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REZUMAT. Lucrarea îşi propune să redea o prezentare generală a dezvoltării sectorului energetic şi a 
învăţământului superior în Basarabia. Sunt evidenţiate patru etape de dezvoltare a energeticii, începând cu anul 

1886, fiind reflectate principalele repere ale perioadei premergătoare centenarului, apoi continuând cu etapa 

iniţială de dezvoltare în care au fost realizate primele succese tehnologice, ulterior fiind reflectate evenimentele  
perioadei postbelice, ce au constituit etapa de dezvoltare intensivă şi finalizând prezentarea cu anul curent 2018. 
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ABSTRACT. The paper aims to present a general overview of the development of the energy sector and higher 

education in Bessarabia. Four stages of energy development have been highlighted since 1886, reflecting the 
main milestones of the pre-centenary period, continuing with the initial stage of development in which were 

achieved the first technological successes, then reflecting the events of the post-war period that formed the stage 

intensive development and finalizing the presentation with the current year 2018. 
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1. PERIOADA 1886-1909 

PREMERGĂTOARE CENTENARULUI 

Pornind de la faptul că între anii 1812-1917 

Basarabia (în prezent Republica Moldova) intra în 

componenţa Imperiului Rus, iniţial ca provincie, 

adică o formă administrativă care-i lăsa şi recunoştea 

careva particularităţi de viaţă, şi mai apoi, după 

1871, cu statut de „gubernie”, o formă care prezintă 

aspectul unei înglobări totale. Mişcarea industrială, 

cel mai mare consumator energetic, nu a avut o 

dezvoltare însemnată, cu doar 166 de fabrici şi 

ateliere în care activa un personal muncitoresc de 

circa 5900 lucrători. Către anul 1918 aproape toate 

întreprinderile industriale au fost găsite închise, fie 

din cauza lipsei materiei prime, fie că erau distruse, 

fie ca lipsea forţa de muncă [2]. 

Şi totuşi, pe lângă boierimea care a păstrat până 

la urmă mândria şi demnitatea neamului, existau 

persoane care au marcat principalele realizări ale 

perioadei date şi care au răsunet şi astăzi. Merită a fi 

menţionat primarul Chişinăului între anii 1877-1903, 

doctorul în ştiinţe juridice Carol Schmidt, ales şi 

reales consecutiv pe o perioadă trienală de vreo şase-

şapte ori. A schimbat radical aspectul urbei, pornind 

de la un orăşel provincial cu relaţii economice 

subdezvoltate, el a reuşit să dea Chişinăului un 

aspect european, prefăcându-l într-unul dintre cele 

mai frumoase capitale guberniale din Rusia. 

Astfel, la scurt timp după investirea sa în funcţie, 

străzile principale au fost pavate, au fost construite 

apeductul şi canalizarea, a fost trasă electricitatea şi 

telefonul, a apărut tramvaiul, simboluri ale 

civilizaţiei europene. Carol Schmidt a construit un 

mare număr de biserici, instituţii culturale şi de 

învăţământ, centre medicale. Multe clădiri ridicate în 

acea perioadă încă împodobesc centrul Chişinăului. 

 

 
 

Fig. 1.1. Carol Schmidt, „cel mai bun primar pe care l-a avut 

Chişinăul vreodată". 

 
Carol Schmidt s-a născut la 25 iunie 1846 într-o 

familie de nobili ereditari cu ascendenţă poloneză şi 

germană. Tatăl lui, Alexandru Schmidt, german 

basarabean provenea dintr-o familie de germani din 
Ţările Baltice, care migraseră după unul din 

războaiele ruso-turce, stabilindu-se pe aceste 

meleaguri, el era chirurg la Direcţia Medicală a 

Basarabiei. Mama lui, Terezia Tissk, era de origine 
poloneză. Carol a primit acasă o educaţie aleasă, 

fiindu-i cultivate de mic cele mai frumoase calităţi 

omeneşti: cinstea, omenia, onestitatea, demnitatea, 

onoarea, compasiunea etc [8]. 
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Acţiunile întreprinse de primarul Carol Schmidt 

în sensul electrificării oraşului au fost [14]: 

• 1886 – iluminarea stradală, 

• 1889 – primele linii de tramvai trase de cai, 

• 1895 – adresare către Primăria Chişinăului 

privind construcţia unei centrale electrice a 

oraşului, 

• 1900 – Raportul Comisiei pentru inaugurarea 

unei centrale electrice în oraşul Chişinău, 

• 1900 – Apel către firmele interesate în 

construcţia centralei electrice, etc. 

Istoria sistemului de tramvai din Chişinău începe 

în aprilie 1888, atunci când Duma oraşului decide 

construirea unor linii de tramvaie trase de cai, cu o 

lungime totală de 6 verste (6,4 km). Şinele pentru 

construirea căii ferate au fost turnate la o fabrică din 

Briansk, iar vagoanele, ce urmau a fi tractate pe şine 

de câte doi cai, au fost cumpărate de la Varşovia şi 

Odesa. Către 1910, lungimea totală a liniilor de 

tramvaie trase de cai ajungea la 12,5 km [4].  

Problema privind iluminatul electric a fost 

analizată în „Duma Orăşenească” încă din 1892 şi a 

fost soluţionată pe parcursul a 16 ani [7], proces 

descris detaliat şi documentat în Arhiva Naţională a 

Republicii Moldova.  

Temelia construcţiei clădirii centralei electrice 

orăşeneşti a avut loc la 2 octombrie 1907, iar pe 

parcursul următorilor doi ani, au fost soluţionate un 

şir de întrebări, precum: 

• alegerea pilonilor pentru iluminatul stradal, 

• deschiderea unui atelier electrotehnic, 

• organizarea montării reţelelor electrice pentru 

consumatorii casnici, 

• aprobarea tarifelor la energia electrică, 

• aprobarea condiţiilor de utilizare a energiei 

electrice, 

• aprobarea prevederilor despre amplasarea 

cisternelor pentru păstrarea combustibilului, etc. 

În documente istorice este menţionat că ulterior 

au fost distribuite lămpi electrice pentru iluminarea 

instituţiilor şi caselor particulare din Chişinău. 

2. ETAPA DE DEZVOLTARE INIŢIALĂ 

CUPRINSĂ ÎNTRE ANII 1909-1950 

Primele lămpi electrice s-au aprins în Chişinău la 

15 decembrie 1908 pe străzile Aleksandrovskaia (în 

prezent bd. Ştefan cel Mare) şi Puşkin, iar câteva 

zile mai târziu – şi la unii consumatori casnici, în 

total seara se aprindeau 5.466 de lămpi electrice [7]. 

Astfel, prima centrală electrică cu două grupuri 

de tip diesel, la o putere de 160 cai fiecare, a fost 

pusă în funcţiune la Chişinău, fiind amplasată în 

curtea blocului administrativ a Î.S. „Moldelectrica” 

de astăzi (str. Vasile Alecsandri 78). 

Către anul 1911 a fost elaborat proiectul privind 

transferul tramvaielor tractate la tracţiunea electrică. 

Duma oraşului a adoptat în acest an o rezoluţie 

corespunzătoare. Din 1913, la Chişinău funcţionau 

doar tramvaie pe baza energiei electrice, cu o 

lungimea totală a liniilor de aproximativ 14 km. Pe 

rută ieşeau zilnic până la 30 de vagoane la un 

moment dat [4]. 

Centrale de mică putere similară celei de la 

Chişinău au mai apărut până la finele anului 1910 

atât la Bălţi cât şi la Hânceşti, iar pe parcursul 

următorilor 10 ani au mai apărut centrale electrice la 

Bender şi la Soroca.  

 

 
 

Fig. 2.1. Plic Poşta Moldovei dedicat „celor 100 de ani de la 
aprinderea primelor lămpi electrice". 

 

Evenimentul Unirii Basarabiei cu Regatul 

României, votată la data de 27 martie 1918 de către 

Sfatul Ţării, găseşte Basarabia într-o stare accentuată 

de înapoiere în toate domeniile: şcoală, proprietate 

agricolă, comerţ, industrie, comunicaţii [2]. 

