile, aspectelor 

metodologiilor de prognozare a nivelului securității energetice și estimare a impactului tarifelor 

asupra dezvoltării economice durabile. 

S-au elaborat: modele matematice adaptive pentru studierea particularităților 

funcționării sistemului electroenergetic al Republicii Moldova la interconectarea cu Româna 

(LEA 110 și LEA 400 kV) în regim sincron; modele matematice ale elementelor de transformare 

(transformatore cu multe înfășurări) și de conversie (transformatoare electronice), algoritmi de 

tip PWM cu frecvență variabilă pentru segmentul surse regenerabile de energie și distribuția 

energiei; modelul matematic generalizat al centralelor fotovoltaice cu amplasare fixă și cu 

orientare pe o axă, două și trei axe a platformelor PV . Instrumentele elaborate permit selectarea 

soluțiilor optime de dezvoltare a infrastructurii sistemului electroenergetic național și de sporire a 

performanțelor energetice ale acestor componente.  

S-a propus: metoda de completare a șirurilor numerice și metodologia calculării și 

prezentării indicatorului generalizat al nivelului securității energetice a țării în diferite forme. 

Utilizarea acestor informații este utilă pentru luarea deciziilor la nivel înalt privind dezvoltarea 

sectorului energiei; un concept nou de estimare a nivelului admisibil al tarifelor de furnizare a 

energiei electrice și termice întru asigurarea dezvoltării durabile a economiei și bunăstării 

populației.  

S-a demonstrat, că rata de creștere a tarifelor pentru consumatorul final al energiei nu 

trebuie să depășească rata de creștere a PIB-ului real.  Implementarea acestui concept contribuie 

la sporirea nivelului de coordonarea a funcționării ramurilor economiei întru atingerea efectului 

economic maximal sumar și îmbunătățirea bunăstării populației. 

Lucrări științifice și rezultate semnificative obținute în anul 2018 

 

Renewable Energy and Electric Resources for Sustainable Rural 

Development. Innovative 10–110 kV Compact Controlled 

Overhead Lines/Vitali Mihail Postolati , Elena Vitalii Bicova IGI 

Global. Diseminator of Knowledge. http://www.igi-

global.com/gateway/e-

ccess/books/?accesstype=complimentarycopy.  DOI: 10.4018/978-1-

5225-3867-7.ch013. 

This chapter describes how the implementation of compact overhead 

lines equipped with FACTS devices, including phase angle regulator 

settings (compact controlled OHL), appears to be one of the most 

effective ways of power grid development. Compact-design OHL 

equipped with FACTS have many improvements over previous 

http://www.igi-global.com/gateway/e-ccess/books/?accesstype=complimentarycopy
http://www.igi-global.com/gateway/e-ccess/books/?accesstype=complimentarycopy
http://www.igi-global.com/gateway/e-ccess/books/?accesstype=complimentarycopy
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devices. The devices provide a 1.2-1.6-fold increase in OHL 

capacity without raising their voltage class. A 1.5–2-fold reduction 

in the area of land allocated for OHL with equal capacity. An 

electromagnetic field reduction in the external space, decreasing 

environmental effects and the impact on people. A 15–30% decrease 

of total costs per power transfer unit. The total energy loss reduces 

the power system, increasing OHL mechanical strength under severe 

weather conditions. Results of the comprehensive research and 

development in relation to 10–110 kV compact controlled power 

transmission lines together with theoretical bases, substantiation, 

and methodological approaches to their practical application and 

design experience are given in the chapter.   

 

În anul 2019 au fost obținute următoarele rezultate științifice semnificative 

Au fost deduse ecuațiile pentru calculul parametrilor liniilor electrice dirijate cu multe circuite. 

În baza acestor ecuații a fost elaborat un soft  specializat pentru calcularea parametrilor liniilor 

de alimentare într-un mediu modern VBA. Cu acest soft s-au calculat parametrii mai multor 

variante de linii de alimentare cu mai multecircuite pentru liniile electrice cu diferite valori a 

tensiunii nominale. S-au obținut traectoriile evoluției modulului și componentelor imaginare și 

reale ale vectorului de tensiune de-a lungul liniei cu o lungime de 6000 km pentru linia electrică 

de tip LEDA 500 kV la curenți de 1200 A și 400 A. 

A fost pregătit un proiect de lege privind tarifele marginale pentru resursele energetice, 

prezentat organizațiilor superioare. 

S-a propus o nouă variantă de căutarea a minimului funcției în direcție unidimensională, în care 

căutarea minimului este o opțiune secundară, deoarece ca subiecyt al investigației se prezintă 

căutarea unui punct pe panta opusă a suprafeței funcției obiective, care se poziționează la același 

nivel cu punctul inițial de lucru. Algoritmul a fost îmbunătățit în ceea ce privește rezolvarea 

constrângerilor caracteristice pentru ecuațiil neliniare. Concomitent cu solușionarea acestei 

prbleme de depășire a constrîngerilor condiționate de factorii neliniari s-a rezolvat cu metoda 

Gauss  ecuații suplimentare, care apar în procesul de minimizare, ceea ce conduce la accelerarea 

semnificativă a procesul de returnare a punctului de lucru în spațiul de soluționare a egalităților 

neliniare. Organizareasoftului de calul în alt mod  a condus la îmbunătățită calităților de alicare a 

algoritmului propus și îmbunătășirea formatul mesajelor în realizarea acestui algoritm complex. 
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S-au efectuat calsificarea riscurilor privind securitatea energetică, care pot să persitse în 

energetică cu propunere de noi abordări privind evluarea măsurilor de asigurarea a securității 

energetice.  

Au fost realizate dezvoltări în domeniul prognozei indicatorilor de securitate energetică, are au 

inclus elaborarea prognozei pe termen scurt a indicatorilor ce se referă la combustibil și energie 

cu  elaborarea unui sistem și a unui set de date primare pentru prognoze pe termen lung a 

indicatorilor de combustibil și energie cu elaborarea unui modul specializat pentru calcularea 

datelor primare ca parte a unui complex informațional și a unui modul special sistemului de 

gestionare a bazelor de date ca obiect în structura  SUBOD. 

S-au elaborat prognoze a evoluției unui set de indicatori din blocurile sistemului de indicatori 

destinat analizei și calulului securității energetice pe termen mediu întru determinarea tendințelor 

schimbărilor acestora,valorle indicii informativi prezentate după sens ca prima și a doua derivate 

ale funcției de evoluție (viteză și accelerarea funcției). S-a depistat dinamica schimbărilor în 

consumul de combustibili, electricitate și căldură pe baza unei prognoze pe termen scurt pentru 2 

ani. S-a stabilit, că scăderea consumului de combustibil în acest an a încetinit, iar tendințele au 

devenit mai stabile în consum (energie termică, gaze naturale) cu o creștere pentru produsele 

petroliere, electricitate, biocombustibil. Pentru gazul natural în ultimii 3 ani, a existat o tendință 

de creștere constantă a consumului, în timp ce pentru cărbune, a existat abateri anuale a 

consumului la nivelul de 20 mii tone echivalent petrol cu o tendință generală de declina 

consumului aestui tip de combustibil.   

rezulatele monitorizării nivelului securității energetice arată o tendință de stabilizare a situațieiîn 

domeniul sconsumului de combustibil în țară, ca are ca urmare scăderea valorii indicatorului 

generalzat ce caracterizează nivelul riscului pentru securitatea energetică de la 4,56 la 4,29 

puncte, deci e observă o îmbunătățire a securității energetice. 

S-a dezvoltat componenta GrafAnaliz, un sistem informatic de calcul (IVS) conceput pentru a 

construi modele dinamice a relațiilor dintre indicatorii securității energetice cu îmbunătățirea 

structurii sistemului de gestionare a bazelor de date de tip obiect (SUBMS), care este principala 

unitate organizatorică din ITT GrafAnaliz. Acest soft s-a adus la o stre finalizată de utilizare. 

Ideea realizată are în spate conceptul  IVF GrafAnaliz și corespunde conceptului de programare 

orientată pe obiecte. Întru aceasta se creează clase separate pentru diferite informații și probleme 

de calcul cu metodele de calcul necesare și interfața vizuală necesară. Pentru a rezolva diverse 

probleme ale clasei corespunzătoare, sunt create obiecte din această clasă care conțin datele 

inițiale corespunzătoare și rezultatele de calcul. Pentru a stoca aceste clase și obiectele lor, se 

folosește o bază de date de tip organizată de obiecte. Softul este dirijat de sistemul de gestionare 

a bazelor de date de tip obiect SUBOD. Un astfel de sistem de informații permite creșterea 
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capacităților de calcul cu sporirea acestor capacități în corespundere cu cerințele curente prin 

dăugarea de noi clase și obiecte noi. Întregul sistem este dezvoltat în cadrul  EXCEL, iar 

programarea este realizată în limbajul VBA. Acest soft este destinatpentru efectuarea 

investigațiilor privind securitatea energetică și a altor studii privind studiul complexului de 

combustibil și celui energetic la integral. Abordarea dezvoltată diferă de baza GRAF_COMOD 

creată anterior printr-o versatilitate semnificativ mai mare, ceea ce permite creșterea capacităților 

sale în conformitate cu nevoile emergente. 

A fost dezvoltat un algoritm și o implementare (aplicare) software preliminară a obiectului  

sistemului de calcul GrafAnaliz, concepută pentru a combina împreună anumite seturi de 

diagrame - indicatori  și a construi modele de sistem care să permită estimarea stării complexului 

energetic și a siguranței acestuia. În aceste modele, sub formă de funcții netede, sunt construite 

grafice care reflectă dinamica modificărilor în mărimea relației de indicatori. Acest lucru 

îmbunătățește echilibrul modelului, reduce influența fluctuațiilor mari ale statisticilor anuale și 

face mai probabil să se facă o prognoză corectă a evoluției ansamblului de indicatori în baza 

informației retrospective. Interfața sistemului de calcul realizat se ăprezintă în fig. 5.1.  

