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ÎNTRODUCERE 

În concordanta cu obiectivul general al strategiei de transformare a companiilor de 

apă în operatori regionali moderni, care sa furnizeze servicii la nivelul unor standarde 

mai performante, care tind spre normele europene, impune, în materia resurselor 

umane, o politică sectorială focalizată în direcția evidențierii potențialului uman exis-

tent, capabil sa asigure aceste servicii la nivelul cerut si / sau identificarea de resurse 

umane externe care pot fi atrase pentru îmbunătățirea cadrului ocupațional de specia-

litate și a nivelului de pregătire profesionala. 

 Având în vedere ca procesul de constituire a Operatorilor Regionali se afla în derula-

re, analiza structurii organizatorice și de personal, precum și remodelarea acestora se 

vor realiza în următoarele perioade printr-o Strategie a Resurselor Umane  sectorială. 

Strategia de resurse umane (propusă de a fi  elaborată)  a Operatorilor din cadrul 

AMAC este de a asigura o forța de munca instruita și motivată care să contribuie, prin 

continua îmbunătățire a performantelor individuale și de echipa, la atingerea obiecti-

velor afacerii. Pentru implementarea strategiei, departamentele de resurse umane 

trebuie sa-și asigure resursele și competentele necesare acestui proces, pe termen 

mediu. 

În acest context, misiunea Departamentelor Resurse Umane este de a deveni un fac-

tor pro activ, cu rol determinant în asigurarea unui personal instruit și motivat pentru 

atingerea obiectivelor afacerii. 

În principiu, devine o necesitate, elaborarea  unor  politici de resurse umane de către 

Operatori, care se va axa pe următoarele direcții:  

• creșterea nivelului de competenta profesionala, orientata către client și 

grija pentru sănătatea populației și de mediu; 

• obținerea unei repartizări echilibrate a resurselor umane pe aria de 

prestare a serviciului  a operatorului, funcție de specificul și ponderea 

activităților desfășurate; 

• instituirea unui sistem propriu de promovare a personalului cu potențial 

de preformare la standardele pieței forțelor de muncă, orientat cu prio-

ritate pe selecția interna; 

• construirea unei culturi organizaționale proprii; 

• respectarea previziunilor financiare, respectiv redimensionarea resur-

selor umane la un nivel de necesar strict tehnologic. 

Strategia de resurse umane este necesar de a fi integrată  în Planul de  afacerii al 

Operatorilor Serviciilor de Alimentare cu Apă și Canalizare, urmărind  ca prin inter-
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vențiile asupra resurselor umane ca organizare, recrutare si selecție, performanta, 

dezvoltare si servicii sociale din firma, sa răspundă cerințelor generate de atingere a 

obiectivelor afacerii. 

 

Figura 1 Platforma de bază a educației și formării profesionale continue 

 

Sursa: Elaborată de Consultant 
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Capitolul 1 Sumarul rezultatelor Raportului privind dezvoltarea capacități-
lor IFC AAC, pentru membrii AMAC, de a oferi instruire de formare conti-
nuă 

În perioada, iulie – septembrie 2016 a fost elaborat Raportul privind dezvoltarea ca-

pacităților IFC AAC, pentru membrii AMAC, de a oferi instruire de formare continue. 

Raportul a fost discutat la ședința desfășurată a Consiliului Directorilor AMAC  cu par-

ticiparea Conducerii Centrului de Formare Continue a UTM, d-l Valentin Amariei. 

Consiliul Director a decis să aprobe ”Raportul privind dezvoltarea capacităților Institu-

tului de Formare Continue în domeniul Alimentării cu APĂ și Canalizare, pentru 

membrii AMAC, de a oferi instruire de formare continuă. Discuțiile s-au consolidat în 

contextul următoarelor evenimente: eforturile depuse de către AMAC, Operatori  și 

IFC AAC nu au fost suficiente să rezolve toate deficiențele acumulate pe parcursul a 

25 ”ani de tranziție” din sector. Acțiunile întreprinse au permis numai să salveze do-

meniul de alimentări cu apă și canalizări de o catastrofă a situației privind resursele 

umane în preajma derulării procesului de reformare sectorială, în temeiul cerințelor 

Legii Nr.303 privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare și a proceduri-

lor de licențiere a Operatorilor. Managerii care au înțeles care este scopul programu-

lui de instruire a angajaților și care sunt beneficiile pe termen scurt și lung pe care 

acesta le aduce companiei sau atârnat in serios acestui proiect și urmăresc toți pașii 

necesari parcurgerii lui astfel încât, la final, obiectivele propuse sa fie îndeplinite co-

respunzător. Analiza nivelului de pregătire profesională și de corespundere a studiilor 

funcțiilor ocupate denotă necesitatea continuării pe parcursul următorilor ani a Pro-

gramului de instruire, perfectând pe parcurs procesele de organizare, identificare a 

nevoilor de formare și de predare a cursurilor. 