Şcoala a fost pusă repede pe bază nouă, numărul 

instituţiilor crescând de la an la an, contribuind la 

reducerea numărului de analfabeţi români şi la 

răspândirea limbii.  

Într-o zi de luni, la 8 noiembrie 1926, într-o 

atmosferă de înaltă trăire creştinească şi naţională, a 

avut loc ceremonia de inaugurare a Facultăţii de 

Teologie a Universităţii din Iaşi, cu sediul la 

Chişinău. 

În Monitorul Oficial nr. 82 din 9 aprilie 1933 s-a 

publicat Legea, promulgată de către Măria Sa 

Regele Carol al II-lea, pentru transformarea Secţiei 

de Ştiinţe Agricole de pe lângă Universitatea din 

Iaşi, în Facultate de Ştiinţe Agricole a Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu sediul la 

Chişinău, inaugurată în anul 1936.  

Ulterior, în august 1940 prin Hotărîrea URSS, în 

baza Facultăţii de Agronomie s-a organizat 

Institutul Agricol din Chişinău cu trei facultăţi: 

Viticultură, Zootehnie şi Fitotehnie. 
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Comerţul şi industria iau un avânt puternic, chiar 

din primul an de regim românesc, numărul de firme 

înscrise în comerţul basarabean ajungând la 25.019 

spre anul 1940, iar stabilimentele industriale care 

funcţionau cu un randament puternic, în special în 

domeniul fabricaţiei de uleiuri, se ridicau până la 

apreciabila cifra de 1.173 [2]. 

În paralel, fâşia de ţară numită Republica 

Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească 

(RASSM), rămasă în componenţa Uniunii Sovietice, 

îşi mută capitala din or. Balta în or. Tiraspol, unde 

erau concentrate principalele obiective industriale.  

 

 
 

Fig. 2.2. RASSM, în vecinătatea României interbelice. 

 

Deschiderea primelor centrale electrice au loc în 

1921 în Dubăsari, Râbniţa, în satele Taşlîk, Butor, 

Catargino şi se fac lucrări de amenajare pentru 

construcţia centralelor electrice în Grigoriopol, 

Camenca, etc. În 1922 în or. Tiraspol este construită 

o centrală electrică cu puterea instalată de 300 kW 

(la acea etapă puterea centralei electrice de la 

Chişinău era de 18 ori mai mare), iar mai apoi în 

perioada 1927-1929 este construită şi pusă în 

funcţiune Centrala electrică raională din Tiraspol.  

Iluminatul artificial era asigurat doar pe strada 

principală din centrul oraşului (începând cu anul 

1922), felinarele fiind prezente într-un număr limitat 

şi doar pe unele clădiri publice, funcţionând până la 

orele 22, ulterior centrala electrică fiind deconectată 

şi tot oraşul pogora într-un întuneric beznă. 

Procesul de şcolarizare nu este lăsat în voia sorţii 

nici în RASSM şi astfel, la 01 octombrie 1930 are 

loc deschiderea Institutului pedagogic de stat din 

Tiraspol, ceea ce a asigurat treptat dispariţia totală a 

analfabetismului în RASSM. 

Tendinţa de electrificare se dezvoltă în 

continuare în regiune, fiind desfăşurate lucrări 

pentru construcţia primei centrale electrice cu 

termoficare în or. Tiraspol. Procesul era destul de 

dificil, deoarece nu existau nici macarale, nici 

tractoare, totul se realiza manual, utilizând 

capacităţile intelectuale, precum şi cele fizice. 

Punerea în exploatare a CET-Tiraspol a avut loc 

în luna mai a anului 1935, care a funcţionat până la 

prezenţa acţiunilor militare din regiune, datate cu 2 

iunie 1941. Centrala a fost repornită în luna mai din 

anul 1947. 

La finele anului 1938 puterea sumară a 

agregatelor RASSM a atins valoarea de 10,1 MW, 

cu mult mai mult decât 3,5 MW din 1933. Drept 

rezultat producerea energiei electrice în regiune s-a 

majorat de la 5,9 mln kWh la 19 mln kWh.  

În aprilie 1936 a fost pusă în funcţiune prima 

linie electrică aeriană (LEA), cu tensiunea 

nominală de linie de 35 kV Tiraspol – Caragaş cu 

lungimea de 12 km, datorită căreia CET a uzinei de 

conserve din Tiraspol aproviziona cu energie 

electrică sistemul de irigare şi fermele colective şi de 

stat din localitatea Caragaş [1].  

Până în anul 1937 în Basarabia au fost 

electrificate 26 localităţi, ponderea locuitorilor care 

utilizau energia electrică constituia 14,7%. 

Utilizarea resurselor hidroenergetice a râului 

Nistru a fost examinată încă în anul 1920, şi se 

presupunea construcţia unei centrale hidroelectrice 

în apropierea oraşului Soroca. Până la urmă a fost 

aprobat proiectul de amenajare a unui grup de 

hidrocentrale, amplasate în cascadă, dintre care mai 

importante urmau sa fie cea de la Dubăsari, 

Solonceni, Hruşca şi Soroca. Cu regret, lucrările 

începute de fortificare a malurilor şi amenajare a 

lacurilor de acumulare au fost întrerupte de cel de-al 

doilea război mondial. 

Distrugerile uriaşe produse în perioada anilor 

1940-1945 au avut nevoie de timp pentru a restabili 

ceea, ce a fost posibil, şi de construi din nou ceea, ce 

nu mai putea fi restabilit. 

Astfel, au fost distruse total centralele electrice 

din Tiraspol, Rîbniţa, Dubăsari, Orhei, Grigoriopol, 

Chişinău, Bender, Comrat, Leova, Romanova, 

Ungheni, Calaraşi. Au fost  deteriorate centralele 

electrice din Bălţi, Lipcani, Briceni, Edineţ, Făleşti, 

Rezina, Floreşti, etc. Au rămas în funcţiune doar 

centrala electrică din oraşul Soroca.  

Se spune că şi centrala electrică din Cahul a 

rămas să funcţioneze, necătând la faptul că a fost 

ordonată distrugerea ei, însă inginerul care urma să 

execute ordinul a evitat să o facă, deoarece anterior a 

participat la construcţia ei.  

Reconstrucţia centralelor electrice şi a reţelelor 

electrice a început înainte de finisarea războiului, 

deja în august 1944 fiind restabilite 10 centrale 

electrice comunale, cea mai mare fiind la Bălţi şi 

circa 30 km de reţele electrice din nordul Republicii.  

Oraşul Chişinău a avut o atenţie sporită, iar cazul 

generatorului-diesel de tip „Clark” cu o putere de 

720 kW, care a fost instalat şi testat în decurs de 

două luni, demonstrează acest fapt. 
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Planul de dezvoltare a electrificării rurale a fost 

aprobat în 1945 şi prevedea restabilirea centralelor 

distruse şi construcţia altor noi, în special cu 

generatoare de tip diesel. URSS a alocat Moldovei 

echipamente pentru cinci centrale electrice, inclusiv 

un tren electric cu generatoare diesel cu puterea de 

1,0 MW pentru restabilirea CET-Tiraspol. 

Astfel, la 24 mai 1947, generatorul cu puterea de 

2,0 MW a început să funcţioneze. Doar trei luni mai 

târziu, la 30 august, a fost pus în funcţiune al doilea 

generator, fiind restabilită capacitatea centralei din 

perioada antibelică (4,2 MW). Trenul electric a fost 

îndreptat ulterior spre Chişinău, iar din celelalte 

republici din cadrul URSS au fost aduse cabluri 

electrice, transformatoare de putere, diverse 

echipamente şi utilaje, etc. 

La finele anului 1950 puterea sumară a tuturor 

centralelor electrice din Republica Sovietică 

Socialistă Moldovenească (RSSM) a fost de 3 ori 

mai mare în comparaţie cu cea din anul 1940, 

producerea CET-Tiraspol a constituit 18,3 mln kWh. 