  

Fig. 5.1. Exemplu a interfeței softului GrafAnaliz realizat  

S-au elaborat indicatori de securitate energetică a sistemului de termoficare pentru Chișinău ( 

cercetare de pionerat). S-a constatat, că obiectivul formulat în politicile energetice ale guvernării 

pentru sistemul de termoficare din Chișinău, are prevede atingerea eficienței energetice de 0,833 

nu a fost încă atins în prezent. În baza analizei rezultatelor activității companiei SA 

Termoelectrica în 2018, indicatorul I-1 a ajuns la 0,8036 și nu corespunde nivelul stabilit cu 

0,0294 unități și, astfel, se află în stadiul inițial de pre-criză. Reducerea tarifului pentru 

consumatorii de energie termică cu 4%, la un cost constant de procurare a combustibilului 

utilizat, nu este realistă, deoarece eficiența energetică a sistemului de termoficare nu a atins la 

moment indicatorul de eficiență energetică stabilit de guvernarea țării.  
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S-au investigat regimurile simetrice a funcţionării şi a caracteristicilor tehnico-economice a unui 

variant de schema a dispozitivului de reglare a unghiului diferenței de fază bazate pe topologia 

de tip poligon folosind modelarea în pachetul MATLAB.  S-a calculat și studiat regimul de 

sarcină simetrică a dispozitivului dereglare a unghiului diferenței de fază construit ăn baza   

transformatorului cu treu faze, cu conectarea înfășurărilor de rețea într-un circuit hexagonal. 

Pentru a asigura capacitatea de a dirija cu valoarea tensiunii de fază la ieșirea dispozitivului, 

acest transformator este completat cu un autotransformator trifazat, comutat la diferite bobine 

adiacente ale înfășurărilor sale. Acest autotransformator este realizat cu un raport de 

transformare reglabil, comutarea se face cu întrerupătoare cu semiconductor. S-a efectuat un 

studiu analitic și s-au calculat curenții înfășurărilor în condiții de sarcină simetrică pentru mai 

multe variante schematice ale circuitelor unităților de reglare a unghilui diferenței de fază. S-au 

determinat valorile maxime ale capacităților tipice pentru un număr de scheme luate în 

considerare în investigare.  Pentru verificarea și confirmarea rezultatelor obținute prin metoda 

analitică, a fost utilizat modelul matematic dezvoltat de autori pentru una dintre opțiunile din 

pachetul MATLAB / SIMULINK. Sunt efectuate calculele și analiza regimurilor simetrice de 

sarcină normală la diferite schimbări a unghiului diferenței de fază ale tensiunii trifazice de ieșire 

în raport cu tensiunea trifazată de intrare. Pentru regimurile examinate s-au construit grafice de 

încărcare curentă a înfășurărilor transformatorului și autotransformatorului regulatorului 

unghiului diferende de fază. Ideea soluției propuse și investigate constă în utilizarea unui 

autotransformator de reglare suplimentar pentru a implementa controlul unghiului diferenței de 

fază pentru a realiza un control mai lent a puterii transmise. Acest lucru vă permite să 

simplificăm semnificativ proiectarea transformatorului principal, datorită reducerii drastice a 

numărului de chei de comutație ale înfășurărilor principale. Pentru a implementa această idee, au 

fost propuse diverse variante de proiectare a circuitului bazate pe un circuit poligonal, cu o 

alegere specială a numărului de rotații a înfășurărilor componente sau a înfășurărilor 

suplimentare, ceea ce asigură o modificare minimă a modulului de tensiune de ieșire ( fig. 5.2 

prezinta unele din ele) 
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Fig. 5.2. Conceptul soluției propuse și schema echivalentă a dispozitivuluid e reglare a unghiului 

diferenți de fază  

S-a confirmat faptul, că în schema propusă și analizată, înfășurările principale ale 

transformatorului de reglare a diferenței de fază sunt încărcate paractic sismetric.  Gradul de 

încărcare a acestora depinde de coeficientul de transformare al autotransformatorului, acesta 

variază de la zero la maxim și crește pe măsură ce crește la o valoare aproximativ egală cu 

jumătate din curentul de încărcare. Gradul de încărcare a înfășurărilor autotransformatoare crește 

la maxim pe măsură ce coeficientul de transformare al autotransformatorului se apropie de 

valorile sale extreme (0 și ∞) și se egalizează pe măsură ce se apropie 1. Curentul total de sarcină 

are un anumit maxim, deoarece coeficientul de transformare al autotransformatorului se apropie 

de 1, care este cauzat de o anumită scădere a modulului de tensiune de ieșire a sarcinii (la puterea 

activă constantă). 

Expresiile analitice sunt obținute pentru curenții din înfășurările unei unități de transformare a 

fazelor transformatoare, care ne permit să estimăm valoarea tipică a puterii, care este o 

caracteristică tehnică și economică importantă a dispozitivului care caracterizează costurile 

materialelor active pentru fabricarea sa. Pe exemplul mai multor scheme cercetate, se arată că 

valoarea maximă a puterii tipice poate fi chiar mai mică decât puterea de încărcare. Folosind 

modelul unui astfel de dispozitiv dezvoltat pe baza MATLAB, modul de încărcare simetric al 

dispozitivului a fost investigat și rezultatele calculului analitic au fost confirmate. Rezultatele 
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obținute pe model sunt mai precise, întrucât țin cont de parametrii reali ai transformatoarelor în 

regim de scurcircuit și de mers în gol.  

S-au elaborat modele și soft-uri de calcul a parametrilor și regimurilor de funcționare a liniilor 

cu faze split, cu scopul determinării particularităților repartiției cîmpului electric în apropierea 

suprafeței conductoarelor , deoarece acesta este factorul principal care coniționează pirderi 

corona. Ca metodă de calcul a fost utiliată metoda volumelor finite adoptată la particularitățile 

constructive a fazei split și de realizare constructive a liniei de tnesiune înaltă. În fig. 5.3 se 

prezintă schema liniei de teniune înaltă cu fza split ( fascicul de conductoare).  

 

 

Fig. 5.3. Schemele derealizre a liniilor de tensiune înaltă cu faze split ( LEA 750 kV ;I LEA 1150 

kV) 
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Fig. 5.4. Amplasrea conductoarelor în faza split și schema de de calcul a câmpului electric 

S-a stabilit, că abaterile valorilor calculate ale coeficienților capacitivi în conformitate cu 

abordarea tradițională, prin raza echivalentă a fazei divizate și prin metoda volumului finit, apar 

doar în a treia zecimală. Aceste rezultate confirmă precizia ridicată a metodei volumului finit în 

calculul câmpurilor electrice complexe în configurare. Rezultatul analizei comparative justifică 

legitimitatea aplicabilității metodei volumului finit pentru calcularea câmpului electric în 

echipamente cu geometrie spațială complexă arbitrar. Apropierea conductoarelor în faz asplit 

duce la modificarea valorilor coeficienților capacitivi. Valorile coeficienților de capacitate 

reciprocă a conductorelor fazei split se schimbă cel mai puternic. În acest caz, ar trebui să ne 

așteptăm la o schimbare a densității de încărcare pe suprafața conductoarelor. Ca urmare, acest 

lucru poate afecta condițiile pentru apariția descăcrcării corona pe suprafața conductoarelor fazei 

split. Rezultă, că aplicarea metodei de volum finit poate ajuta la rezolvarea problemei de 

optimizare a amplasării conductoarelor fazei split, de exemplu, după criteriul reducerii 

pierderilor pe coroană. 

Rezultatele calculelor coeficienților matricei coeficienților capacitivi arată că, în cazul distanțelor 

între cvonductoare de 40 cm și chiar 5 cm, valorile coeficienților matricei coeficienților 

capacitivi diferă ușor de valorile obținute prin formulele aproximative. 

Valorile numerice ale coeficienților matricei coeficienților capacitivi pentru o linie cu faze 

divizate sunt obținute prin rezolvarea problemei statice pentru ecuațiile lui Maxwell. Se 

demonsrează că rezultatele de calcul obținute pentru problema testului prin metoda volumului 

finit sunt în acord cu datele obținute pentru raza echivalentă a fazei de divizare, ceea ce face 



 

25 

 

posibilă recomandarea rezonabilă a metodei propuse pentru calcularea parametrilor obiectelor cu 

geometrie complexă. 

S-a elaborat metoda analitică de calcul a procesului de undă în linia lungă pentru diferite tipuri 

de sarcină: activă, inductivi activă-inductivă și activă-inductivă capacitivă. Schema de calcul se 

rezultatul care confirmă posibilitatea regimului de încărcarea a surei inductive cu 

supraconductivitate de stocare a energiei fără a aplica echipamente intermediare de stocare de tip 

capacitiv și intrerupătoare se prezintă în fig. 5.5. 

  

Fig.5.5. Schema echivalentă și curbele regimului de stocare a energiei în inductivitatea 

supraconductivă în regim de unde călătoare în linia de alimentare. 

 

Acest rezultat teoretic se prezintă de interes pentru dezvoltarea tehnologiilor noi de stocare a 

energiei ăn inductivitățile supraconductive prin selectrea regimului de unde călătroare în linia 

electrică de alimentare. Astfel se asigură adaptivitatea proceselor dinamice la soluționarea 

problemei de stocare a energiei electrice în cel mai simplu mod de realizare constructivă a 

sistemului de stocare.  