Rezumat al capacității de a oferi instruire de formare continuă 

 

Datele rezultate din analiză efectuată în Raportului privind dezvoltarea capacităților IFC 

AAC, pentru membrii AMAC, de a oferi instruire de formare continuă au identificat ur-

mătoarele lacune și direcții  necesare de a fi dezvoltate privind planificarea organizării 

procesului de instruire pe termen mediu și lung: 

În cadrul AMAC: 

a. Pornind de la conceptul de  administrare corporativă și pentru a identi-

fica aportul adus de AMAC în procesul de formare continuă, în special 

în căutarea fondurilor financiare, necesită o armonizare a cadrului insti-
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tuțional a relațiilor AMAC – UTM – IFC AAC prin fondarea Consiliului 

de Supraveghere a IFC AAC. 

b. Elaborarea unui sistem soft în cadrul AMAC de evidență a resurselor 

umane din întreprinderile, membre AMAC, urmărind următoarele sco-

puri: 

• Numărului de vacanții pe specialități; 

• corespunderea studiilor funcției ocupate; 

• nivelului de vârstă a angajaților; 

• identificarea ”valurilor de pensionări” 

• alte date relevante stabilirii nevoilor de formare; 

Concentrarea și actualizarea regulată a informației privind situația cu personalul în în-

treprinderile din sectorul de alimentare cu apă și canalizare, la prima etapă a membri-

lor AMAC, va permite o planificare eficientă a potențialului de resurse umane pe inte-

riorul sectorului. La o următoare etapă, la această bază de date ar putea fi stocate și 

informația de la operatori din sectorul de alimentări cu apă și canalizare, care nu sunt 

membri AMAC, dar care au necesități de instruire, numărul estimativ fiind de  600 în-

treprinderi cu diferite forme organizatorice. 

c. Conlucrarea cu Ministerul Educației privind includerea în Nomenclatoa-

rele domeniilor de formare profesională  al specialităților necesare sec-

torului. 

d. Îmbunătățirea bazei materiale a procesului de studii în cadrul IFC AAC; 

Identificarea posibilităților și contribuție la fondarea filialelor (sau punctelor de sprijin) 

al IFC AAC în regiunile de dezvoltare regională: Nord, Centru și Sud pentru apropiere 

a procesului de formare de locul de muncă; 

În cadrul Operatorilor: 

e. Conștientizarea de către manageri a necesității instruirilor de formare 

continuă și contribuție maximă la procesul de creștere a eficienței și 

calității; 

f. Contribuire la completarea Bazei de Date a Resurselor Umane 

(BDRU); 

g. Prevederi în Planul financiar a defalcărilor în valoare de până la 2% din 

Fondul de remunerare 

h. Furnizare către IFC AAC și Direcția executivă AMAC a necesităților de 

formare continuă a întreprinderii, date privind personalul care necesită 
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instruit, teme și conținut al instruirii, rezultatele angajatului instruit în 

câmpul muncii; 

i. Examinarea posibilității de conlucrare cu oficiile teritoriale ale ANOFM 

privind organizarea de formare pentru solicitanți,  la profesiile cores-

punzătoare pentru sector; 

j. Conlucrarea cu instituțiile de învățământ al Ministerului Educației în 

contextul formării cadrelor necesare sectorului de alimentare cu apă și 

canalizare prin sistemul de contractare  

În cadrul IFC AAC: 

k. Contribuție la pregătirea cadrului didactic de formatori naționali prin or-

ganizarea cursurilor de formare pentru formatori; 

l. Perfecționarea permanentă a procesului de predare prin aplicarea unor 

metode de instruire moderne cu apropierea de locul de muncă a anga-

jaților; 

m. Introducere în activități, a procesului de elaborare a Manualului – tip 

pentru cursurile de ucenicie pe profesii pentru categoria de muncitori la 

întreprinderile din sector. 