Consumul specific al energiei electrice a crescut de 

la 26,4% în 1948 la 32% în 1950. 

Constituirea sectorului academic al ştiinţei din 

Republica Moldova a fost iniţiată imediat după al 

doilea război mondial. In temeiul deciziei din 11 

martie 1946 a Guvernului URSS de a organiza la 

Chişinău Baza de cercetări ştiinţifice a Academiei de 

Ştiinţe a URSS la 12 iunie 1946 Consiliul de 

Miniştri al RSSM adopta Hotărîrea nr. 583 „Cu 

privire la crearea Bazei Moldoveneşti de cercetări 

ştiinţifice a Academiei de Ştiinţe a URSS in or. 

Chişinău”. Ulterior, in anul 1949, Baza a fost 

transformata in Filiala Moldoveneasca a Academiei 

de Ştiinţe a URSS [12]. 

 

 
 

Fig. 2.3. Blocul administrativ al USM. 

 

Un moment important pentru dezvoltarea şi 

consolidarea învăţământului superior din ţară l-a 

constituit fondarea Universităţii de Stat din 

Chişinău (USM). La data de 1 octombrie 1946 au 

fost deschise 5 facultăţi (Fizică şi Matematică, 

Geologie şi Pedologie, Biologie, Chimie, Istorie si 

Filologie). În primul an (1946-1947) la cele 12 

catedre au fost înmatriculate 320 persoane, procesul 

educaţional fiind ghidat de 35 cadre didactice [11]. 

 

3. ETAPA DE DEZVOLTARE INTENSIVĂ 

CUPRINSĂ ÎNTRE ANII 1950-1990 

Dezvoltarea masivă a tuturor domeniilor, bazată 

pe construcţia unei noi societăţi, pe fundalul 

distrugerilor cauzate de cel de-al doilea război 

mondial, solicită resurse energetice considerabile.  

Domeniul energetic şi electrotehnic devine unul din 

cel mai important, căci în funcţie de dezvoltarea 

acestuia putea să se dezvolte şi celelalte sectoare. 

Platforma instituţională construită în primii ani 

postbelici, precum şi dorinţa de participare la 

construirea unei noi societăţi, a fost suficientă pentru 

a putea dezvolta simultan mai multe domenii şi 

sectoare, din care vom evidenţia următoarele: 

• construcţia noilor capacităţi energetice, 

• dezvoltarea noilor reţele electrice, 

• consolidarea învăţământului superior. 

 

Construcţia noilor capacităţi energetice 
 

Apariţia unor noi uzine, respectând tendinţa 

gigantismului, creează necesitatea de a construi noi 

surse de energie, deoarece aceste structuri erau mari 

consumatori de energie şi preferau să dispună de 

propria sursă, în special în cazul fabricilor de zahăr. 

Sistemul de alimentare centralizată cu energie 

termică al or. Chişinău datează încă din 1946, odată 

cu elaborarea primului proiect tehnic, prin 

producerea energiei termice şi electrice în regim de 

cogenerare. Astfel încât, 5 ani mai târziu, în 

septembrie 1951, să fie pusă în funcţiune prima 

Centrală Electrică cu Termoficare din or. Chişinău, 

denumită CET-1 Chişinău [11]. 

Ulterior, datorită extinderii CET-1, în anul 1958 a 

fost necesară construcţia reţelelor termice magistrale 

şi punerea în funcţiune a primei staţii de pompare. 

Amplasat pe 7 coline, cu un relief complex al 

terenului, precum şi divizarea reţelelor termice în 

zone hidraulice independente, au condiţionat 

construcţia în Chişinău a 17 staţii de pompare, 

lungimea totală a conductelor termice ajungând la 

circa 269 km de reţele magistrale, 260 km de reţele 

cartier şi 180 de km de reţele pentru livrarea apei 

calde menajere către blocuri [11]. 

Construcţia şi darea în funcţiune a primei turbine 

de 4 MW de la CET-1 a început în anul 1951 şi s-a 

realizat în două etape. 

• La prima etapă au fost instalate 6 cazane de 

presiune medie cu arderea combustibilului solid în 

strat, cu o productivitatea 35 t/h, şi 4 turbine cu abur. 

• La etapa a doua s-au instalat 2 cazane de înaltă 

presiune cu productivitatea de 120 t/h şi 2 turbine cu 

abur. 
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În anul 1968 la CET-1 au fost introduse în 

exploatare două cazane de apă fierbinte, cu 

productivitatea termică de 100 Gcal/h. În anii 1967 - 

1969 cazanele au fost reconstruite cu trecerea la 

arderea gazului natural şi a păcurii, cu ridicarea 

productivităţii până la 50 t/h. Turbinele au fost 

trecute la vid redus cu schimbarea condensatoarelor 

în preîncălzitoare de apă de reţea. În anul 1993 

turbina de tip AK-6-35 a fost schimbată cu o turbină 

de tip P-12-35/5M, cu puterea de 12 MW [4]. 

Centrala hidroelectrică de la Dubăsari, situată 

pe râul Nistru, a avut un rol important în această 

perioadă, construcţia căreia a început în anul 1950. 

Malurile înalte au permis identificarea rapidă a 

locului de construcţie a barajului, însă ulterior s-a 

constatat că nu au fost analizate toate aspectele, 

astfel încât centrala nu putea valorifica toată 

capacitatea instalată, condiţionată de insuficienţa 

apei în lacul de acumulare. 

 

 
 

Fig. 3.1. Centrala hidroelectrică de la Dubăsari. 

 

Începând cu 1 iunie 1951, muncitorii au efectuat 

primele lucrări la elementele de bază ale nodului 

hidroenergetic, fiind antrenate mijloace tehnice 

impresionante, aduse din Rusia, Ucraina, Belorus, 

Lituania, etc. La finele anului 1954 a fost realizată 

sarcina de punere în funcţiune a primelor 2 

generatoare. Celelalte 2 hidrogeneratoare au început 

să producă energie electrică în următorul an, 

capacitatea instalată totală a hidrocentralei de la 

Dubăsari atingând cifra de 48 MW. 

Centrala CET-Nord a început să funcţioneze în 

decembrie 1956 având instalate un turbogenerator cu 

capacitatea de 4 MW şi un cazan cu aburi cu 

productivitatea de 20 t/h. Combustibilul utilizat erau 

cărbunii.  În anul 1958 a fost dat în exploatare 

turbogeneratorul № 2 şi cazanele cu aburi № 2 şi 3, 

în 1961 - turbogeneratorul № 3 şi cazanele cu aburi 

№ 4, 5 şi în 1968 cazanul cu aburi № 6 cu 

productivitatea de 75 t/h. Cu pornirea turbo-

generatorului № 3 s-a iniţiat dezvoltarea reţelei de 

aprovizionării cu energie termică centralizată în or. 

Bălţi. Tot atunci, cărbunii au fost înlocuiţi cu păcura.  

În perioada 1970 - 1988 au fost instalate 3 cazane 

de apă, capacitatea termică totală a centralei fiind de 

586,5 Gcal/h. Ultimul cazan a fost construit în 1993. 

Între anii 1990-1993 centrala termică a început să 

utilizeze gazul natural ca combustibil. Societatea 

„CET-Nord” gestionează peste 205 km de reţele 

termice şi asigură cu agent termic cca. 900 de 

blocuri locative, devenind principalul producător şi 

furnizor de agent termic din or. Bălţi [4]. 

 

 
 

Fig. 3.2. Centrala electrică cu termoficare CET-Nord. 

 

Eforturile colosale depuse pentru dezvoltarea 

sectorului energetic se fac deja resimţite prin anii 

1956-1960, atunci când funcţionau 1323 centrale 

electrice. Idei privind dezvoltarea noului sistem 

apăreau permanent, printre care şi majorarea 

capacităţii CHE Dubăsari, construcţia în cascadă a 

hidrocentralei de la Camenca, etc. 

La finele lunii februarie 1961 a început 

construcţia Centralei electrice republicane de stat 

de la Cuciurgan (CERS Moldovenească), care urma 

să fie cea mai mare din regiune, coşul de fum al 

căreia măsura o înălţime de 180 m (ridicat în 1963).  