În contextul riscului de sistare a tranzitului zazelor naturale spre Moldova prin Ucraina s-a 

formulat problema estimării posibilelor căi de alimentare cu gaze naturale a Moldovei, 

considerînd în calitate de crităriu cheltuielie de tranzit a gzului natural , reieșind din variabilitatea 

tarifelor de trnzit în diferite zone prin care este conceptual posibilă alimentarea Moldovei cu gaze 

naturale. În analză s-a luat în veere și proiectele care sunt astăți în realizare. În fig. 5.6 se prezintă 

schema posibilelor căi de tranzitare  gzelor naturale spre Moldova și costurile acestor coridoare 

de tranzitare pentru Moldova. Date integrate sunt prezentate în tabelul 5.1. ( fig. 5.7) 
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Fig. 5.6. Posibilel căi de tranzitare a gazelor nturale spre Moldova din țările furnizoare 

 

 

Fig.5.7. Matricea posibilelor căi de transport a gazelor naturale spre Moldova și costul estimativ  

acestui tranzit [Sursa: Problemele energeticii regionale . DOI: 10.5281/zenodo.3242741]  
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Producția de gaze naturale în țările UE a scăzut de la 164 milioane de tep (1990) până la 107,2 

milioane tep (2016), iar consumul a crescut, respectiv, de la 298 milioane tep până la 383 

milioane de tep Din 2014, a existat o tendință de creștere a consumului de energie cu 

aproximativ 24 de milioane de tone de echivalent petrol. pe an. Cu excepția Norvegiei și a 

Olandei, toate țările Europei de Vest, inclusiv Ucraina și Moldova, sunt țări care importă gaz 

natural. În sud-estul Europei, numai România are cea mai mică pondere a importurilor de gaze 

naturale. Pentru România, această situație va continua la orizontul anului 2021. 

Riscurile aprovizionării cu gaze naturale în Republica Moldova sunt cauzate de modificări ale 

rutelor de transport, inclusiv de eventuala încetare a transportului de gaze naturale în sud-estul 

Europei prin Ucraina, prin condiția rezervării pe termen lung a capacității conductei de gaz 

turcean în țările europene (timp de 20 de ani) și, de asemenea, din cauza creșterii tarifului pentru 

transportul de gaze prin Ucraina. Livrările posibile prin conducta TANAP sunt, de asemenea, 

puse în discuție datorită capacității de producție limitate pe câmpul Shah Deniz din Azerbaidjan 

(aproximativ 9 miliarde m3 pe an). În acest context, asigurarea aprovizionării durabile cu gaze 

naturale către Republica Moldova este o sarcină dificilă și, prin urmare, politica energetică a țării 

trebuie să țină cont de noi provocări pe piața gazelor naturale. 

 

S-au elaborat noi algoritm de modiulație sincrono vectorială a pentru sistemele de acționări 

electrice care sunt alimentate de la mai multe surse de energie din ambel părți terminalelor 

fazelor motoarelor asincrone cu cinci faze.  Aceste motore pot funciona la ruperea la o fază, chiar 

și a douăfaze fără ași pierde robustețea și diminuarea semnificativă a indicilor de eficiență 

energetică. Algoritmii propuși asigură  îmbunățățire spectrului de tensiune și current cu care se 

alimentează motoarele asincrone, inclusive ce se referă la armonicile superior și un fapt foarte 

importat constă în aceea că se exclude subarmonicile , oscilații de joasă frecvență în comparație 

cu frecvența fundamentală, care este variabilă. Prin aceasta se asigură micșorarea pierderilor de 

energie în motoarele asincrone ale acționărilor electrice automatizate. În fig. 5.8 și fig. 5.9 se 

prezintă schema instalației, forme ale curbelor de tensiune și curent generate, precum și date 

privind evoluția coeficientului de distorsiune a semnalelor generate.    



 

28 

 

 

Fig. 5.8. schema echivlentă de alimentare din patru surse a motorului asincron cu cinci faze. 

 

  

Fig. 5.9. Curbele semnalelor de commandă, semnalelor generate și coeficientului de distorsiune 

pentru tensiunea de fază. 

 

În fig. 5.10 se prezintă invertorul monofazat/ trifazat de current alternaqtiv construit pen oi 

principii cu acumularea internă a enrgiei în componetele inductive și capacitive. Inovația constă 

în faptul, că energia acumulată în câmpul de scăpări a fluxului magnetic a transformatorului de 

frecvență înaltă se transmite în sarcină și nu se pierde. Cota acestei energii constituie până la 3%. 

O altă soluție inovativă elaborată constă în faptul, că s-a propus un nou algoritm de modulație – 

modulație frecvență și lățimea impulsului ( FPWM) . Aceasta conduce la micșorarea până la 

25% a pierderilor de comutație în invertor, ce majorează randamentul invertorului  AC/AC, chiar 

de mică putere până la 98%. 
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Fig. 5.10. Schema echivlentă a convertorului AC/AC monofazat/ trifazat 

 

Fig. 5.11. Rezultatele simulărilor matemtice ale convertorului AC/AC monofazat/ trifazat la 

alimentrea de la rețeaua cu frecvența de 50 Hz în nregim de frecvențăvariabilă la ieșire 12.5-200 

Hz 

 

Rezultatele elaborării și simulărilor matematice a convertoruli AC/AC monofazat/ trifazat au fost 

verificate prin confecționarea unei mostre de laborator pentru alimentrea unui motor asincron cu 

puterea de 3 kW.  Dimensiunile convertorului sunt compatibile cu dimensiunea motorului 

asincron și acest convertor poate fi integrat în construcția motorului asincron. Avantajul utilizării 

motoarelor asincrone trifazate este determinat de randamentul lor mai mridicat în comparare cu 

motoarele asincrone monofazate. În rezultat se obține un efect sinergetic, deoarece motorul 

asincron contribuie la rîcirea forzată a convertorului mono/trifazat. În fig. 5.12  se prezintă poza 

motorului asincron și a  convertorului AC/AC și rezultatele testărilor de laborator. 
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Fig. 5.12. Vedere a motorului asincron trifazat și a convertorului AC/AC mono/trifazat 
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Se vor propune algoritmi noi și modele de analiză a func-ționării echipa-mentelor cu indici 

ridicați de performanță. Se vor analiza tendințe noi în dezvoltarea sistemului electroenergetic 

național (interconexiunecu BtB, microrețele, concepte noi de stocare a energiei în baza 

proceselor fizico-cimice). 

4>  

5> Concluzii  

 S-a estimat gradul securității energetice a țării în baza datelor statistice oficiale cu 

determinarea tendințelor evoluției în timp a acestui indicator important. Utilizarea modelelor 

și procedeelor de prognozare a evoluției indicatorilor din diferite blocuri al sistemului de 

calcul a nivelului securități energetice permite prognozarea acestui indicator pe termen scurt. 
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S-a constatat, că securitatea energetică a țării este apropiată de hotarul de trecere din zona de 

criză critică în zona de criză nestabilă. Cinci din cei zece indicatori ai subansablurilor, ce 

caracterizează nivelul securității energetice au depășit limita zonei crizei clasificată ca critică, 

iar un indicator se află la limita de trecere în zona de criză nestabilă. 

 S-a demonstrat posibilitatea realizării regimului schimbului bidirecțional de putere prin LEA 

110 kV la interfața sistemelor electroenergetice a Republicii Moldova și României cu 

formularea condițiilor de asigurare a acestui regim. S-a demonstrat, că există particularități 

esențiale privind dirijarea cu regimul schimbului de putere chiar în regimul sincron de 

funcționare a sistemelor electroenergetice interconectate.  

 S-a demonstrat posibilitatea realizării instalațiilor de tip transformator cu multe înfășurări de 

reglare a unghiului diferenței de fază la comutarea dispozitivelor electronice la trecerea 

curentului prin zero, ceea ce exclude apariția supratensiunilor și a pulsațiilor mari a puterii 

controlate. 

 S-au propus algoritmi noi de dirijare cu convertoarele electronicii de putere la utilizarea lor 

pentru racordarea surselor fotovoltaice de generare cu sarcina, inclusiv, și în cazul utilizării 

lor pentru scopul distribuției energiei consumatorilor din rețelele de medie tensiune 

(algoritmul FPWM). Transformatoarele de tip SST pot fi multifuncționale, inclusiv, utilizate 

pentru multiplicarea fazelor cu transfer bidirecțional al energiei. S-a realizat mostra 

funcțională de laborator a transformatorului trifazat 10/0.4 kV cu puterea 64 kW.   

 S-a estimat eficiența utilizării orientării mplatformelor cu module Pv pe trei axe în comparare 

cu cele staționare ( cu 35%) și cu orientare pe două axe (12%). S-au executat o mostră a 

sistemului de orientare a platformelor cu module PV pe două coordonate și o mostră 

funcțională comandată pe trei coordaonate.  

 Scopul și obiectivele proiectului formulate spre realizare în perioada 2015-2018 au fost 

realizate complet.  

 

 

 

 

 

6> Participarea în programe și proiecte internaționale ( ORIZONT 2020, SCOPES, 

JOR, IRSIS, NATO, STCU etc.), inclusiv propunerile prezentate/câștigate în cadrul 

concursurilor naționale și internaționale cu tangență la tematica cercetării 

proiectului realizat 
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a. Project 5842, STCU. Power Electronic Converters with Synchronized Modulation for 

Electric Vehicles and for Photovoltaic Systems. Termen executare: 2014-2016. Director de 

proiect  dr. hab. V. Olesciuc. 

b. Project 6328, STCU. Multifunctional Power Converters with Advanced Methods of 

Synchronous Space-Vector Modulation. Termen executare: Iunie 2018 – mai 2020. Director 

de proiect  dr. hab. V. Olesciuc. 

 

Propuneri de proiecte: 

5.1. Project Proposal 6123, STCU. Electronic transformer for individual distribution of 

electricity. Depus 2015. Director de proiect  dr. hab. V. Berzan. 

5.2. Proiect bilateral Moldova- România: Eficientizarea producerii și consumului de 

energie electrică din surse de energie regenerabilă în cazul consumatorilor izolați- EPUECI. 

CONCURS DE PROIECTE DE CERCETARE  2016-2018. Universitatea Tehnică “Gheorghe asachi” 

din iași. Aprobat depunere de CSȘDT AȘM 28.01.2016. Director de proiect  dr. hab. V. 

Berzan. 

5.3. Project Proposal 6374, STCU. Manufacture and testing of a new inverter prototype for 

direct conection of distributed generation sourses to medium voltage network (10-20 kV). 

Depus 2017. Director de proiect  dr. hab. V. Berzan. 