n. Îmbunătățirea bazei materiale a procesului de studii în cadrul IFC AAC; 

Analiza realizată a condus la identificare unor dificultăți în procesul de formare conti-

nuă. Acestea ar trebui să fie luate în considerare de AMAC, prin Consiliul Directorilor 

și IFC AAC în procesele decizionale cu privire la nevoile de formarea continuă a an-

gajaților din sector. Aceasta s-ar referi la necesitatea petrecerii unui șir de acțiuni, ca-

re ar contribui la următoarele: 

• Înțelegerea necesității și implicarea managementului superior în procesul de 

formare continuă a personalului din întreprinderi. Formarea continuă necesită 

de a fi clasificată:  la nivel de întreprindere, formare specializată în afara între-

prinderii și formare la nivel național realizată de IFC AAC; 

• Efectuarea unui audit a situației privind capacitățile profesionale ale operatorilor 

serviciilor de alimentare cu apă și canalizare. Scopul acestuia este: identificarea  

corespunderii numărului de angajați dimensiunilor tehnice ale sistemelor, în ba-

za  normativelor; analiza corespunderii studiilor angajaților funcției ocupate; 

analiza vârstei și fluctuației personalului; diagnosticarea calității proceselor de 

recrutare, promovare și stimulare a personalului; 

• Colaborare cu ANRE pentru a stabili mecanismul de calcul și includere în pro-

iectul de tarif a necesităților financiare de formarea continuă a personalului; 
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• Formarea unor Centre Regionale ale IFC AAC, pe baza materială a operatorilor 

din regiunile Nord, Centru și Sud. Această acțiune ce va contribui la reducerea 

costurilor de participare la cursuri de formare profesională; 

• Formarea în cadrul IFC AAC a unui Centru Metodologic, care va elabora curri-

culum-uri, manuale și planuri pentru cursurile predate în centrele regionale și în 

întreprinderi; 

• Perfecționarea specialiștilor departamentului resurse umane din întreprinderi, 

cu scopul de a dezvolta abilități de analiză și planificare a procesului de formare 

continuă a angajaților 

Concluzii  

În urma analizei făcute în cadrul Raportului se poate de constatat că eforturile depuse 

de către Direcția Executivă a AMAC, conducerea UTM și CFC și Operatorii serviciilor 

de alimentare cu apă și canalizare, fiind susținuți de Instituțiile Internaționale de Fi-

nanțare au condus la obținerea unui rezultat pozitiv – fondarea și activitatea cu suc-

ces al Institutului de Formare Continuă în domeniul serviciilor de Alimentare cu Apă și 

Canalizare. 

În același timp au fost identificate și în comun acord cu actorii implicați constatate un 

șir de deficiențe și dificultăți al proceselor de studiere a nevoilor de formare profesio-

nală continuă, de selecție primară și finală a participanților, organizarea cursurilor de 

instruire și în deosebi procesul de evaluare: atât a cunoștințelor obținute de cursanți 

cât și aportul participanților la creșterea eficienței economice a operatorilor care i-ai 

delegat la aceste cursuri. 

În Raport au fost explicate și motivele care au contribuit la formarea acestor neajun-

suri. Planul de acțiuni proiectat,  propune un șir de acțiuni și activități care să contri-

buie la îmbunătățire proceselor complexe de formare profesională continuă cu scopul 

eliminării acelor lacune depistate. 

Îngrijorarea majoră, expusă de majoritatea actorilor implicați în procesul de FPC, este 

sursa de finanțare NESIGURĂ. 

Planul propus presupune în premieră de a se axa pe principiul: În baza unui Plan de 

activități concret și transparent – sursa de finanțare va fi găsită mai ușor; Următorul 

principiu de bază ar fi: atragerea pas cu pas a finanțelor necesare de la Operatorii 

SAAC prin înțelegerea necesității de a investiți în formarea profesională a personalu-

lui.  
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Capitolul 2 Cadrul instituțional și reglementările dintre UTM, AMAC și IFC 
AAC în procesul de formare continuă  

2.1.Generalități 

Institutul de Formare Continua in domeniul Alimentarii cu Apa și Canalizării (in conti-

nuare IFC AAC) este subdiviziune a Universității Tehnice a Moldovei specializată în 

formarea continuă a specialiștilor în domeniul alimentarii cu apa și canalizării în baza 

prevederilor Cartei Universitare și este creat în baza Hotărârii Senatului și Contractu-

lui tripartit de colaborare între UTM, AMAC și WILO România SRL. 

