
Raportul de activitate
al academicianului Postolati Vitalii,

doctor habilitat în tiin e tehnice, ef de laborator, pentru anul 2008

1. Activitatea tiin ific

Conduc tor al programului de stat, proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor
independente (institu ionale, granturi, de transfer tehnologic, interna ionale)
Executor în cadrul proiectelor (se indic  codul, denumirea proiectului i direc ia strategic  ),:

1. Conduc tor al proiectului institu ional: “Bazele teoretice ale eficientiz rii complexului
energetic i asigur rii securit ii energetice”

Direc âia startegic  .16.06. Eficientizarea i asigurarea complexului energetic i
securit ii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile

2. Conduc tor al LCS :
                   F.1. MODELAREA CORELA IILOR INDICATORILOR  SECURIT II
ENERGETICE CU INDICATORII    ECONOMIEI SI PRINCIPII DE PERFEC IONARE A
LINIILOR ELECTRICE DE TRANSPORT
3. Proiectul de transfer tehnologic: IMPLEMENTAREA CAPTATOARELOR  SOLARE
PENTRU ÎNC LZIREA APEI  (B I OB TE TI, CASE PARTICULARE) SAU CABINE
MOBILE

2. Metode de cercetare utilizate

Metode de modelare matematic
Teoria cîmpului electromagnetic

3. Rezultatele tiin ifice ob inute în anul de referin  ( pân  la 100 cuvinte)

S-a determinat eficien a utiliz rii diferitor mijloace de reglare în sistemul electroenergetic în
func ie de parametrii LEA. S-au efectuat cercet ri pentru LEA de tip obi nuit i pentru liniile
electrice cu capacitate majorat   de transport de diferit  construc ie:  LEAA compacte  în
monocircuit, LEAA cu dou  circuite. S-a stabilit, c  pentru LEA de construc ie obi nuit
eficien a utiliz rii mijloacelor de reglare se estimeaz  prin coeficientul relativ k, egal cu 1, în
timp ce pentru  LEA cu capacitate majorat  acest indicator este mai mare de 1,8 – 2 ori. Pentru
LEA compacte (la care rezisten a de und  este cu 20-30 % mai mai mic , decît la liniile de tip
obi nuit), k=1,2 – 1,3; pentru LEAA (la care rezisten a de und  este cu 30-50 % mai joas ,
decît la liniile de tip obi nuit) k=1,3 - 1,5 ( i mai mult). Rezultatul ob inut denot  faptul c , în
sistemele electroenergetice moderne este mai convenabil ca mijloacele FACTs s  fie utilizate
în complex cu liniile electrice de transport reglabile cu capacitate majorat .

Au fost elaborate noi scheme de calcul ale sistemelor energetice moldovenesc i
ucrainean cu suplimentarea la hotare cu noi linii de interconexiune dintre sisteme pentru
consolidarea regimurilor normale, în regimuri de repara ie i în urma avariilor. În schema
ini ial , la debran area unui ir de linii din cadrul sistemului, LEA r mase în func ionare devin
supraînc rcate, iar parametrii de regim deviaz  de la cei normativi. La o sarcin  maximal  în
schema ini ial  de asemenea are loc distribuirea neuniform  a sarcinii LEA, care în anumite
circuite fa  de m rimea puterii naturale a liniei electrice se deosebe te de 1,5-2 ori, ceea ce
conduce la sporirea pierderilor în sistemul energetic. Problema uniformiz rii sarcinii re elei de
baz  110 kV – 330 kV poate fi  solu ionat  pe calea regl rii fluxurilor de putere în urm toarele
circuite:

Chi in u – Str eni – B i – CHE Dnestrovsc – Vini a – Kotovsk – CERS
Moldoveneasc   - Chi in u.

CERS Moldoveneasc   – Kotovsk – Vini a – CEN Ucrainean  de Sud – Adjalîk –
Usatovo -  CERS Moldoveneasc .



E eficient  conectarea noii linii LEA -330 kV CEN Ucrainean  de Sud Kotovsk
(Rîbn a), reglate cu ajutorul instala iilor de reglare a fazelor. E ra ional s  fie instalate astfel
de dispozitive (instala ii) la LEA – 330 kV Vini a - CEN Ucrainean  de Sud pentru dirijarea
regimurilor circuitelor sus men ionate. Întroducerea decalajelor de unghi de 0-30º piermite de a
stabiliza fluxurile de putere în volumele programate i de a asigura minimumul de pierderi.
Pentru sistemul electroenergetic moldovenesc s-a confirmat necesitatea i oportunitate
construirii LEA-330 kV  B i – CHE Dnestrovsc (2 circuit), Rîbni a – Str eni i Rîbni a –

i pentru a asigura alimentarea fiabil  cu energie a consumatorilor din Republica Moldova,
inînd cont de cre terea sarcinilor. E ra ional ca linia electric  330 kV CEN Ucrainean  de Sud

Kotovsk (Rîbni a) s  fie executat  ca linie LEAA, ceea ce va permite de a optimiza fluxurile de
putere i de a diminua pierderile cu 20-25 MW.