5.4. Instalație de interconectare a liniilor electrice a sistemelor electroenergetice cu diferite 

standarde de  frecvență. Executanți: Institutul de Energetică și Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi”, Iași România. Director de proiect dr. hab. V. Berzan (IE MECC) și dr. 

ing., conf. univ. Gherghe Grigoraș (UT “Gh. Asachi”). Programul Joint Operational 

Programme Romania – Republic of Moldova ENI 2014-2020. 

5.5. Sistem de alimentare distribuită a rețelelor urbane electrice de tracțiune. Executanți: 

Institutul de Energetică și Universitatea “Dunărea de Jos”, Galați, România. Director de 

proiect dr. hab. V. Berzan (IE MECC) și dr. ing., prof. univ. Marian Gaiceanu (Universitatea 

Dunărea de Jos). Programul Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 

ENI 2014-2020. 

5.6. Elaborarea și verificarea conceptului de stocare pe lunga durată a energiei electrice 

utilizând hidrogenul. Executanți: Institutul de Energetică și Societatea Energiei 

Hidrogenului din România, Rîmnicu Vâlcea, Romania. Director de proiect dr.  V. Anisimov 

(IE MECC) și dr. ing., Ioan IORDACE, director executive. Programul Joint Operational 

Programme Romania – Republic of Moldova ENI 2014-2020. 
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5.7.Sistem de orientare 3D a platformelor cu module fotovoltaice. Executanți: Institutul de 

Energetică și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iași România. Director de proiect 

dr. O. Cialbaș (IE MECC) și dr. ing., prof.  univ. Dumitru-Marcel Istrate (UT “Gh. 

Asachi”). Programul Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova ENI 

2014-2020. 
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управление, качество и эффективность использования энергоресурсов», 

Благовещенск, 27-29 мая 2015 г. С.348-353 ISBN 978-5-93493-240-5. 

89. БЫКОВА, Е., ГРОДЕЦКИЙ, М. Математические модели для прогноза показателей 

ТЭК при исследованиях энергетической безопасности., 7 стр. Сборник трудов 8 

международной конференции «Энергетика: управление, качество и эффективность 

использования энергоресурсов», Благовещенск, 27-29 мая 2015 г. С.230-234. ISBN 978-

5-93493-240-5. 

90. БЫКОВА, Е.В. Oсновные задачи энергетической безопасности молдовы и возможная 

роль виэ в их решении. Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні 

первинним джерелам енергії в регіоні: Матеріали Дев‘ятої міжнародної науково-

практичної конференції (Львів, 6–7 квітня 2017р.): Зб. наук. статей. – Львів: НУ 

«Львівська політехніка», ПП "Інтепрінт-М", 2017, – 325с. -pp.9-13. 

91. БЫКОВА, Е. В. Анализ выбросов парниковых газов от сжигания биомассы в 

Mолдове. Збiрник науковых праць X Miжнародна науково-практична конференция 

«Нетрадицiйнi i поновлюванi джерела енергii як альтернативнi первинним джерелам 

енергii в  регионi”, 7-8 квітня 2019 р., Lviv-2019. –cc. 17-20. 

92. ЕРМУРАКИ, Ю.В.; БЕРЗАН, В.П.; АНДРОНАТИ, Н.Р. Mикроинвертор с 

автотрансформаторной связью в схемах с фотопреобразовательными модулями. 

Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам 

енергії в регіоні: Матеріали Дев‘ятої міжнародної науково-практичної конференції 
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(Львів, 6–7 квітня 2017р.): Зб. наук. статей. – Львів: НУ «Львівська політехніка», ПП 

"Інтепрінт-М", 2017,  – 325с. -pp.274-277. 

93. ПАЦЮК, В. И., БЕРЗАН, В. П., РЫБАКОВА, Г. А. Математическая модель 

трехфазной электрической линии с расщепленными фазами. 5th International 

Scientific-practical Conference «Electrotechnic and computers systems. Theory and 

practice», ELTECS-2019, Section 1. Electrotechnic systems, Odessa, Ukraine, June 24-26, 

2019. (Raport la secție) 

94. ПОСТОЛАТИЙ, В.М.; БЫКОВА, Е.В. Компактные управляемые само-

компенсирующиеся линии электропередачи переменного тока. Материалы VII 

международной  научно-практической  Конференции памяти И.И. Мартыненко и  к 

85-летию Таврийского государственного агротехнологического университета  

«Енергозабезпечення технологiних процесiв», 8-9 июня 2017 г. Мелитополь, Украина.  
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– materiale ale conferințelor naționale. (teze) 

 

1. АЛПАЦКИЙ, Ан. Моделирование схем возможного применения межсистемных 

гибких связей в энергосистеме Молдовы. Tezele celei de-a 68-a Conferinţă ştiinţifică a 

studenţilor şi masteranzilor, 11 martie 2015, Chişinău UASM, 77-78. ISBN 978-9975-64-

268-2.  

2. CTITOR, R. Analiza funcţional-cost în energetică. Conferinţa ştiinţifică Internaţională a 

Doctoranzilor. Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor 

cercetători, 10 martie 2015, Chiţinău, UnAŞM. Resp.ed. M. DUCA. Ch.:Artpoligraf, 2015, 

33. ISBN 978-9975-3036-4-4. 

3. CTITOR, R.Modelul fenomenologic al funcționării centralei electrice de termoficare. 

Conferință științifică a studenților și masteranzilor, Universitatea Agrară de Stat din 

Moldova, 15-29 martie 2017, Secția Electrificare și automatizarea mediului rural, 22 martie 

2017,( Raportul nr.20). -1p. 

4. CTITOR, R., BERZAN, V., OCLANSCHII, Gh. Analiza indicilor de eficienţă energetică a 

surselor de generare din Chişinău., Materialele Conferinţei ştiinţifice a studenţilor şi 

colaboratorilor UTM, 9 decembrie 2018, Chişinău. 4p.  

5. CUCOŞ,  A. Majorarea eficienţei conversiei radiaţiei solare în energie termică în colectoarele 

termice plane. Tezele celei de-a 68-a Conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor, 11 

martie 2015, Chişinău 2015, 78. ISBN 978-9975-64-268-2. 



 

63 

 

6. ERMURACHI, I. Convertor de tensiune de curent continuu în tensiune de curent continuu. 

Tezele celei de-a 68-a Conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor, 11 martie 2015, 

Chişinău UASM, 79. ISBN 978-9975-64-268-2. 

7. MOCAN, E.; RUSU, I. Calcularea pierderilor de căldură în zona climatică a Republicii 

Moldova. Tezele celei de-a 68-a Conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor, 11 

martie 2015, Chişinău UASM, 76. ISBN 978-9975-64-268-2. 

8. POSTORONCA, S. Modelul de calcul a regimului tranzitoriu și staționar a interconexiunii a 

două sisteme cu devieri a valorilor frecvenței. Teze a 69-a Conferință științifică a studenților 

și masteranzilor UASM, 23 martie 2016, Chișinău.  Ch.: Editura UASM. –pp.88-90.ISBN 

978-9975-64-281-1.   

9. POSTORONCĂ Sv. Microrețele ca soluție de sporire a siguranței alimentării cu energie a 

consumatorilor . A 70-ea Conferință științifică a studenților și masteranzilor, Universitatea 

Agrară de Stat din Moldova, 15-29 martie 2017, Secția Electrificare și automatizarea 

mediului rural, 22 martie 2017,( Raportul nr.2). -p.123. 

10. RUSU, I.; MOCAN, E. Particularităţile captării energiei termice din sol în schimbătorul 

vertical de căldură. Tezele celei de-a 68-a Conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi 

masteranzilor, 11 martie 2015, Chişinău UASM, 75-76. ISBN 978-9975-64-268-2. 

11. RUSU, I. Analiza pierderilor termice a clădirilor multietajate. Teze a 69-a Conferință 

științifică a studenților și masteranzilor UASM, 23 martie 2016, Chișinău.  Ch.: Editura 

UASM. –pp.88-90.ISBN 978-9975-64-281-1. 

12. TATIAN, I. Estimarea erorii la restabilirea curbei semnalului nesinusoidal după spectrul lui. 

A 70-ea Conferință științifică a studenților și masteranzilor, Universitatea Agrară de Stat din 

Moldova, 15-29 martie 2017, Secția Electrificare și automatizarea mediului rural, 22 martie 

2017,( Raportul nr.19). -p.124. 

13. TATIAN. I., Localizarea pozăriei cablurilor subterane. Materialele Conferinţei ştiinţifice a 

studenţilor şi colaboratorilor UTM, 9 decembrie 2018, Chişinău. 2p. (transmisă la redacţie). 

14. TIMOFTE, N. Analiza cadrului naţional de politici şi programe în domeniul eficienţei 

energetice şi utilizării SER în contextul participării R. Moldova în Comunitatea Energetică şi 

a Acordului de Asociere între UE şi RM ratificate pe 02.07.2014. Tezele celei de-a 68-a 

Conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor, 11 martie 2015, Chişinău UASM, 76-77. 

ISBN 978-9975-64-268-2. 

15. TURTURICA, A. Analiza indicatorilor securităţii energetice a uneia din regiunile Moldovei. 

Tezele celei de-a 68-a Conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor,  11 martie 2015, 

Chişinău UASM, 77. ISBN 978-9975-64-268-2. 
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16. VIERU, D. Determinarea unor indici de calitate a energiei electrice în circuitul cu sarcini 

neliniare. A 70-ea Conferință științifică a studenților și masteranzilor, Universitatea Agrară 

de Stat din Moldova, 15-29 martie 2017, Secția Electrificare și automatizarea mediului rural, 

22 martie 2017,( Raportul nr.14). -p.125. 

17. VIERU, D. Influența calității energiei electrice asupra apariției incendiilor în rețelele 

electrice de joasă tensiune pe teritoriul Republicii Moldova. Materialele Conferinței 

Științifice a Doctoranzilor Tendințe contemporane ale dezvoltării științifice: viziuni ale 

tinerilor cercetători (cu participare internațională), ediţia a VI-a Chișinău, 15 iunie 2017, 

Volumu I. –pp.93-98. http://edu.asm.md/sites/default/files/Conferinta_drd_ 

15_iunie_2017_volumul_2__optim.pdf .  