Activitatea Institutului de Formare Continuă în domeniul Alimentări cu Apă și Canali-

zări este formalizată de 3 documente de bază: 

1. Regulament cu privire la funcționarea Centrului Universitar de Formare Conti-

nuă, aprobat de rectorul UTM 30.05.2008; 

2. Regulament cu privire la funcționarea Institutului de Formare Continuă în do-

meniul Alimentării cu Apă și Canalizării, aprobat de rectorul UTM în 07.06.2011; 

3. Contractul nr.1 din 22 noiembrie 2010,  tripartit, între AMAC, UTM și WILO Ro-

mânia SRL 

 

Obiectul contractului este reglementarea relațiilor dintre părțile contractante privind 

repararea încăperilor catedrei Ecotehnie, Management Ecologic și Ingineria Apelor în 

scopul creării în baza Catedrei a Institutului de Formare Continuă în domeniul Alimen-

tări cu Apă și Canalizării pentru membrii AMAC. 

Obligațiile UTM conform contractului prevede acordarea unor încăperi cu o suprafață 

de 140 m2 în cadrul catedrei. La IFC AAC se vor desfășura diverse activități de for-

mare continuă, seminare, expoziții și alte activități ale catedrei cu participarea fără 

plată de arendă AMAC și WILO privind propagarea noilor tehnologii în domeniul ali-

mentări cu apă și canalizării. 

 

Analiza expres  a Regulamentului IFC AAC constată 4 reglementări esențiale: 

• Obiectivul de baza al IFC AAC este oferirea serviciilor de formare profesionala 

continua a personalului Asociației ”Moldova Apa - Canal" și a altor întreprinderi 

din domeniul alimentarii cu apa și canalizări. 

• IFC AAC ca structură specializată de formare continuă este parte componenta 

a Centrului Universitar de Formare Continua (CFC) și coordonează activitățile 

sale cu Asociația ”Moldova Apa Canal", Catedra Ecotehnie, Managementul 
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Ecologic și Ingineria Apelor "UNESCO- COUSTEAU" și Decanatul Facultății 

Urbanism și Arhitectura. 

• In activitățile de formare continua IFC AAC se conduce de Legea învățământu-

lui /Codul Educației și actele normative în vigoare în domeniul formarii continue, 

inclusiv Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1224 din 9.11.2004 „Cu 

privire Ia organizarea formarii profesionale continue", actele normative ale Mi-

nisterului Educației și reglementările  Asociației ”Moldova Apa - Canal" privind 

formarea profesionala continua și prezentul Regulament. 

• IFC AAC desfășoară activitatea sa în regim de autofinanțare, dispune de fon-

duri mobile și imobile cu drept de gestiune operativa interna și sub cont al con-

tului special al UTM atribuit Centrului Universitar de Formare Continua. 

 

2.2. Obligațiunile IFC AAC 

Studierea de comun cu Programul Ingineria și protecția Apelor ( Catedra ,Ecotehnie, 

Managementul Ecologic și Ingineria Apelor" "UNESCO- COUSTEAU" nu mai există 

în conformitate cu reformare instituțională a UTM) a necesităților întreprinderilor Aso-

ciației ”Moldova Apa - Canal" de formare continua; Administrația IFC AAC are urmă-

toarele obligațiuni: 

a) Elaborarea planurilor de învățământ și programelor cursurilor de per-

fecționare, specializare și recalificare;  

b) Coordonarea planurilor de învățământ și programelor cursurilor de 

formare continua;  

c) Prezentarea propunerilor privind publicitatea activităților de formare 

continua; 

d) Formarea contingentului de cursanți și întocmirea contractelor de for-

mare continua cu agenții economici (activitatea poate fi efectuata inte-

gral de IFC AAC. sau de comun cu Secția formare continua postuni-

versitara a specialiștilor din economia naționala al CFC);  

e) Selectarea formatorilor/cadrelor didactice, elaborarea suporturilor de 

curs și materialelor didactice necesare;  

f) Elaborarea propunerilor pentru devizele de cheltuieli cu aprobarea ul-

terioara in modul stabilit;  