În septembrie 1964 au fost realizate conexiunile 

electrice pe segmentul Chişinău – CERS 

Moldovenească – Odessa, pentru ca în final, peste 

doar câteva zile, să fie conectate la sistemul naţional 

şi primele 3 grupuri energetice ale centralei, cu o 

capacitate de 3x200 MW, puterea sumară instalată în 

RSSM fiind de 9 ori mai mare decât în 1958, ceea ce 

era suficient pentru acoperirea consumului total de 

energie electrică a RSSM. 

 

 
 

Fig. 3.3. Centrala electrică republicană de stat de la Cuciurgan. 
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Următoarele 3 grupuri energetice, cu o capacitate 

totală de 3x200 MW, au fost puse în funcţiune 

înainte de termen, în noiembrie 1967, menţionând 

pentru ultimul generator instalat din acest grup, cel 

de-al şaselea generator, au fost necesare doar două 

luni din cele şase luni normate. Peste doar un an au 

început lucrările de proiectare pentru majorarea 

capacităţii CERSM până la 2.000 MW, însă 

capacitatea de transport a liniilor electrice locale 

existente în acea perioadă, limitau funcţionarea 

centralei. Soluţia problemei a constat în construcţia 

liniilor electrice cu tensiunea 330 şi 400 kV.  

Punerea în funcţiune al generatorului 12 de la 

CERSM are loc în luna septembrie a anului 1964, în 

rezultatul căreia puterea instalată a centralei a 

constituit 2.520 MW, iar cinci ani mai târziu fiind 

posibil exportul energiei electrice în Bulgaria. 

Darea în exploatare a primului grup energetic de 

80 MW al CET-2 Chişinău a avut loc la 31 

decembrie 1976 şi a fost efectuată de către 194 de 

specialişti, reprezentanţi ai CET-1 din Chişinău, 

CERSM, Centralei hidroelectrice de la Dubăsari, a 

centralelor electrice din Ucraina, Rusia, precum şi de 

energeticieni moldoveni, care au susţinut o stagiere 

preventivă la CET-8 din Moscova, la CET-2 din 

Rostov pe Don şi la CET-2 din Riga.  

Odată cu darea în exploatare celui de-al doilea 

grup energetic (la 24 septembrie 1978) a sporit 

substanţial asigurarea cu energie a capitalei. 

Atingând capacitatea electrică proiectată de 240 

MW (la 30 decembrie 1980) şi termică de 1200 

Gcal/h, CET-2 a devenit cea mai mare centrală 

electrotermică din ţară [4]. 

 

 
 

Fig. 3.4. Centrală Electrică cu Termoficare nr.2 din or.Chişinău. 

 

CET-2 reprezintă o centrală electrică cu 

termoficare care activează în regim de bază şi 

funcţionează în regim de cogenerare. Cazanele de 

încălzire a apei de vârf pot să asigure o putere 

sumară de energie termică de circa 660 Gcal/oră. 

 

Râul Prut, un râu capricios, cu un debit de apă 

destul de variat, face ca în 1951 partea română şi 

RSSM să discute despre soluţionarea inundaţiilor la 

care era supusă lunca Prutului. Era necesară o 

regularizare a debitelor printr-un baraj care a şi fost 

construit, având o înălţime de 43 de metri şi o 

lungime a coronamentului de 300 de metri [13]. 

Nodul Hidrotehnic Costeşti-Stânca şi lacul de 

acumulare a fost construit în anii 1973-1978 pe râul 

Prut, în dreptul localităţilor  Costeşti (raionul 

Ungheni din RSSM) şi Stânca (judeţul Botoşani, 

România). Au fost instalate câte o turbină din partea 

moldovenească şi din partea română, cu puterea de 

16 MW fiecare [4].  

 

 
 

Fig. 3.5. Barajul Stânca-Costeşti. 

 

Lacul de acumulare a fost proiectat pentru a 

îndeplini nu doar funcţiile de combatere a 

inundaţiilor şi de producere a energiei electrice, ci şi 

pentru irigaţii, piscicultură sau pentru alimentarea cu 

apă potabilă a zonei. Construcţia este şi pod peste 

râul Prut, între Republica Moldova şi România. 

Producerea energiei electrice anuale este stabilita 

în volum de circa 65 mln. kWh. Conexiunea cu 

sistemul electroenergetic al RSSM şi injectarea 

energiei electrice produse se efectuează prin 

intermediul staţiei 10/110 kV, prin care se 

efectuează şi legătura cu SEE al României, cu o 

capacitate de 70 mln. kWh. 

Prin anii ’80 a secolului trecut se discuta despre 

modificarea Centralei de la Dubăsari într-o centrală 

hidroelectrică cu acumulare prin pompaj, prima 

piatră, precum şi panoul informativ fiind amplasate 

în anul 1985, însă acţiunile mişcării ecologice din 

Moldova, precum şi lipsa capacităţilor de construcţie 

disponibile a URSS nu au condus la realizarea ideii. 

În partea de nord şi nord-vest a Moldovei urma să 

fie implementat programul naţional de irigare URSS 

(pe o suprafaţă de 255 mii ha), şi în acest context a 

fost lansată ideea construcţiei unei centrale nucleare.  
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Centrala Nucleară din Grigoriopol a fost 

proiectată în 1980, iar patru ani mai târziu a fost 

aprobată documentaţia complexului în care intra şi 

CHEAP Dubăsari. CNE Grigoriopol urma să fie 

formată din 4 blocuri energetice cu punerea în 

funcţionare în perioada 1993-1999, după cum 

urmează [10]: 

• 1993 - blocul energetic nr.1, amplasat între 

localităţile Doroţcaia şi Grigoriopol, 

• 1995 - blocul energetic nr.2, amplasat între 

localităţile Delacău şi Taşlîk, 

• 1997 - blocul energetic nr.3, amplasat între 

localităţile Butor şi Speia, 

• 1999 - blocul energetic nr.4, amplasat între 

localităţile Crasnogorca şi Malaeşti. 

Construcţia CNE  Grigoriopol a fost stopată după 

dezastrul provocat de CNE Cernobîl, incident grav 

ce a avut loc în anul 1986. Decizia definitivă de 

abandonare a proiectului a fost luată în 1988 după 

cutremurul devastator din Armenia [4]. 

 

Dezvoltarea noilor reţele electrice 
 

În noiembrie 1951 a fost pusă în funcţiune LEA 

de 35 kV Chişinău – Dubăsari, care făcea legătura 

cu CET Chişinău şi totodată permitea aprovizionarea 

cu energie electrică a şantierului de construcţie 

pentru noul obiect energetic.  

Odată cu punerea în funcţiune a staţiei electrice 

(SE) 110/35/6 kV la CET Chişinău, în luna martie a 

anului 1955, LEA 35 kV Chişinău – Dubăsari a fost 

trecută la tensiunea de 110 kV. Astfel, în RSSM a 

apărut prima LEA cu tensiunea de 110 kV [1]. 

La 28 septembrie 1955 în componenţa 

Combinatului energetic moldovenesc nou format a 

fost creată prima întreprindere de tensiune înaltă din 

republică - Administraţia reţelelor electrice, situată 

în or. Dubăsari şi căreia i-au fost transmise în 

gestiune de la CHE Dubăsari [1]:  

• LEA 110 kV Dubăsari – Chişinău,  

• LEA 110 kV Dubăsari – Tiraspol, precum şi  

• prima SE Tiraspol 110/35/6 kV (1955).  

Combinatul energetic moldovenesc a constituit 

baza formării Sistemului Energetic Moldovenesc. 

În continuare energetica în Moldova se dezvolta 

intens. Se construiau şi se puneau în exploatare noi 

LEA şi staţii electrice 35-110 kV, care treptat au 

acoperit raioanele republicii. 