18. КИРИЛЛОВА, Т. Методологические особенности разработки краткосрочного баланса 

по потреблении нефтепродуктов в Республике Молдова. A 70-ea Conferință științifică a 

studenților și masteranzilor, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 15-29 martie 2017, 

Secția Electrificare și automatizarea mediului rural, 22 martie 2017,( Raportul nr.16). -2p. 

19. ТУРТУРИКА, А. Краткосрочный прогноз потребления природного газа в Республике 

Молдoва. A 70-ea Conferință științifică a studenților și masteranzilor, Universitatea Agrară 

de Stat din Moldova, 15-29 martie 2017, Secția Electrificare și automatizarea mediului rural, 

22 martie 2017,(Raportul nr.15). -1p. 

20. ФЕДОРЧЕНКО, Г. Формирование комбинированного интегрального показателя 

энергобезопасности Приднестровья. Materialele Conferinţei ştiinţifice a studenţilor şi 

colaboratorilor UTM, 9 decembrie 2017, Chişinău 2017. 4p. Transmisă spre publicare în 

2018. 

 

– materiale ale conferințelor internaționale (teze). 

1. ANISIMOV, V.; BOȘNEAGA, V.; POSTOLATI, V.; POSTORONCĂ, Sv.; SUVOROV, A.; 

SUSLOV, V. Metodă de interconexiune a sistemelor electrice de current alternativ. Catalog 

official. Expoziția Internațională specializată INFOINVENT 2017, 15-18 noiembrie 2017, 

Ch.: AGEPI, 2017.- p.71. (Brevet MD1221). 

2. BERZAN, V.;STAȘCOV, E.; ANISIMIV, V.; TÎRȘU,M. Procedeu de acumulare a energiei 

eoliene.Catalog official. Expoziția Internațională specializată INFOINVENT 2017, 15-18 

noiembrie 2017, Ch.: AGEPI, 2017.- p.68. ( Brevet EA 023834). 

3. BERZAN, V., DAUD  V.,  ANISIMOV, V. Arzător cu duză  multiplă.  Brevet 1364. 

Expoziţia Internaţională Specializată  INFOINVENT -2019. Catalog oficial, p. 57. 

http://edu.asm.md/sites/default/files/Conferinta_drd_
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4. BURCIU, V.; BERZAN, V.; ȘIT, M.; TÎRȘU, M.; BURCIU, A. Instalație solară pentru 

producerea energiei. Catalog official. Expoziția Internațională specializată INFOINVENT 

2017, 15-18 noiembrie 2017, Ch.: AGEPI, 2017.- p.70. (Brevet MD 962). 

 

COLESNIC,I.; BERZAN, V.; CEALBAȘ,O.; POSTOTORONCĂ,SV., ANISIMIVOV,V. 

Instalație pentru deplasarea bobinelor de inductanță de-a lungul stâlpilor de beton armat al 

liniei electrice. Catalog official. Expoziția Internațională specializată INFOINVENT 2017, 

15-18 noiembrie 2017, Ch.: AGEPI, 2017.- p.69-70. (Brevet MD1211). 

5. COLESNIC  I., ANISIMOV  V.  Metoda de detectare a deteriorărilor tijelor de armătură ale 

pilonilor din beton armat  al  liniilor electrice. Brevet 1280. Expoziţia Internaţională 

Specializată  INFOINVENT -2019. Catalog oficial, p. 57. 

6. COLESNIC  I.,  BERZAN, V., CEALBAŞ O.,   POSTORONCĂ S.,  ANISIMOV  V. 

Metodă de detectare a  a rupturilor   tijelor de armătură ale pilonilor din beton armat  al  

liniilor electrice. Brevet 1250. Expoziţia Internaţională Specializată  INFOINVENT -2019.  

p.59. 

7. ERMURACHI, Iu.; BERZAN,V.; ERMURACHI, Iu. Convertor bidirecțional de tensiune de 

current alternative în tensiune de curent alternativ. Catalog official. Expoziția Internațională 

specializată INFOINVENT 2017, 15-18 noiembrie 2017, Ch.: AGEPI, 2017.- p.69. ( Brevet 

MD1058). 

8. ERMURAŢCHI, V., OLEŞCIUK, V. Cercetarea parametrică a indicatorilor tehnico-

economici a sistemelor solare de termoficare centralizată. Conferinţa Tehnico - Ştiinţifică 

Internaţională "Tehnologii digitale şi mijloace tehnice robotizate destinate sectorului 

agricol". Moscova. 5-6 decembrie 2018. 

9. ERMURAŢCHI, V., OLEŞCIUK, V. Metoda de determinare a grosimii optimale a stratului 

şi a tipului de termoizolare a elementelor pentru sistemele şi dispozitivele heliotermale. 

Conferinţa Tehnico - Ştiinţifică Internaţională "Tehnologii digitale şi mijloace tehnice 

robotizate destinate sectorului agricol". Moscova. 5-6 decembrie 2018. 

10. FEDORCENCO, G. Estimarea securităţii energetic a regiunii. Conferinţa ştiinţifică 

Internaţională a Doctoranzilor. Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale 

tinerilor cercetători, 10 martie 2015, Chişinău, UnAŞM. Resp.ed. M. DUCA. Ch.: 

Artpoligraf, 2015, 31. ISBN 978-9975-3036-4-4. 

11. IVAŞIN, D. Calculul regimului nesimentric în reţeua trifazată. Conferinţa ştiinţifică 

Internaţională a Doctoranzilor. Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale 



 

66 

 

tinerilor cercetători, 10 martie 2015, Chişinău, UnAŞM. Resp.ed. M. DUCA. Ch.: 

Artpoligraf, 2015, 37. ISBN 978-9975-3036-4-4. 

12. OLESCHUK, V.; ERMURATSKII, V.; BARRERO, F. Combined PWM control of multi-

inverter installation with two dc-links. In: Abstracts of International Conf. on Electrical 

Drives and Power Electronics (EDPE’2015), 23-25 September 2015, The High Tatras, 

Slovakia, p. 29.  

13. OLESCHUK, V.; ERMURATSKII, V.; BARRERO, F. Six-phase motor drive with variable 

switching frequencies and voltage synchronization of inverters. In: Abstracts of International 

Conf. on Electrical Drives and Power Electronics (EDPE’2015), 23-25 September 2015, The 

High Tatras, Slovakia, p. 28.  

14. OLESCHUK, V.; ERMURATSKII, V.; BARRERO, F. Analysis and synthesis of 

symmetrical output voltage of three-level Inverters with space-vector PWM. In: Proceedings 

of Int’l Conf. “Problems of the Present-Day Electrotechniques”, 6-9 June 2016, Kiev, 

Ukraine, 3 p. 

15. OLESCHIUK, V. On-board Power Electronic Systems Controlled by Advanced Method of 

Space-vector Modulation, Abstracts of NATO Workshop "FNS-CBRN Defence-2018", 1p. 

16. OLESCHIUK, V., ERMURATSKII, V. Open-End Winding Five-Phase System Balancing 

and Voltage Waveform Symmetrics, Submitted to IEEE Int'l Conf. on Intelligent Energy and 

power Systems (IEPS'2018). 

17.  OLESCHIUK, V., ERMURATSKII, V. Four-Inverter Installation with Symmertrical 

Voltages and Power Balancing Capability, Submitted to IEEE Int'l Conf. on Electrical and 

Power Engineering (EPE'2018). 

18. PATSYUK V.; SPRINCEAN G. A comparison of some numerical methods for 

semiconductor device problem. The 25-th Conference on Applied and Industrial 

Mathematics (CAIM 2017), Book of Abstracts, Iaşi, Romania, 14-17 September, 2017, p. 25. 

19. PATSYUK V.; RIBACOVA, G. Finite-differences for convection-diffusion equation. The 

25-th Conference on Applied and Industrial Mathematics (CAIM 2017), Book of Abstracts, 

Iaşi, Romania, 14-17 September, 2017, p.26. 

20. TATIAN, I.Procedeul generalizat de calcul al regimului în reţeaua cu sarcini şi surse de 

generare distribuite. Conferinţa ştiinţifică Internaţională a Doctoranzilor. Tendinţe 

contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători, 10 martie 2015, 

Chişinău, UnAŞM. Resp.ed. M. DUCA. Ch.: Artpoligraf, 2015, 42. ISBN 978-9975-3036-4-

4. 
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21. TELEUȚĂ, A.; TÎRȘU, M.; COLȚUN, M.; BERZAN, V.; ANISIMOV, V.; BURCIU, V. 

Seră. Catalog official. Expoziția Internațională specializată INFOINVENT 2017, 15-18 

noiembrie 2017, Ch.: AGEPI, 2017.- p.71-72. ( Brevet MD1160). 

22. TÎRŞU  M., TELEUŢĂ  A.,  BERZAN, V., POSTOLATI  V.,  POSTORONCĂ  S.,   

ANISIMOV  V., BABICI  V.  Procedeu de obţinere a căldurii cu utilizarea arcului electric.  

Brevet 1236.  Expoziţia Internaţională Specializată  INFOINVENT -2019, p 58 

23. TURTURICA, N. Теоретические основы методики расчета сложных видов 

повреждений на мнгоцепных линиях электропередачи. Conferinţa ştiinţifică 

Internaţională a Doctoranzilor. Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale 

tinerilor cercetători, 10 martie 2015, Chişinău, UnAŞM. Resp.ed. M. DUCA. Ch.: 

Artpoligraf, 2015, 44. ISBN 978-9975-3036-4-4. 

24. VIERU, D. Particularităţile racordării surselor regenerabile distribuite la reţeua electrică de 

joasă tensiune. Conferinţa ştiinţifică Internaţională a Doctoranzilor. Tendinţe contemporane 

ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători, 10 martie 2015, Chişinău, UnAŞM. 

Resp.ed. M. DUCA. Ch.: Artpoligraf, 2015, 45. ISBN 978-9975-3036-4-4. 