g) Selectarea formatorilor/cadrelor didactice pentru cursurile de formare 

continua care sunt angajați prin cumula IFC AAC/CFC cu plata pe ore 

conform devizelor de cheltuieli; 
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h) Crearea bazei tehnico - materiale proprie și utilizarea de comun acord 

cu conducerea facultății și Programelor a bazei tehnico - materiala a 

acestora, asigurând condițiile necesare pentru realizarea procesului de 

instruire Ia cursurile de formare continua; 

i)  Întocmirea orarului cursurilor, înscrierea cursanților și primirea actelor 

necesare pentru înmatriculare Ia cursuri; 

j) Formarea registrului de evidenta a îndeplinirii planului de învățământ și 

frecventă a cursanților; 

k)  Gestionarea operativa a procesului de instruire; 

l)  Organizarea evaluării academice a cursanților conform planului de în-

vățământ; 

m)  Prezentarea materialelor pentru emiterea de către CFC a ordinului de 

absolvire a cursurilor și eliberarea documentele de absolvire, emise de 

Ministerul Educației și recepționate de Secția formare continua postu-

niversitara a specialiștilor din economia naționala al CFC; 

n)  Colectarea cererilor de plata a cadrelor didactice, acestea fiind trans-

mise Ia CFC pentru plata de către contabilitatea UTM; 

o)  Semnarea documentelor de absolvire a studiilor de formare continua 

(diplome de calificare suplimentara, diplome de recalificare profesiona-

la, certificate de formare continua); 

p)  Avizarea plații facturilor privind procurarea rechizitelor de birou, litera-

turii, materialelor, utilajului, etc., necesare pentru funcționarea IFC 

AAC; 

q) Organizarea evidentei respectării planurilor de învățământ și evidenta 

sarcinii didactice, prezentarea cererilor de plata pe ore pentru activități-

le didactice; 

r)  Prezentarea informațiilor și dărilor de seama Ia Consiliul Coordonator 

de Formare Continuă al UTM, Senatul UTM, instanțele superioare pri-

vind activitățile de formare continua Ia IFC AAC. 
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2.3. Analiza obligațiunilor IFC AAC în contextul nevoilor de formare a 
sectorului de alimentare cu apă și canalizare 

Analiza obligațiunilor atribuite IFC AAC putem constata că interacțiunea instituțională 

cu AMAC este indicată numai la aliniatul a) Studierea de comun cu Programul Ingine-

ria și protecția Apelor a necesităților întreprinderilor Asociației ”Moldova Apa - Canal" 

de formare continua; 

 Aliniatul 5 a pct.3.1 denotă că una din direcțiile de activitate ale IFC AAC este: „Pro-

movarea relațiilor de colaborare a UTM cu Asociația Moldova Apă Canal prin inter-

mediul activităților de formare continuă. 

Analizând documentele instituționale se poate de remarcat că este loc pentru îmbu-

nătățiri esențiale al cadrului instituțional al Institutului de Formare Continuă în dome-

niul Alimentărilor cu Apă și Canalizării. Aceste recomandări sunt menite să sporească 

fiabilitatea și durabilitatea 

instituției, să contribuie la creșterea  credibilității în fața donatorilor și pentru proiectele 

de programe de formare continuă internaționale. 

În concluzie: 

1) Analiza expres a cadrului instituțional a scos în evidență necesitatea unor mo-

dificări a bazei de reglementare în scopul de a îmbunătăți procesele de forma-

re continuă; 

2) Se propune de a fonda Consiliul Coordonator al IFC AAC, cu includerea în 

componență a reprezentanților Direcției executive AMAC,  Operatorilor servicii-

lor de alimentare cu apă și canalizare, Ministerului Mediului, CFC al UTM ș.a. 

(este posibil adaptarea modelului CFC UTM); Funcțiile și responsabilitățile CC 

al IFC AAC se for indica în regulament. Un model este prezentat în anexa nr.1. 

3) De întreprins măsuri de activizare a responsabilității privind obligațiunile IFC 

AAC. 