Conectarea regiunii Odesa la sistemul electro-

energetic al RSSM a fost posibilă în anul 1957, 

odată cu punerea în funcţiei a liniei electrice 

Tiraspol – Beleaevca. Efectul economic a fost unul 

pozitiv, deoarece a fost soluţionată problema 

aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor 

din zona de sud a Ucrainei, regiune ce nu dispunea 

de surse locale de energie. 

Din 01 ianuarie 1961 Combinatul energetic 

moldovenesc a fost reorganizat în Conducerea 

raională energetică „Moldavenergo” a Consiliului 

Economic al RSSM, în componenţa căreia au fost 

fondate patru întreprinderi de reţele electrice: 

- de Est în or. Dubăsari, 

- de Centru în or. Chişinău, 

- de Nord în oraşul Bălţi şi, 

- de Sud în or. Comrat. 

Acestor întreprinderi le-au fost transmise în 

gestiune 53 de staţii electrice deja construite şi aflate 

în proces de construcţie, inclusiv 18 staţii electrice 

de 110 kV şi 35 staţii de 35 kV [1]. 

Creşterea capacităţilor energetice a creat premise 

pentru formarea la 01 ianuarie 1963 a unei noi 

structuri - Direcţia Generală pentru Energie şi 

Electrificare de pe lângă Consiliul de Miniştri al 

RSSM „Moldglavenergo” - un fapt, care a însemnat 

trecerea la principiul ramural de gestionare în 

domeniul electroenergeticii, centralizarea completă a 

producţiei şi distribuţiei de energie electrică în 

republică [1]. 

 

 
 

Fig. 3.6. Montarea întrerupătoarelor cu aer comprimat 220 kV. 

 

Construcţia primelor LEA şi staţii electrice 220 

kV s-a desfăşurat concomitent cu edificarea celei 

mai mari centrale electrice din republică - Centrala 

electrică republicană de stat de la Cuciurgan. În anul 

1963 au fost construite liniile LEA 220 kV CERS 

Moldovenească - Chişinău şi CERS Moldovenească 

- Usatovo, iar în 1964 a fost construită staţia 

electrică Chişinău 220/110/35 kV. Ulterior au fost 

construite liniile de 330 kV şi staţiile electrice 330 

kV: Bălţi (1970), Uzina de bumbac şi hîrtie (ХБК) 

(1974), Străşeni (1976), Rîbniţa (1983). 
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De menţionat e anul 1970 când a fost conectată 

ultima localitate la reţeaua de energie electrică. 

Datorita creşterii numărului de staţii 110-35/10 

kV şi a extinderii vertiginoase a reţelelor de toate 

nivelurile de tensiuni (0,4-110 kV), devine tot mai 

dificilă gestionarea procesului de deservire 

centralizata a instalaţiilor electrotehnice. Se ridica 

problema optimizării şi majorării randamentului 

lucrărilor de întreţinere a instalaţiilor electrice. În 

legătura cu aceasta, la 1 octombrie 1968, prin 

divizarea (separarea) a 5 raioane de electricitate, din 

componenta Reţelelor Electrice Nord se organizează 

o întreprindere similară - „Retelele Electrice Nord-

Vest”, cu sediul în or. Donduşeni [16]. 

În 1970 a fost pusă în funcţiune LEA de 400 kV 

CERS Moldovenească – Isaccea şi respectiv în 1972 

staţia electrică Vulcăneşti  400/110/10 kV. 

 

 
 

Fig. 3.7. Staţia electrică Vulcăneşti 400/110/35 kV [1]. 

 

La 01 ianuarie 1972 prin ordinul  şefului 

Direcţiei Principale a Energeticii şi Electrificării pe 

lângă Sovietul Miniştrilor RSSM ”Moldglavenergo”  

a fost instituită Întreprinderea de furnizare a energiei 

electrice, control şi evidenţa utilizării ei – 

”Energosbît”. Întreprinderea nominalizată a fost 

abilitată să îndeplinească şi funcţia de supraveghere 

energetică (Hotărîrea Sovietului Miniştrilor URSS 

nr.726 din 29 iulie 1967 ”Despre supravegherea 

energetică în URSS” şi ordinul Ministerului 

Energeticii şi Electrificării URSS nr.169 din 4 iulie 

1969) [13]. 

Dezvoltarea sectorului energetic pe segmentul 

transnistrean a condus la crearea întreprinderii 

„Reţele Electrice de Sud-Est” în baza reţelelor 

electrice din Tiraspol şi Bender, eveniment ce a avut 

loc în iulie 1972. 

Un alt moment istoric l-a constituit conectarea 

Bulgariei în anul 1973 la funcţionarea paralelă cu 

sistemul electroenergetic (SEE) a URSS, legătura 

fiind asigurată prin LEA 400 kV CERS-Cuciurgan – 

Vulcăneşti – Dobruja. 

În 1976 a fost pusă în funcţiune LEA 330 kV 

Bălţi-CHE Dnestrovsc (Ucraina), iar ulterior a fost 

extinsă legătura prin LEA 330 kV până la Centrala 

electrică cu termoficare Ladîjinskaya (Ucraina). 

 Odată cu darea în exploatare a complexului 

hidroenergetic Costeşti-Stînca în 1978 au fost puse 

în funcţiune şi liniile electrice cu tensiunea 110 kV, 

care conectau sistemul energetic al Republicii 

Moldova cu sistemele energetice învecinate din 

Ucraina şi România. 

La 17 martie 1981, prin ordinul „Ministerului 

Energeticii şi Electrificării URSS” nr.360 din 

23.10.1980 şi ordinul „Moldglavenergo” nr.371 din 

01.12.1980, Întreprinderea „Energosbît” a fost 

redenumită în Întreprinderea de Stat de 

Supraveghere Energetică şi Furnizare a Energiei 

„Energonadzor” (actualul Inspectorat Energetic de 

Stat), fiind în componenţa mai multor structuri 

abilitate cu funcţii de gestiune a sectorului energetic 

al Republicii Moldova [13]. 

În anul 1983 a fost finalizată procedura de trecere 

(începută încă în anul 1968) a staţiei electrice 

Chişinău 220 kV la tensiunea de 330 kV. 

 

 
 

Fig. 3.8. Staţia electrică Chişinău 330/110/35kV [1]. 

 

Producţia energiei electrice înregistrată la 

sfârşitul anilor ’80 a secolului trecut la CERS 

Moldovenească a constituit 9,5 mlrd. kWh, dintre 

care  cca 25% era consumată în segmentul 

transnistrean,  ceva mai mult de 50% acoperea 

consumul energiei electrice din partea dreaptă a 

râului Nistru, iar restul era exportată în alte ţări. 

 

Consolidarea învăţământului superior 
 

Către anul 1964 existau toate condiţiile necesare 

pentru instituirea la Chişinau a unui aşezământ 

superior de învăţământ tehnic. Mai întâi de toate 

funcţiona o reţea larga de şcoli medii şi colegii; prin 

urmare, exista un tineret numeros cu studii fizico-

matematice temeinice şi dornic să însuşească 

ştiinţele tehnice. În al doilea rând, construcţiile 

multiple, dezvoltarea rapidă a industriei din acei ani, 

viaţa economică în general au stimulat pregătirea 

cadrelor tehnice. În sfârşit, exista deja un început de 



PRIMUL CENTENAR AL DEZVOLTĂRII ENERGETICII BASARABENE 

 

Victor Vaida ● Centenarul energeticii româneşti. Manifestări omagiale. ● A.G.I.R. 2019 415 

învăţământ tehnic în cadrul Universităţii de Stat şi al 

Institutului Agricol [10]. 

Forurile conducătoare de atunci au studiat această 

problemă şi au făcut demersuri la Moscova în 

privinţa întemeierii Institutului Politehnic din 

Chişinău (IPC). Punctul de pornire al instituţiei este 

Hotărârea nr. 209 din 13 martie 1964 a Consiliului 

de Miniştri al URSS „privind organizarea 

Institutului Politehnic din Chişinău”.  

La 6 mai 1964, în calitate de prim rector a fost 

numit Sergiu Ion Radauţan, care atunci era şef de 

laborator la Academia de Ştiinţe al Moldovei [10]. 