25. ГРОДЕЦКИЙ, М.В. Метод оптимизации, заменяющий линейное программирование в 

случаях нелинейных задач. Сборник трудов «Міжнародна науково-практична 

конференція "Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України" 

присвяченої 70-річчю ННІ ЕКТ», 1-2 ноября 2018, Харьков. 2 стр. 

26. ОЛЕЩУК, В. Шестифазная преобразовательная система с гибким синхронным ШИМ-

регулированием четырех инверторов. Тезисы докладов Международной конференции 

"Прикладные научно-технические исследования", Киев, Украина, 2018, стр.67. 

27. ОЛЕЩУК, В. Электропривод переменного тока на базе трех трехфазных инверторов с 

синхронной векторной модуляцией», Тезисы докладов конференции «APPLIED 

SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH 2019», Kyiv, Ucraina, стр. 74, 2019В. 

 

- Brevete de invenţii: 

1. ERMURACHI, Iurie; BERZAN, Vladimir; MORARU, Larisa; ERMURACHI, Iurie.  

Convertor de tensiune de curent continuu în tensiune de curent continuu. Brevet de invenţie 

MD 841 Z  din 2015.06.30 

2. ERMURACHI, Iurie; BERZAN, Vladimir; MORARU, Larisa. Microinvertor pentru panouri 

fotovoltaice. Brevet de invenţie  MD 842 Z din 2015.06.30.  

3. ERMURACHI, Iurie; BERZAN, Vladimir, MD; ERMURACHI, Iurie. Invertor pentru modul 

fotovoltaic. Brevetde invenție MD 944 Y din 2015.08.31. 

4. BERZAN, Vladimir. Absorber pentru colectorul solar. Brevet de invenţie MD 908 Y. 

http://www.db.agepi.md/inventions/Details.aspx?id=s%202014%200124
http://www.db.agepi.md/inventions/Details.aspx?id=s%202014%200124
http://www.db.agepi.md/inventions/Details.aspx?id=s%202014%200124
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5. BURCIU, Vitalie; BERZAN, Vladimir; ŞIT, Mihail; ANISIMOV, Vladimir; BURCIU, 

Andrei. Carcasă pentru seră. Brevetde invenție MD nr. 876, BOPI nr. 2/2015. 

6. BURCIU, Vitalie; BERZAN, Vladimir; ŞIT, Mihail; ANISIMOV, Vladimir; BURCIU, 

Andrei.  Carcasă pentru seră. Brevetde invenție MD nr. 877, BOPI nr. 2/2015. 

7. BERZAN. V.;  STAŞCOV. E.; ANISIMOV. V.;  TĂRŞU. М. Способ аккумулирования 

ветровой энергии. Brevet de invenție EAPO  nr. 023834, din 29.07.2016. (international). 

8. ERMURACHI, IU.; BERZAN, V.; ERMURACHI, IU.IU. Convertor de tensiune de curent 

alternativ în tensiune de curent continuu. Brevet de invenție MD nr. 1040 din 2016.02.16 

9. ERMURACHI IU., BERZAN V., ERMURACHI IU.IU. Convertor bidirecţional de tensiune 

de curent alternativ în tensiune de curent alternativ. Brevet de invenție MD nr. 1058 din 

2016.02.16. 

10. BURCIU, V.; BERZAN, V.; ȘIT, M.; TÎRȘU, M.; BURCIU A. Instalație solară pentru 

prodecerea energiei. Brevet de invenție MD nr. 962  din 2016.02.16 

11. ANISIMOV, V.; BOȘNEAGA, V.; POSTOLATI, V.; POSTORONCĂ, Sv.; SUVOROV, A.; 

SUSLOV, V. Procedeu de conectare a sistemelor electrice de current alternative. Brevet de 
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2015.11.19.  

3. ANISIMOV, V.; BOȘNEAGA, V.; POSTOLATI, V.; POSTORONCĂ, Sv.; SUVOROV, A.; 
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4. COLESNIC, I.; BERZAN, V.; CEALBAȘ, O.; POSTORONCA, Sv.; ANISIMOV, V. 
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modulelor fotovoltaice. Cerere de brevet de invenţie de scurtă durată s 2018 0034 din 

2018.04.04. 

10. BERZAN V.; DAUD V., ANISIMOV V.  Arzător multiduzional. Cerere de brevet de 
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curent continuu pentru electromobile . Cerere s 2019 0070  din 2019.07.11. 
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2019.07.11. 
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asupra proceselui de coroziune a barelor de armare a stîlpilor din beton armat. Cerere s 

2019 0073  din 2019.07.11. 
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21. SUVOROV A., ANISIMOV V,  POSTOLATI  V. Generator de semnal periodice . Cerere s 

2019 0089  din 2019.08.06. 
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electrice. Cerere s 2019 0103 din 2019.09.23. 

23. COLESNIC I., ANISIMOV, V. Armatura  pentru suporturile din beton armat ale liniilor 

electrice. Cerere s 2019 0104 din 2019.09.23. 
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Medalie de Aur; Medalie de Argint şi două Medalii de Bronz. / M. Tîrşu, V. Berzan, V. 

Burciu, I.V.Ermurachi, I.I. Ermurachi, L. Moraru, D. Zaiţev, M. Şit, B. Şit. 

2. Topul Inovațiilor, Ediția a VI-a, 15-16 decembrie 2016. Diplomă de excelență pentru 

inovația “Invertor pentru modul fotovoltaic”și Diplomă LOCUL III pentru inovația 

“Invertor pentru modul fotovoltaic”, aut. Ermurachi Iu., Berzan V., Ermurachi Iu.  

3. Centrul Expoziţional "MOLDEXPO", AGEPI, 15-18 noiembrie 2017. Expoziţia 

"INFOINVENT 2017". Medalie de Aur - 1. Medalii de Argint - 3. Diplome de merit - 1./ 

V. Berzan, V. Postolati, M. Tîrşu, O. Cealbaş, V. Burciu, V. Anisimov, Sv. Postoroncă, I. 

Ermurachi, V. Suslov, ş.a 

4. Ermurachi Iurie, Berzan Vladimir, Ermurachi Iurie. Alternating current-to-direct current 

voltage converter.  Târgul Internațional de Invenții și Idei Practice INVENT-INVEST 

2018, Chișinău, Republica Moldova.  Medalia de argint. 

5. Ermurachi Iurie, Berzan Vladimir, Moraru Larisa. Microinverter for photovoltaic panels. 

Medalia Târgului Internațional de Invenții și Idei Practice  INVENT-INVEST 2018 cu 

diplomă de excelență, Chișinău, Republica Moldova. 

6. Ermurachi Iurie, Berzan Vladimir, Ermurachi Iurie. Specioal Award for the Invention 
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Romanian Association for Nonconventional Technologies, Bucharest, Romania. 

Presented at International Invent-Invest Fair 2018, Chisinau, Moldova. 
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                                                                                          Anexa nr.3 

 

Fișa de prezentare a rezultatelor proiectului de cercetare   

 

I. Sumarul activităţilor proiectului realizate în 2015-2018  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul 

proiectului (150  de cuvinte)  

1. Argumentarea 

utilizării în sistemul 

energetic al 

S-au elaborat scheme echivalente ale sistemului 

electroenergetic al republicii, ţinând cont de componentele 

de tip smart grid. S-au adaptat modelele matematice la liniile 
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componetelor smart 

grid (adaptive) în 

contextul asigurării 

securităţii energetice 

şi siguranţei lor de 

funcţionare.  

 

 

compacte și de tip LEDA cu multe conductore în sistemul 

fazor de coordonate cu calcularea repartiţiei câmpului 

electric şi determina parametrilor liniei LEDA 110 kV. 

S-a actualizat baza de date cu monitorizarea şi prognozarea 

evoluţiei securităţii energetice a țării în baza datelor 

statistice oficiuale și pentru cazul utilizării pentru efectuarea 

prognozei balanţei energetice a Republicii Moldova pe 

termen scurt. S-au dezvoltat modele matematice ale 

transformatoarelor cu multe înfășurări, transformatoarelor 

electronice cu algoritmi de comandă PWM și de modulație 

sincrono-vectorială, modelul fenomenologic al CET-urilor 

(Chișinău). S-a formulat ipoteza de stocare de lungă durată a 

energiei electrice în formă de metal. S-au elaborat, realizat şi 

testat mostre funcționale ale convertoarelor electronice 

eficiente şi inovative cu elemente de inteligenţă.  Se va 

elabora şi verificarea procedeul nedistructiv de diagnosticare 

a componentelor din beton armat.  

2 Elaborarea şi 

verificarea modelelor 

matematice ale 

sistemului 

electroenergetic cu 

componente 

funcţionale adaptive 

în regimuri staţionare 

şi echipamentelor 

privind operarea 

concomitentă cu 

fluxurile de energie şi 

de informaţie; 

dezvoltarea 

metodologiei de 

estimare a nivelului 

securității energetice 

a țării 

S-au elaborat şi verificat modelele cu componente 

funcţionale adaptive în regimuri staţionare de funcționare a 

sistemului electroenergetic şi a echipamentelor privind 

operarea concomitentă cu fluxurile de energie şi de 

informaţie. S-au efectuat simulări matematice ale 

regimurilor sistemului energetic al Moldovei la funcţionarea 

în comun cu sistemele energetice ale ţărilor vecine la 

utilizarea tehnologiilor noi de transport a energiei electrice. 

S-au elaborat algoritmi de modulaţie sincrono-vectorială 

pentru convertoarele sistemelor multifazate a acţionărilor 

electrice a transportului electrificat cu legi neliniare de 

reglare și soluţii inovative de realizare a dispozitivelor 

electronicii de putere la funcționarea lor în regim de impuls 

a curenţilor.  S-au elaborat variante a prognozei pe termen 

scurt şi lung în energetică în baza indicatorilor statistici 

oficiali. S-a propus și cercetat variant schemei instalaţiei fără 

transformator destinată pentru realizarea unei conexiuni 

flexibile în curent alternativ realizată pe elemente reactive. 
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S-a elaborat conceptului de realizare a instalaţiei 

experimentale pentru modelarea interconexiunii a două 

sisteme energetic cu diferite standard de menținere a 

frecvenței. 