Pentru creșterea eficienței și rezultatelor instruirilor, așteptate de sectorul alimentare 

cu apă și canalizării, IFC AAC are nevoie de a petrece un șir de reforme și moderni-

zări a procesului de formare continuă. 
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2.3.Nevoi organizatorice 

 

o  Actualizarea permanentă a documentelor contractuale și instituționale dintre 

UTM, AMAC și IFC AAC; 

o Construcția sistemului de formare continuă bazat pe capacitățile financiare ale 

întreprinderilor. Elaborarea unui program de tranziție pentru o perioadă de 4÷5 

ani, cu micșorarea graduală a dependenței de finanțările din exterior; 

o Organizarea bazei de date privind nevoia de  formare şi grupurilor ţintă pe ca-

tegorii de personal; 

o Formarea cu sprijinul operatorilor a 3 Centre Regionale de Formare Continuă, 

filiale ale IFC AAC; Centrele vor fi fondate în regiunea de dezvoltare  Nord, 

Centru și Sud;  

o Coordonarea  activităţii de formare cu operatorii și implicarea lor în activitatea 

de formare continuă, transferând o parte din activitățile de instruire spre locul de 

muncă. 

o Elaborarea unui program de selecție și instruire a formatorilor din cadrul opera-

torilor, respectând raportul necesar dintre teorie și practică; 

 

2.4.Nevoi de comunicare 

Nevoile de comunicare ale ISC AAC sunt: 

• cu mass-media; 

• cu managerii  și departamentul resurse umane a operatorilor; 

• cu ministerul de resort și alte instituții ale statului responsabile de formarea 

specialiștilor; 

• cu instituții de învățământ care formează specialiști pentru sectorul de alimen-

tare cu apă și canalizare 

• cu instituțiile financiare donatoare care activează în țară; 

• cu proiecte și programe internaționale care contribuie șa formarea pe parcur-

sul vieții; 

• cu instituții similare din alte țări. 

2.4. Obstacole identificate în activitățile IFCAAC  

c.1. Obstacole de sistem: 
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o Proceduri de solicitare a finanțărilor de la donatori în lipsa unor strategii 

și planificări a procesului de formare continuă, micșorează esențial cre-

dibilitatea necesității de finanțare. 

o Practica unei administrări a procesului de formare continuă de sus în 

jos. Lipsa unei comunicări cu managementul operatorilor, departamen-

tele resurse umane și administrația APL. 

o Lipsa de coordonare între Operatorii serviciilor de alimentare cu apă și 

canalizare, AMAC și IFC AAC. 

o Capacități slabe de planificare a formării profesionale de către serviciile 

de personal al operatorilor. Lipsa unei strategii de sector privind forma-

rea profesională a angajaților. 

C 2.  Obstacole de proces: 

o Mentalităţi şi atitudini ale personalului din sector faţă de formarea 

continuă; 

o Lipsa de interes faţă de dezvoltarea personală, identificată uneori la 

persoane  cu funcții de răspundere și de luare a deciziilor. 

o Lipsa unei planificări a procesului de formare continuă, instruirile fi-

ind pregătite și aprobate numai după obținerea unei finanțări garan-

tate din partea donatorilor; 

 

 Astfel în esenţa sa, programele din oferta de formare a IFC AAC vizează: 

o Ameliorarea competenţelor managerilor și personalului profesional al 

operatorilor în vederea îndeplinirii sarcinilor profesionale colective;  

o Ameliorarea competenţelor individuale pentru îndeplinirea sarcinilor pro-

fesionale;  

o Ameliorarea competenţelor individuale în vederea promovării în carieră; 

o Adâncirea cunoaşterii unui domeniu în vederea dezvoltării profesionale; 

o Lărgirea experienţei într-un domeniu în vederea dezvoltării personale. 
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2.5.Analiza SWOT al managementului Resurselor Umane din sector 

 

În tabelul de mai jos este prezentată analiza SWOT a managementului resurselor 

umane din sectorul de alimentare cu apă și canalizare. 