 

 
 

Fig. 3.9. Academicianul Sergiu Radauţan. 

 
S-a născut la 17 iunie 1926, la Chişinău, în familia 

profesorilor Ion şi Nina Rădăuţan. Serghei Ion 

Rădăuţan a urmat Liceul B. P. Hasdeu din Chişinău, 

apoi Facultatea de Fizică a Universităţii de Stat din 
Moldova (1950-1955), pe care a absolvit-o cu 

eminenţă. A făcut doctoratul la Institutul Fizico-

Tehnic „A. Ioffe” din Sankt-Petersburg (1955-1959), 

cu teza „Cercetări asupra soluţiilor solide în sistemul 
In As-In2 Se3 şi In As-In2 Te3”. Titlul de doctor 

habilitat în știinţe tehnice l-a obţinut la Institutul 

Politehnic din Sankt-Petesburg (1966), cu teza 
„Cercetări asupra semiconductorilor de tip diamant 

cu structură defectă”. Colaborator ştiinţific (1959-

1961), şef de laborator la Institutul de Fizică Aplicată 

al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1961-1964). 

 

Institutul a fost organizat pe baza patrimoniului, 

personalului, precum şi asigurarea didactică a 

facultăţilor inginereşti şi de economie ale 

Universităţii de Stat (3 blocuri de studii, 2 cămine, 

14 specialităţi, cca 100 lectori, laboratoare etc.), a 

Facultăţii de Electrificare a Proceselor Agricole de la 

Institutul Agricol, precum şi pe baza a 2 filiale ale 

institutelor din Moscova: Institutul Industriei 

Alimentare şi Institutul de Construcţii (ambele cu 

forma de învăţământ fără frecvenţă). 

Întreaga vară a anului 1964 rectorul a depus o 

muncă organizatorică enorma nu numai pentru a 

porni activitatea IPC, de a forma o echipă laborioasă 

de conducere, dar mai ales în selectarea unui corp 

didactic calitativ. Dumnealui a dus tratative 

individuale cu majoritatea pedagogilor din institutele 

deja existente, a călătorit la Moscova şi Leningrad şi 

a căutat doctoranzi, lectori, care nimeriseră acolo pe 

cele mai diferite căi (unii erau trimişi de instituţiile 

din Chişinău, alţii îşi făceau studiile din iniţiativă 

proprie, iar mulţi erau descendenţii celor strămutaţi 

sau deportaţi în anii 1941, 1949). 

Relativ uşor a fost soluţionată problema 

completării catedrelor generate. Universitatea de 

Stat, cele 3 institute pedagogice din Bălţi, Chişinău 

(până în anul 1960) şi Tiraspol pregătiseră deja 

destui specialişti (cu titluri ştiinţifice) în ştiinţele 

generale - matematicieni, fizicieni, chimişti, precum 

şi profesori de limbi străine sau de lectori în diferite 

compartimente ale ştiinţelor sociale. Academia de 

Ştiinţe, de asemenea, pregătise un număr apreciabil 

de tineri savanţi. 

Completarea catedrelor speciale a fost mult mai 

anevoioasă, fiind necesar transferul cadrelor 

didactice specialişti de la filialele institutelor din 

Moscova. S-au întors în patria lor şi un număr de 

specialişti, care nimeriseră în anul 1941 sau în anul 

1949 în Siberia şi care şi-au făcut apoi studii tehnice 

prin întinsa Rusie. 

Prima admitere în noul institut a fost organizată 

în vara anului 1964 fiind înmatriculaţi 575 de tineri 

la secţia învăţământ cu frecvenţa la zi şi 500 la 

secţiile învăţământ seral şi învăţământ fără 

frecvenţă. Către 1 septembrie totul era pregătit 

pentru începutul primului an de studii al IPC [10]. 

 

 
 

Fig. 3.10. Blocul administrativ al IPC. 

 

În primul an de studii (1964 – 1965) universitatea 

avea 5140 de studenţi (dintre care 2085 la secţia de 

zi), grupaţi la 5 facultăţi: Electrotehnică, Mecanică, 

Tehnologie, Construcţii, Economie. Corpul didactic 

număra 278 profesori, dintre care numai 36 aveau 

grade didactice şi titluri ştiinţifice. 

Înfiinţarea în anul 1964 a Institutului Politehnic 

din Chişinau (IPC) a constituit un eveniment 

remarcabil in viaţa culturală şi social-economică a 

Republicii Moldova. Independent de circumstanţele 

în care s-a produs, acest eveniment a contribuit în 

mare măsură la emanciparea poporului nostru, a 
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stimulat formarea intelectualităţii tehnice moldovene 

şi a elitei ştiinţifice.  

Deja peste 5 ani, IPC devenea cea mai numeroasă 

instituţie de învăţământ superior din republică, 

având un contingent de peste 10000 de studenţi şi 

înscriind la anul I cca 2000 de tineri la toate formele 

de învăţământ. Mai târziu, în anii 1975-1990 

institutul avea anual peste 2500 de locuri la anul I. 

Din start, Politehnica a avut norocul de a fi 

condusă de o echipă competentă şi cu vederi 

progresiste. Scopul a fost fixat cu clarviziune: a crea 

o şcoală superioară modernă, în care studiile să se 

integreze în investigaţiile ştiinţifice, iar viaţa 

universitară să fie organic complinită (atât pentru 

studenţi, cât şi pentru profesori) cu activităţi artistice 

şi culturale, cu sport şi diversitate de agrement. 

Astfel, atmosfera intelectuală de la IPC, prin 

caracterul său degajat, a fost receptivă la orice 

inovaţii, iniţiative, experienţe pozitive ale altor 

institute. 

În scurt timp, IPC a devenit cunoscut peste 

hotarele republicii, a găzduit numeroase conferinţe 

ştiinţifice, simpozioane, a fost vizitat de mulţi 

savanţi de talie mondială. Pe parcursul anilor, a fost 

construita baza tehnico-materială, (circa 25 de 

edificii - blocuri de studii, cămine, cantine, case de 

locuit etc.). S-a dezvoltat doctorantura, au fost 

constituite consilii de susţinere a tezelor pentru 

titluri ştiinţifice, a fost organizată reciclarea cadrelor 

universitare. 

Istoria învăţământului superior în domeniile 

energetic şi electrotehnic în Republica Moldova îşi 

are începutul înaintea fondării Institutului Politehnic 

din Chişinău şi mai exact în anul 1959 (la 50 de la 

aprinderea primei lămpi electrice în Chişinău), 

odată cu crearea secţiei „Inginerie Tehnică” în 

cadrul Facultăţii de Fizică şi Matematică a 

Universităţii de Stat a Moldovei. Atunci în cadrul 

acestei secţii a fost iniţiată pregătirea cadrelor 

inginereşti la trei specialităţi:  

• „Echipament Electric” (50 studenţi),  

• „Tehnica Electrică de Măsurat” (25 studenţi) şi  

• „Construcţii industriale şi civile”  (50 studenţi). 

Pe parcurs specialitatea „Echipament Electric” a 

fost divizată în două: „Alimentarea cu Energie 

Electrică” şi „Maşini şi Aparate electrice”.  

În anul 1963 Facultatea de Inginerie Tehnică a 

fost divizată în trei facultăţi: „Electrotehnică”, 

„Construcţii Industriale şi Civile” şi „Mecanică 

Tehnologică”. 

La înfiinţarea Institutului Politehnic (în anul 

1964) în cadrul Facultăţii de Electrotehnică a 

apărut o nouă specialitate „Electrificarea gospodăriei 

agricole”, transferată de la Institutul Agricol. În anul 

1964 s-a deschis a cincea specialitate - „Aparate 

semiconductoare”.  

În perioada respectivă specialităţile din cadrul 

Facultăţii de Electrotehnica erau cele mai populare 

în rândurile absolvenţilor şcolilor medii. 