3 Analiza parametrică a 

regimurilor staţionare 

ale sistemului cu 

proprietăţi smart grid 

(adaptive), 

componentelor 

structurale şi 

funcţionale la 

conversia şi utilizarea 

finală a energiei, 

tendințelor evoluției 

indicatorilor 

sectorului energetic și 

a indicatorilor 

macroeconomici cu 

estimarea impactului 

asupra eficienţei, 

siguranţei şi 

securităţii energetice. 

 

S-a realizat modelarea matematică, fizică și analiza 

parametrică a particularităților regimurilor de funcționare a 

liniilor electrice lungi de tipul LEDA, inclusiv în cazul 

utilizării lor ca linii de interconexiune. S-au analizat 

indicatorii de fiabilitate ai liniilor electrice aflate în 

exploatare de tipul LEAFA 10 kV și LEDA 110 kV în 

sistemul electroenergetic național. S-au elaborat soluții 

tehnice, algoritmi, legi de dirijare, modele de simulare a 

convertoarelor de forță realizate în baza electronicii de 

putere, utilizate la transportul, distribuția energiei electrice 

din rețelele de medie tensiune și în acționări electrice cu 

multe transformatoare. S-au elaborat metode de calcul a 

indicilor de calitate a energiei electrice în rețelele de 

alimentare cu surse regenerabile de energie, ținând cont de 

caracterul, neliniar a sarcinilor și circulații curenților 

armonicilor superioare prin rețeaua de alimentare. S-au 

elaborat procedee de prognozare a evoluției indicatorilor 

securității energetice cu determinarea valorilor lor de limită 

și de completare a setriilor numerice utilizate pentru 

prognozare. S-a cercetat eficiența stocării energiei electrice 

cu metode electrochimice în formă de metal. 

4 Elaborarea şi 

argumentarea 

abordărilor de 

promovare a 

măsurilor de sporire a 

securităţii energetice 

şi eficienţei, ţinând 

cont de constrângerile 

economice, tehnice, 

financiare şi 

S-a elaborat soft-ul modificat de prognozare pe termen scurt 

a evoluției securității energetice a țării. S-a demonstrat 

influența tarifelor asupra dinamicii dezvoltării economiei. S-

au propus criterii privind stabilirea tarifelor pentru 

asigurarea creșterii economice. S-au realizat: simulări 

matematice ale regimului de funcționare ale liniilor electrice 

compacte și de tip LEDA, ale interconexiunilor Moldova - 

România prin LEA 110 kV, transformatoarelor cu multe 

înfășurări ca elemente ale liniilor de interconexiune și 

transformatorului SST de medie tensiune cu puterea de cca 
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ecologice. 

 

63 kVA. S-au determinat gradul de influență a reglării 

unghiului diferenței de fază în circuite liniilor LEDA 110 kV 

și impactul schimbului de putere între fazele liniei. S-a 

demonstrat posibilitatea utilizării transformatoarelor cu 

multe înfășurări cu condensatoare pentru echilibrarea 

funcționării sistemelor electroenergetice cu diferite 

standarde de menținere a frecvenței. S-au confecționat 

mostre de laborator funcționale: transformatorul electronic 

de putere SST 10/0.4 kV cu randamentul 98%, sistemul de 

orientare a platformelor cu module PV pe două și trei 

coordonate (creșterea producerii energiei electrice cu 35%), 

mostra de demonstrare a conceptului tehnologiei de stocare 

pe lungă durată a energiei electrice în formă de metal (Zn). 

II. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (până la 200 de cuvinte). 

Se evidenţiază valoarea teoretică, în comparaţie cu lucrările existente în ţară şi peste 

hotare, a rezultatelor ştiinţifice teoretice fundamentale, se evidenţiază eficienţa tehnico-

economică ori socială, recomandările principale vizând implementarea rezultatelor 

ştiinţifice aplicative şi a elaborărilor tehnico-ştiinţifice executate, importanţa şi impactul 

lor asupra dezvoltării ştiinţei, economiei şi culturii naţionale a  R. Moldova, beneficiarii 

rezultatelor. 

1. Metoda volumelor finite și metodele matematice permit simularea regimurilor de 

funcționare a sistemului electroenergetic la modificarea topologiei lui, inclusiv, 

realizarea interconexiunilor cu reglare bidirecțională a fluxurilor de putere dintre 

Moldova și României (prin LEA 110 kV și LEA 400 kV). Aplicarea acestor rezultate 

permite optimizarea cheltuielilor investiționale.  

2. Modele matematice adaptive a transformatorelor cu multe înfășurări, electronice cu 

algoritmi de comandă de tip PWM cu frecvență variabilă (algoritmul FPWM), al 

centralelor PV cu orientare asigură soluții optime de dezvoltare a infrastructurii 

sistemului electroenergetic, centralelor PV și sporirea performanțelor componentelor de 

forță, de exemplu, a transformatoarele electronice 10/0.4 kV, Snom <160 kVA au 

98%  , micșorarea masei de cca. 10 ori și a costului de 2 ori în comparare cu 

transformatoarele TMG 110/0.4 kV.  

3. Metoda de completare a șirurilor numerice temporale, metodologia calculării 

indicatorului generalizat al nivelului securității energetice a țării furnizează informații 

privind nivelul securității energetice curente și prognoza evoluției lui cu depistare celor 

mai semnificativi factori de influență asurea securității energetice. Aceste informații 

permit luarea deciziilor argumentate privind dezvoltarea sectorului energiei. 
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4. Conceptul nou și metodologia propusă de estimare a nivelului admisibil al tarifelor de 

furnizare a energiei electrice și termice permite argumentarea politicilor energetice apte 

să asigure o dezvoltare economică durabilă a țării. S-a demonstrat, că rata de creștere 

a tarifelor pentru consumatorul final al energiei nu trebuie să depășească rata de 

creștere a PIB-ului real. Implementarea acestui concept va contribui la sporirea 

nivelului de coordonare a funcționării ramurilor economiei întru atingerea efectului 

economic maximal sumar și îmbunătățirea bunăstării populației. 

III. Volumul total al finanţării 

Finanţarea planificată  (mii lei): 

1300,5 ( a. 2015) 

1343,1 (a.2016) 

1319,4 (a.2017) 

1432,6 ( a. 2018) 

Executată (mii lei): 

1300,5 ( a. 2015) 

1343,1 (a.2016) 

1319,4 (a.2017) 

1432,6 ( a. 2018) 

 

IV. Volumul cofinanţării (mii lei) 

V. Lista colaborărilor iniţiate  în cadrul  proiectului 

0.0 mii lei 

Berzan Vladimir,  d.h.ş.t., director adjunct pe probleme de știință , cat.24  

Postolati Vitalie, d.h.ş.t, acad., şef laborator, cat.21 

Anisimov Vladimir, d.ş.t., şef laborator, cat.20 

Oleşciuk Valentin, d.h.ş.t.,  c.ş.pr. în electromecanică 

Suslov Victor, c.ş. în electrotehnică, cat.15 

Postoroncă Sveatoslav, secretar științific, cat. 20 

Radilov  Tudor, c.ş., d. ş.t.în electrotehnică, cat.15 

Paţiuc Vladimir, d.ş.f-m, c.ş.coord. în matematică, cat.19 

Rîbacova Galina, d.ş.f- m., c.ş.cooronator în matematică, cat. 19  

Ermurachi Iurie V., c.ş.în electrotehnică, cat.15 

Bîcova Elena, d.ş.t., c.ş.coord în electrotehnică, cat.19 

Babici Vladimir, c.ş. în electrotehnică, cat.16 

Grodeţchi Mihail, c.ş. în electrotehnică, cat. 15 

Kirillova Tatiana, c.ş. în matematică, cat. 15 

Ridico Sergiu, ing. energetician, cat.9  

Suvorov Alexandr, ing. coord. electrician, cat. 14 

Ctitor Roman, c.ş. stagiar în electrotehnică, cat. 15 
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VI. Lista evenimentelor organizate / la care s-a participat în cadrul proiectului 

Tatian Ivan , c.ş. stragiar în electrotehnică, cat 15 

Turturica Alexandr, ing.copod. energetician, cat 13 

Galbura Victor, ing.energetician, cat.9 

Donţu Ion, ing.energetician, cat.9 

Bria Livia, contabil coordonator, cat.14 

Berzan Vladimir, dr.hab., c.şt.pr. în electrotehnică, cat. 20. 

Evenimente organizate:  

1. Conferința Internațională ENERGETICA MOLDOVEI-2016. Aspecte regionale de 

dezvoltare . Ediția III. 29 septembrie 01.0ctombrie 2016, Chișinău, Republica 

Moldova (Organizator).  

2. Міжнародний форум «Eнергетика та інформаційні технології». Міжнародна 

науково-практична конференція «Електротехнічні та комп’ютерні системи: 

теорія та практика» ЕЛТЕКС – 2018, м. Одеса, 29 травня – 1 червня 2018 року, 

Odesa, Ucraina (coorganizatori).  

3. VII Conferinţa ştiinţifico-practică în memoriam I. I. MARTÂNENKO 

«Энергообеспечение технологических процессов», dedicată jubileului a 85-ani a 

Universităţii Agrotehnologice de Stat Tavricheschii, or. Меlitopol,  8-9 iunie 2017, 

Institutul de energetică (coorganizator) . 

4. Seminarului ştiinţifico-practic “Aspecte inovatoare de dezvoltare ale sectorului 

energetic din Republica Moldova”, 19.07.2017, Chișinău, Republica Moldova.  

5. Seminarul științifico-practic  „Abordări de prognozare a indicatorilor în Energetică și 

în Economie”, Organizatori: Institutul de Energetică, Institutul Național de Cercetări 

Economice ale AȘM, 07.04. 2017,  Chișinău, Republica Moldova 

6. Masa rotundă cu genericul „Soluţii inovative de conversie a energiei regenerabile”, 

Organizator: Institutul de Energetică, 09.11.2018,  Chișinău, Republica Moldova. 

 

Partricipări:  

1. International Conference “Renewable Energy Research and Applications” 

(ICRERA’2015). 

