
Către Preşedintele IPNA 
Compania Teleradio-Moldova 
Doamna Olga BORDEIANU

Stimată doamnă Preşedinte,

Vă înaintez spre informare cu ulterioara transmitere membrilor Consiliului 
de Observatori al IPNA Compania „Teleradio -  Moldova,, pentru decizie 
informaţia privind situaţia la etapa actuală ce ţine de alimentarea cu energie electrică a 
Companiei.

Compania „Teleradio - Moldova" în prezent este alimentată, cu energie electrică prin 
canalizare subterană. Cele 4 linii electrice subterane de 10 kv ce alimentează prin cablu Compania 
(proprietate a acestea) suni în stare extrem de deplorabilă

Conform informaţiei furnizorului ÎCS „RED UNION FENOSA'1 SA cablurile racordate la 
PDC 2, (celulele 19 şi 20 spre PT 735) au fost date în exploatare în anul 1984 şi au fost reparate de 
15 a i  în cadrul IuoM ot de reparaţie au fost montate aproximativ 30 de manşoane.

Cablurile racordate la PDC 2, (celulele 0 şi 40 spre PT 755 celulele 4 şi 3) au fost date în 
exploatare în ianuarie 1973 şi au fost reparate de 10 o i cu montarea aproximativ 20 de manşoane. 
Termenul normativ de exploatare a liniilor electrice subterane constituie 25 ani 

Cablurile aflate m exploatate sunt de tipul AAŞV-10 kV şi nu corespund cerinţelor 
tehnice de pozare, deoarece în zona respectivă solul este agresiv din punct de vedere dumic, 
precum şi datorită traseului complicat al acestuia în prezent (construcţii capitale de asupra traseului, 
drum asfaltat etc.).

Totodată pe parcursul perioadei de exploatare din cauza construcţiilor cablurile în unele 
locuri pe traseu au devenit pozate la o adâncime mai mare de 3,5 m ceia ce de asemenea contravine 
cerinţelor normative tehnice care prevăd pozarea cablului la o adâncime de 0,7 m.

Din acest motiv a devenit dificilă efectuarea lucrărilor de depistare a locului deteriorării 
cablurilor în cazul situaţiei de avarie, precum şi efectuarea la o aşa adâncime a lucrărilor de săpături 
pentru reparaţia acestora.

Reieşind din cele relatate şi luând în consideraţie importanţa socială a Companiei 
„Teleradio - Moldova" pentru populaţia Moldovei, precum şi făptui ca cablurile în cauză sunt 
proprietate a Companiei „Teleradio - Moldova"," considerăm oportun de a accentua necesitatea 
urgentă de pentru îmbunătăţirea fiabilităţii alimentării cu energie electrice a Conpaniei „Teleradio - 
Moldova" prin reconstrucţia reţelelor electrice.

La moment prin devizul local întocmit de SC „ASELECTRICA,, valoarea 
lucrărilor estimativ este de 3 945 335 lei.

Totodată pentru a determina suma reală este necesar de elaborat proiectul 
respectiv iar ulterior în acest context este necesar de a reveni către instituţiile 
ierarhic superioare în vederea posibilităţii de acoperire a eventualelor cheltuieli 
legate de reconstrucţia reţelelor electrice a Companiei.

Cu respect,

23.02.2017

Director Departament logistic