În anul 1967 Facultatea de Electrotehnică a fost 

divizată în două facultăţi: „Energetică” şi 

„Electrofizică” (numită recent „Calculatoare, 

Informatică şi Microelectronică”). Pe parcurs anilor 

la Facultatea de Energetică au fost deschise 

specialităţi noi „Sisteme şi reţele electrice” (anul 

1972) şi „Termoenergetică Industrială” (anul 1984). 

În 1990 specialitatea „Electrificarea Gospodăriei 

Agricole” a fost transferată la Institutul Agricol. 

 

 
 

Fig. 3.11. Blocul de studii nr. 2 al UTM. 

 

Deschiderea facultăţii a coincis cu perioada 

electrificării intense a tuturor ramurilor economiei 

naţionale: construcţia de mari centrale electrice 

(Chişinău, Bălţi, Cuciurgan), crearea de noi reţele de 

transport şi distribuţie a energiei electrice, 

electrificarea localităţilor rurale, a transportului, a 

unităţilor industriale şi de construcţie, precum şi 

deschiderea unor întreprinderi de caracter 

electrotehnic. Chiar de la început facultatea a fost 

amplasată în actualul corp de studii nr. 2 al U.T.M. 

din centrul oraşului (clădirea fostului Seminar 

Teologic, construită în anii 1900-1901). [10]. 

Marile prefaceri social-economice de după 1989, 

mişcarea pentru renaşterea naţională, lupta pentru 

independenţa şi reformarea societăţii au găsit la 

Universitatea Tehnică un sol fertil, imediat după 

proclamarea independenţei Republicii Moldova, 

Institutul Politehnic traversează o perioada extrem 

de importantă şi responsabilă, legata de schimbările 

evolutive în societate [10]. 

Către finele anilor ’80 Academia de Ştiinţe a 

devenit principalul centru ştiinţific al Moldovei. În 

cadrul ei funcţionau 31 de organizaţii ştiinţifice, 

ştiinţifico-experimentale şi de deservire a ştiinţei, 

dintre care 21 de institute şi instituţii de cercetare. 

Efectivul Academiei constituia peste 5300 de 

lucratori, dintre care 1312 cercetatori stiintifici, 

inclusiv 125 doctori habilitati si 824 doctori in 

stiinte [12]. 
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4. ETAPA CURENTĂ CUPRINSĂ ÎNTRE 

ANII 1990-2018 

Odată cu destrămarea Uniunii Sovietice şi 

trecerea la economia de piaţă, complexul energetic, a 

intrat într-o fază de recesiune cauzată de politica 

tarifară incorectă, datorii enorme faţă de furnizorii 

externi, uzura fizică şi morală a instalaţiilor şi 

echipamentelor, dependenţa de resursele energetice 

externe în proporţie de peste 98% [2].  

Pe baza lichidării „Moldglavenergo” la 29 august 

1988 a fost creată Asociaţia de producţie a 

energeticii şi electrificării RSSM "Moldenergo", 

care la 15 iunie 1994 prin Ordinul Preşedintelui a 

fost transformată în Compania de stat "Moldenergo". 

Următoarea etapă a fost reorganizarea C.S. 

"Moldenergo" în Întreprinderea de Stat 

„Moldtranselectro” la 13 noiembrie 1997 [1]. 

Cele mai mari realizări au fost înregistrate în 

sectorul electroenergetic începând cu anul 1997 

compania de stat „Moldenergo” a fost divizată, în 

baza principiului funcţional, în două categorii de 

întreprinderi (cu excepţia transportului de energie şi 

dispeceratului central care a rămas în proprietatea 

statului) care au fost:  

• generare: S.A. „CET-1 Chişinău”, S.A. „CET-2 

Chişinău”, S.A. „CET-Nord Bălţi”; 

• distribuţie: S.A. „RED Chişinău”, S.A. „RED 

Nord”, S.A. „RED Nord-Vest”, S.A. 

„RED Centru”, S.A. „RED Sud”. 

 

 
 

Fig. 4.1. Sediul ANRE. 

 

La 11 august 1997 - Guvernul a aprobat 

Hotărârea nr.767 privind crearea Agenţiei Naţionale 

pentru Reglementare în Energetica (ANRE), o 

autoritate publica centrala de reglementare, investită 

cu atribuţii de reglementare şi monitorizare a 

sectoarelor in domeniul energeticii (gaze naturale, 

energie electrica, energie termica, energie 

regenerabilă, produse petroliere) [3]. 

La 11 mai 1999, prin Hotărîrea Guvernului 

nr.420, în temeiul art.13 din Legea cu privire la 

energetică nr.1525-XIII din 19 februarie 1998, a fost 

instituit Inspectoratul Energetic de Stat ca 

instituţie abilitată cu supravegherea energetică de 

stat şi activând pe lângă Departamentul Energetică, 

Resurse Energetice şi Combustibil [13]. 

 

 
 

Fig. 4.2. Blocul administrativ al Union Fenosa. 

 

În Republica Moldova întreprinderea spaniolă 

Gas Natural Fenosa a apărut la 7 februarie 2000 ca 

urmare a procesului de privatizare a trei întreprinderi 

de stat de atunci: RE Chişinău S.A., RED Centru 

S.A., şi RED Sud S.A., de către compania spaniolă 

„Union Fenosa International”. Acestei companii îi 

revine circa 70% din totalul energiei electrice 

distribuite. În anul 2008, cele 3 întreprinderi au 

fuzionat formând Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A. 

Procesul de transformări a continuat, iar din anul 

2010, întreprinderea furnizoare de energie electrică 

face parte din grupul internaţional „Gas Natural 

Fenosa”, rezultat în urma fuziunii la nivel 

internaţional a companiilor „Union Fenosa 

International” şi „Gas Natural”, astfel constituindu-

se o companie de top de profil energetic şi cu vaste 

activităţi pe plan mondial. 

Începând cu 1 ianuarie 2015, Î.C.S. „Red Union 

Fenosa” S.A. separă legal activitatea de distribuţie a 

energiei electrice de activitatea de furnizare a 

energiei electrice la tarife reglementate, care este în 

continuare asigurată de către noua întreprindere 

Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” 

S.R.L., succesor de drept al Î.C.S. „Red Union 

Fenosa” S.A [5]. 
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Între timp, pe segmentul transnistrean au loc 

unele restructurări şi astfel, în anul 2005, CERS 

Moldovenească a fost privatizată iar ulterior a întrat 

în componenţa grupului „Inter RAO EES”, care a 

restabilit funcţionalitatea centralei, fiind posibil 

exportul energiei electrice [4]. 

 

 
 

Fig. 4.3. Centrala electrică cu cogenerare Tirotex. 

 

În anul 2010 la Tiraspol au fost puse în funcţiune 

noi centrale electrice în regim de cogenerare 

„Tirotex” cu echipamente de producţie germană. 

Puterea electrică sumară instalată constituie 31 MW, 

iar cea termică fiind de 67 Gcal/h. 

Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie 

Termică din mun. Chişinău este gestionat începând 

din anul 1990 de Societatea pe Acţiuni 

“Termocom”, însă din cauza deficienţelor tehnice şi 

problemelor financiare, în anul 2015, prin absorbţia 

de către CET-2 a CET-1 şi procurarea ansamblului 

funcţional al Societăţii pe Acţiuni “Termocom” în 

procedura falimentului, să fie fondată o nouă 

întreprindere „Termoelectrica S.A”. 

Decizia Adunărilor Generale Extraordinare a 

Acţionarilor SA „CET-1” şi SA „CET-2” din 26 

decembrie 2013, privind fuziunea prin contopire cu 

SA „Termocom” în procedura planului şi crearea 

noii întreprinderi – SA „Termoelectrica”, se înscrie 

în planul de acţiuni pentru implementarea Hotărârii 

Guvernului nr. 919 din 18 noiembrie 2013 şi a 

Deciziei nr. 9/53 a Consiliului Municipal Chișinău 

(CMC) din 18 decembrie 2013 „Cu privire la 

reorganizarea unor întreprinderi din sectorul 

termoenergetic”. 