2. International Conference „Electrical Drives and Power Electronics” 

(EDPE’2015). 

3. International Energy Smart Systems Conf. (ESS’2015), 4-6 June 2015, Kiev, 

Ukraine 

4. A 10-a Conferinţă Internaţională SIELMEN-2015. Culegere de articole, 6-8 
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octombrie 2015, Chișinăi-Craiova- Iași.  

5. International Scientific Conference SDEWES 2015. 27 September - 01 October 

2015, Dubrovnic, Croatia. 

6. International Conf. on Electrical Drives and Power Electronics (EDPE’2015), 23-

25 September 2015, The High Tatras, Slovakia. 

7. Conferinţa ştiinţifică Internaţională a Doctoranzilor. Tendinţe contemporane ale 

dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători, 10 martie 2015, Chişinău, 

UnAŞM. 

8. A 68-a Conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor, 11 martie 2015, 

Chişinău UASM. 

9. Forum International: WEC Central & Eastern Europe Regional Energy Forum 13th 

Edition – FOREN 2016. “Safe and Sustainable Energy for the Region”. 12-16 iuie 

2016, Costineşti, România. 

10. International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, 

EPE 2016, Iasi, Romania. 

11. International Conference Celebrating 55 Years of Higher Education and 40  

12. A 69-a Conferință științifică a studenților și masteranzilor UASM, 23 martie 2016, 

Chișinău. 

13. Conferința Științifiăe a Doctoranzilor Tendințe contemporane ale dezvoltării 

științifice: viziuni ale tinerilor cercetători (cu participare internațională), ediţia a 

VI-a Chișinău, 15 iunie 2017. 

14. Conferință științifică a studenților și masteranzilor, Universitatea Agrară de Stat 

din Moldova, 15-29 martie 2017, Secția Electrificare și automatizarea mediului 

rural, 22 martie 2017. 

15. Fourth Conference of Mathematical Society of Moldova, CMSM4, June 28 – July 

2, 2017, Chisinau, Republic Of Moldova. 

16. Дев‘ятої міжнародної науково-практичної конференції  “Нетрадиційні і 

поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в 

регіоні”: (Львів, 6–7 квітня 2017р.): 

17. Международная  научно- техническая конференция «Экономическая 

безопасность  государства как один из важнейших факторов стратегического  

развития экономики» (Тирасполь, 11 мая 2017). Тирасполь, 2017.  

18. International Conference on Modern Power Systems (MPS 2017), Cluj-Napoca, 

Romania 6-9 June 2017. 

19. 5th International Symposium on Electrical and Electronics Engineering ISEEE 
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2017, Galati, Romania, October 20 - 22, 2017. 

20. International Conference on Electromechanical and Power Systems (SIELMEN 

2017), Chișinău, Republic of Moldova October 11-13, 2017. 

21. Expoziția Internațională specializată INFOINVENT 2017, 15-18 noiembrie 2017, 

Ch.: AGEPI, 2017. 

22. Int’l Conf. on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS’2018). 

23. The 10th International Conference and Exposition on Electrical and Power 

Engineering (EPE 2018) to be held in Iaşi, Romania, on October 18-19, 2018.  

24. International Conference on Aplied and Theoretical Electricity (EPE 2018), 

Craiova, Romania, October 4-6, 2018. 

25. IEEE 3rd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems 

(IEPS) in Kharkiv, Ukraine, September 10 – 14, 2018. 

26. FORUMUL REGIONAL AL ENERGIEI PENTRU EUROPA CENTRALĂ ŞI 

DE EST – FOREN 2018, 10-14 iunie 2018, Vox Maris Grand Resort Costineşti, 

România. 

27. Int’l Conference (ELTECS’2018), Odessa, Ukraine, 29 may- 1 june 2018. 

28. NATO Workshop “FNS-CBRN Defence-2018”, Chisinau, Moldova. 

29. Simpozionului Ştiinţific Internaţional "Realizări şi perspective în ingineria agrară 

şi transport auto",dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii 

Agrare de Stat din Moldova. – 2018. 

30. Научно-практическая конференция «Современные проблемы 

возобновляемой энергетики»  г.Карши, Узбекистан  18 мая 2018. 

31. Конференция НИР ПГУ  им. Т. Г. Шевченко (г.Тирасполь, Молдова), 29 

ноября 2018. 

32. Міжнародна науково-практична конференція  "Проблеми 

енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України" присвяченої 70-

річчю ННІ ЕКТ», 1-2 ноября 2018,  Харьков, Украина. 

33. Международная конференция ««Прикладные научно-технические 

исследования», Киев, Украина, 2018. 

 

Participare la lucrările conferinței: 

1. SDEWES 2015, Croația ( Postoronca Sv.) 
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2. VII Conferinţa ştiinţifico-practică în memoriam I. I. MARTÂNENKO 

«Энергообеспечение технологических процессов», dedicată jubileului a 85-ani 

a Universităţii Agrotehnologice de Stat Tavricheschii, or. Меlitopol,  8-9 iunie 

2017 (Postolati V. 

3. ELTECS 2017, 2018, Odesa , Ucraina ( Berzan V., Bîcova E., Postolati V., Pațiuc 

V., Rîbacova G). 

4. EPE 2016, 2018, Iași, Romania ( Berzan V., Ermurachi Iu.). 

5. ICATE 2018, Craiova, Romania ( Berzan V., Ermurachi Iu.). 

6. FOREN 2016, 2018, Costrinești, România ( Berzan V.). 

7. IEPS’2018, Kharkiv, Ukraine ( Olesciuc V.). 

8. Promovarea mobilității nepoluante și eficiente în Republica Moldova, 2018, 

Chișinău ( Bicova E., Kirillova T.).  

9. Simpozionului Ştiinţific Internaţional "Realizări şi perspective în ingineria agrară 

şi transport auto", dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii 

Agrare de Stat din Moldova. – 2018. ( Berzan V., Bîcova E., Postolati V., 

Ermurachi Iu., Kirilova T.). 

10. Subregional workshop on the GAINS model, IIASA, Laxeentburg  Austria,2018 ( 

Bîcova  E.). 

11. Training session on gridded inventories for Moldova experets, Chișinău, 2018 ( 

Bîcova E., Kiriloova T.).  

12. Міжнародна науково-практична конференція  "Проблеми 

енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України" присвяченої 70-

річчю ННІ ЕКТ» ( Bîcova E.) 

13. Конференция НИР ПГУ им. Т. Г. Шевченко, г.Тирасполь, Молдова, 2018,( 

(Berzan V., Postolati V., Bîcova E., Grodetschii M., Babici V. )  

14. Adunarea Generală a CNR-CME, București România, 31.01.2018-02.02.2018 

(Berzan V.) 

15. Atelier de lucru "Cooperation opportunities within Horizon 2020: RDI and 

Scientific DIASPORA" , 09.02. 2018 , Chişinău, Republica Moldova ( Olesciuc 

V.) 

16. Conferinţa tehnico-ştiinţifică cu participare internaţională "Energie, Eficienţă, 

Ecologie şi Educaţie", Chișinău, Moldova , 2018 ( Postoronca Sv.). 

17. Seminar Orașe verzi durabile în Republica Moldova – catalizarea investițiilor 

pentru orașe verzi durabile în Republica Moldova utilizând o abordare holistă și 

integrată de planificare urbană”, 18.04.2018, Chișinău, Moldova ( Postoronca 
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VIII. Informaţii despre infrastructura utilizată în realizarea proiectului 

 

IX. Dificultăți/ impedimente apărute  pe parcursul realizării  proiectului  

Sv.). 

18. Seminarul Ştiinţific al Consiliului Electroenergetic al ţărilor CSI, Federaţia Rusă, 

Moscova, 24 - 29.04.2018 ( Postolati V.). 

19. Raportori la 2 Seminare la întreprinderea "Floare Carpet", 18 şi 23.05.2018, 

Moldova ( Bîcova E., kirillova T.) 

20. Universitatea Politehnica Bucureşti.  02-06.09.2018. Symposium on Microgrids , 

București, Romania ( Postoroncă Sv.) 

21. Salonul internațional de invenții INVENT-INVEST 2018, Chișinău, Moldova.(V. 

Berzan, Iu. Ermurachi, Iu.Iu. Ermurachi,  L. Moraru.) 

22. Masă rotundă “Pieţe şi tehnologii noi în calitate de oportunităţi pentru dezvoltarea 

colaborării inovaţionale interstatale”, Chișinău ( Postolati V., Anisimov V.) 

,  

Spații de amplasare a laboratoarelor, calculatore, osciloscoape, voltmetre,  ampermetre, 

surse de alimentare  

Dificultăți privind renovarea soft-urilor necesare pentru efectuarea cercetărilor și 

simulărilor matematice. 

Lipsa de resurse financiare pentru achitarea taxelor de participare la conferențe și 

simpozioane internaționale, achitarea costurilor de delegație. 

Incertitudine privind perspectivele de activitate în cercetare pe termen mediu și termen 

lung, ce creează dificultăți în atragerea tinerilor în cercetare. 
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X. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.) 

 

 

 

Director proiectului ____Berzan Vladimir, dr. hab., conf. cercet.   __________________ 

                             (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)                         (semnătura) 

 

Şeful Centrului (secției, laboratorului/catedrei) Posolati V., dr.hab., academician  __________ 

                                                                     (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)                     (semnătura                                                                                                                   

 

Şeful Centrului (secției, laboratorului/catedrei) Anisimov V., dr._________  __________ 

                                                                       (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)         (semnătura         

Imposibilitatea procurării echipamentelor moderne necesare pentru efectuarea cercetărilor 

experimentale. 

Lipsa surselor financiare pentru procurarea consumabilelor  necesare pentru confecționarea 

mostrelor de laborator în baza rezultatelor cercetărilor teoretice  

Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului; Agenţia Naţională pentru 

Reglementare în Energetică; Agenţia pentru Eficienţă Energetică, organizații din sectorul 

energetic (IS Moldelectrica, SA Termoelectrica) 

http://www.maia.gov.md/