4. Rezultatele tiin ifice principale

Num rul de publica ii tiin ifice total: 6
inclusiv
Articole în reviste recenzate 5
-na ionale 3
-interna ionale 2
Monografii
Manuale                     1

5. Participarea la foruri tiin ifice
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6. Activitatea inova ional

Num rul de brevete ob inute 1

7. Activitatea didactic

Num rul cursurilor inute 1
Num rul total de persoane la care a i fost conduc tor tiin ific al tezei de doctorat
Num rul persoanelor la care a i fost conduc torul tiin ific i care au sus inut teza
Num rul persoanelor la care a i fost conduc tori al tezei de licen
Num rul manualelor, materialelor didactice editate

8. Activitatea managerial

1. V. Postolati este directorul Institutului de Energetic  al A. .M. i desf oar  activitatea
organizatoric  necesar .
2. V. Postolati este ef al laboratorului Linii electrice dirijate i desf oar  activitatea
organizatoric   necesar .
3. V. Postolati este conduc tor al proiectului „Implementarea captatoarelor solare pentru
înc lzirea  apei (b i ob te ti, case particulare) sau cabine mobile)”.
Cofinan ator – Moldelectromontaj.
4. V. Postolati este conduc tor tiin ific al proiectului „Elaborarea i implementarea
variantelor schemei de dezvoltare a re elelor electrice de tensiune înalt  al sistemului
energetic a Moldovei între nodurile Str eni 330 kV – B i 330kV – ild ne ti 110 kV”,
Cofinan ator - ÎS „Moldelectrica”.

5. V. Postolati a fost conduc tor al proiectului cu AO Termocom pe tema: „Testarea re elelor
termice i evaluarea experimental  a pierderilor de c ldur  în re elele termice magistrale
din or. Chi in u” (iunie – septembrie).

9. Informa ii generale

Cu participarea dlui V. Postolati în anul 2008 s-au organizat discu ii cu delega iile str ine:

1. Cu savan ii francezi: privind harta vînturilor i utiliz rii instala iilor eoliene;

2. Cu savan ii norvegieni – privind normele de proiectare a caselor cu tehnologii de conservare a
energiei.

3. Cu reprezentan i americani (de 2 ori) – privind utilizarea bazelor de date în domeniul
energeticii i planific rii strategice, precum i proiectele investi ionale în domeniul energeticii
(martie i noiembrie 2008).

4. Participarea la Contractul privind colaborarea dintre Republica Moldova i Turcia (12-13
iunie). Contractul este semnat de c tre mini trii economiei ambelor ri i con ine i 4 puncte pe



energetic .

5. Pecep ia savan ilor greci i semnarea contractului de colaborare în domeniul RRE i participarea
în calitate de membru al delega iei guvernamentale (14 iunie).

6. Participarea la seminarul moldo-german de colaborare economic  din 16 iunie 2008.

10. Alte activit i

Elaborarea documentelor:

1. V. Postolati a perfectat pe parcursul anului curent documente la solicitarea organelor superioare
de conducere i de directiv .

2. V. Postolati i un grup de cercet tori au efectuat reac ionarea proiectului de colaborare la Marea
Neagr .

Activitatea redac ional .

1) V. Postolati este redactorul – ef al revistei electronice „Problemele energeticii regionale” ISSN
1857-0070  Htpp://www.asm.md;
2) V. Postolati este membru al Consiliului de redac ie interna ional al revistei „Economia regiunii”,
or. Ecaterinburg Rusia, editat  de Institutul de Economie .

Participarea în activitatea Consiliilor; Asambleelor, ST .
V. Postolati este:
a) membru al Asmbleei pe tiin i tehnologii noi a Academiei de tiin e.
b) Membru al Prezidiului TS din Moldova;
c) membru al Consiliului coordonator pentru implementarea SRE
d) membru al consiliului consultativ de pe lîng  Ministerul Industriei i Infrastructurii al RM.
e) pre edinte al Consiliului tiin ific al Institutului de Energetic  al A M.
j) membru al Uniunii Energeticienilor din Moldova.

Preg tirea recenziilor la tezele de doctorat i referitoare la activitatea tiin ific .
Au fost preg tite recenzii la autoreferate la teze de doctorat:

1. Recenzie la autoreferatul la teza de doctorat a d. .t. P. Pîhova, or. Ecaterinburg, Rusia. Sunt în
lucru recenzii la referate (Manusova) i (Aiueva).

2. Recenzie la autoreferatul la teza de doctorat Kachsov E.G. or. Novosibirsk, Rusia.

11. Lista publica iilor

Numele,
prenumele
autorilor

Titlul lucr rii. Tipul lucr rii (de
structurat separat -  monografie,

manual, articole în reviste
interna ionale, articole în reviste

na ionale recenzate)

Locul edit rii. Ora ul,
editura, titlul revistei

tiin ifice

Volu-mul,
coli de autor
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