În acelaşi an, CET-1 îşi sistează temporar 

activitatea pentru efectuarea unui audit, iar CET-2, 

redenumită în Sursa I, rămâne principala sursă de 

producere a întreprinderii, care asigură cu energie 

termică tot oraşul Chişinău. 

Întreprinderea nouă a preluat activităţile celor trei 

întreprinderi asigurând producerea, distribuţia şi 

furnizarea energiei termice consumatorilor mun. 

Chişinău. Astfel, „Termoelectrica” S.A devine 

principalul producător de energie electrică în regim 

de cogenerare; producător şi furnizor de energie 

termică în or. Chişinău şi suburbii, asigurând cu 

servicii de termoficare peste 7.000 de imobile, 

inclusiv peste 200 000 de apartamente, şi livrând în 

Sistemul Energetic Naţional circa 20% din consumul 

total al ţării.  

Concomitent, consumatorii sunt asiguraţi cu 

servicii de termoficare şi datorită celor două centrale 

termice amplasate în municipiul Chişinău: CT Sud, 

CT Vest şi celor 19 centrale suburbane, amplasate în 

localităţile din suburbii [6]. 

 

 
 

Fig. 4.4. Punct termic individual instalat de Termoelectrica S.A. 

 

Domeniului energiei regenerabile şi a eficienţei 

energetice in Republica Moldova este unul relativ 

nou, fapt ce determină ca acest segment să fie unul 

slab dezvoltat şi cu oportunităţi nevalorificate. 

Ar trebui remarcat faptul că în cadrul proiectului 

„Energie şi Biomasă” au fost instalate centrale 

moderne pe bază de biomasă în 123 instituţii publice 

(şcoli, grădiniţe, centre comunitare şi municipalităţi) 

în zonele rurale ale Republicii Moldova. 

În ceea ce priveşte energia eoliană, iniţial pe 

teritoriul ţării (lângă Chişinău şi Cahul) au fost 

instalate cca 25 de staţii de acest gen, dintre care 20, 

având o putere instalată mică, funcţionau la 

întreprinderi agricole mici (ferme, plantaţii agricole). 

Referitor la energia solară, este necesar de 

remarcat că există potenţial, dacă luăm în 

consideraţie că cca 240 zile dintr-un an sunt însorite 

pe teritoriul Republicii Moldova. 

Este necesar de a menţiona că la începutul anilor 

'90 cantitatea energiei electrice produsă în Republica 

Moldova a constituit cca. 16 mlrd kWh, iar în 

prezent acest indicator s-a diminuat considerabil [4]. 
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Astăzi Republica Moldova este dependentă de 

importul resurselor energetice, principalul furnizor 

de carburanţi fiind Federaţia Rusă, urmată de 

Ucraina şi România. Gazul natural este principalul 

tip de combustibil în balanţa energetică a ţării şi cota 

lui în prezent constituie 42% (inclusiv gaz lichefiat). 

Consumul de combustibil lichid (ex. benzină, 

motorină ş.a.) constituie 40% din volumul total al 

resurselor energetice utilizate şi consumul 

combustibilului solid (cărbunele şi lemnele) - mai 

puţin de 10% [4]. 

 

 
 

Fig. 4.5. Blocul central al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

 

Cadrul academic cunoaşte o etapa principial nouă 

prin dezvoltarea Academiei de Ştiinţe (AŞM), 

perioada care a urmat după proclamarea suveranităţii 

(23 iunie 1990) şi a independenţei (27 august 1991) 

Republicii Moldova, datorita cărora AŞM a devenit 

un veritabil for ştiinţific republican, o instituţie 

naţionala de cercetare, cu o autonomie adecvata 

pentru soluţionarea problemelor sale interne.  

Această perioadă s-a marcat prin constituirea şi 

dezvoltarea cadrului normativ al sferei cercetării-

dezvoltării si al Academiei de Ştiinţe, modificarea si 

perfecţionarea sistemului organizatorico-instituţional 

de gestionare a ştiinţei si activităţii de cercetare-

dezvoltare. Au fost formate Secţiile de Ştiinţe 

Agricole, Medicale si Tehnice, create institute de 

cercetare noi, prin reorganizarea unei serii de secţii 

de cercetare cu statut autonom. Au fost afirmate si 

promovate principiile democratice privind 

organizarea si gestionarea activităţii de cercetare-

dezvoltare, fiind acordata institutelor autonomie in 

stabilirea structurii si a mecanismelor de funcţionare, 

alegerea metodelor si mijloacelor de activitate. S-au 

extins posibilităţile integrării în comunitatea 

ştiinţifică europeană şi mondiala [12]. 

Institutul de Energetică a fost fondat în anul 

1991 prin Hotărârea Prezidiului Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei nr.15 din 8 februarie 1991 Secţiei 

energeticii cibernetice (SEE) a Academiei de Ştiinţe 

a Moldovei care îndeplinea cercetări complexe în 

domeniul energeticii şi electrotehnicii. 

Cercetările în aceste domenii au început în anul 

1955 ca urmare a fondării în cadrul Filialei din 

Moldova a Academiei de Ştiinţe a URSS a Secţiei 

Energetica şi electrificarea în agricultură 

reorganizată în anul 1956 în Secţia Energetica [12]. 

Nici mediul universitar nu bate pasul pe loc şi 

astfel, la 28 aprilie 1993 Institutul Politehnic a fost 

reorganizat în Universitatea Tehnică a Moldovei 

(UTM), fapt ce a impus transformări de structură, de 

concept şi conţinut al instruirii inginereşti. 

Spectrul de probleme impuse spre soluţionare in 

condiţiile noi au fost generate de transformările 

economice lansate, de impactul declinului în 

dezvoltarea ramurilor economiei naţionale, în primul 

rând a complexului industrial, pentru care 

Universitatea instruia cadre şi, in consecinţă, de 

pierderea prestigiului ingineriei. 

Cea mai dificilă şi, in acelaşi timp, cea mai 

importantă problemă rezidă in faptul că 

Universitatea Tehnică a Moldovei, fiind unica 

instituţie de profil ingineresc în republica noastră, 

trebuia să asigure economia naţională cu cadre 

inginereşti de toate specialităţile şi profilurile. 

Realizările obţinute demonstrează că UTM a 

contribuit fundamental la constituirea unei 

intelectualităţi tehnice autohtone şi a fost posibil că 

pe parcursul anilor să se dezvolte cele mai 

importante ramuri ale economiei naţionale: radio şi 

microelectronica, construcţia de maşini şi energetica, 

industria alimentară şi telecomunicaţiile, industria 

construcţiilor, urbanistica şi arhitectura [10]. 

 

 
 

Fig. 4.6. Masa rotundă din 22 octombrie 2018  

cu tematica „Centenar Energetica Românească”  

la care a participat prof.dr.ing. Victor Vaida. 

 

În data de 22 octombrie 2018, Facultatea 

Energetică şi Inginerie Electrică (FEIE) în 

parteneriat cu Societatea Inginerilor Energeticieni 

din România (SIER) au marcat un secol de 

ascensiune a unuia dintre cele mai viabile şi … 

luminoase domenii – energetica [10]. 
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5. CONCLUZII 

Reperele istorice prezentate conduc la anul 1909, 

drept an care se consideră punctul de pornire al 

dezvoltării energetice în Basarabia. 

Primele centrale electrice, care au fost utilizate 

până la desfăşurarea acţiunilor militare din cel de-al 

doilea război mondial, erau cu grupuri de tip diesel, 

care aveau destinaţia iniţială de asigurare a 

iluminatului stradal. 

O dezvoltare intensivă a energeticii a avut loc în 

perioada postbelică cuprinsă între anii 1950-1990, 

când au fost puse în funcţiune centralele electrice ale 

sistemului energetic al Republicii Moldova, au fost 

construite reţelele electrice, au fost alimentaţi toţi 

consumatorii cu energie electrică (realizat în 1970).  

Învăţământul în domeniul energetic şi 

electrotehnic îşi are începutul în anul 1959 când a 

fost înfiinţată secţia „inginerie tehnică” în cadrul 

Universităţii de Stat a Moldovei. 
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