Tabelul  1 Analiza SWOT a întreprinderilor din sector  privind necesitatea formării continue 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
o Reformele așteptate vor contribui la im-

plementarea în sector a tehnologiilor mo-
derne și respectiv va crește atractivitatea 
tinerilor pentru înrolare; 

o Schimbarea neîncrederii angajatorilor pri-
vind viitorul sectorului; 

o Specializări organizate la nivel de re-
țea/domeniu de activitate care deja au un 
ecou pozitiv; 

o Angajați devotați întreprinderii și sectorului 
de alimentări cu apă și canalizare 

o Prezența unor angajați cu inițiativă, des-
chiși spre dezvoltare personală si profesi-
onală; 

 

o lipsa unor strategii de dezvoltare a resurselor uma-
ne  la nivelul sectorului și întreprinderilor; 

o încadrare necorespunzătoare cu nivelul calificărilor 
din motivul unei piețe a forțelor de muncă cu capa-
cități reduse; 

o  resurse bugetare reduse; 
o manifestarea unei inerții la nivelul mentalităților 

pentru introducerea elementelor de noutate atât în 
plan material, cât si procedural; 

o situația financiara precara a întreprinderilor din sec-
torul de alimentări cu apă și canalizări; 

o subestimarea rolului formarii profesionale continue 
de către factorii de decizie; 

o nivelul scăzut de finanțare a formarii profesionale 
continue; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
o Dezvoltarea resurselor umane și proble-

matica formării profesionale inițiale și con-
tinue beneficiază de o atenție prioritară în 
cadrul politicilor și programelor europene 

o proiecte cu finanțare externa; 

o Neimplicarea Autorităților Publice Locale în problemele 
privind Resursele Umane din întreprinderile din sector 
ți în procesul și mecanismul de formare continuă a an-
gajaților. 

o rezistenta la schimbare si mentalitățile sociale; 
o colaborare slabă între structurile existente la nivel pro-

fesional (Cancelaria de Stat, MM; MDRC, AMAC, APL, 
IFC AAC, Operatori etc.) 

Sursa: Elaborată de Consultant 
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Capitolul 3. Obiectivele specifice și sarcinile IFC AAC pentru perioada 
2017 – 2018 

 

 

3.1.Analiza SWOT a Institutului de Formare Continuă în domeniul Serviciilor de 

Alimentare cu apă și Canalizare 

 

În tabelul de mai jos este prezentată analiza SWOT a Institutului de Formare Conti-

nuă  în domeniul Serviciilor de Alimentare cu Apă și Canalizare 

 

Tabelul  2 Analiza SWOT a Institutului de Formare Continuă în domeniul AAC 

Puncte tari Puncte slabe 
o Cadrul legal instituțional definit pentru asigura-

rea formării resurselor umane din sectorul de 
alimentare cu apă și canalizare; 

o Personal calificat capabil să asigure eficienti-
zarea procesului de formare pentru resursele 
umane din sectorul AAC; 

o Rolul și autoritatea pe care o deține Institutul 
în cadrul sectorului AAC, legăturile acestuia 
cu operatorii serviciilor în cadrul cărora își 
desfășoară activitățile absolvenți ai UTM; 

o Perioada îndelungată ”de tranziție” pe care o 
parcurge sectorul AAC a creat o situație de 
vacanții pe posturile cu abilități ingineria și 
protecția apelor 

o Baza materialo-didactică actuală (renovată cu 
ajutorul WILO ROMÎNIA SRL) permite pentru 
o perioadă de a desfășura activitățile IFC 
AAC; 

o Insuficiența resurselor financiare și umane pentru exer-
citarea rolului de furnizor de formare profesională con-
tinuă pentru sectorul AAC; 

o Absența unei Strategii pe termen lung privind formarea 
profesională continuă, care să includă o prioritizare 
reală în domeniul formării pentru diverse categorii de 
personal din sectorul AAC; 

o Imposibilitatea dezvoltării uni sistem de monitorizare a 
implementării formării profesionale, de evaluare a 
acesteia și de măsurare a impactului, cauzată de lipsa 
fondurilor; 

o Lipsa resurselor financiare și umane necesare pentru 
elaborare unei analize ample a nevoilor de formare co-
relată cu nevoile și sfera de competență instituțională, 
precum și cu obiectivele asumate la nivel național și 
stipulate în Strategia de Alimentare cu Apă și Sanitație 
a Republicii Moldova pentru  anii 2014 – 2028; 

o insuficientă corelare a instrumentelor de planificare a 
carierei cu procesul de formare profesională și ulterior 
cu procesul de evaluare a performanţelor profesionale; 

Oportunități Amenințări 
o Din punct de vedere a finanțării, există regle-

mentată în Codul Muncii al R. Moldova, art. 
2013, al. 3 

o Există posibilitatea alocării de fonduri externe 
nerambursabile destinate formării resurselor 
umane din sectorul AAC;  

o posibilitatea îmbunătățirii cadrului normativ și 
instituțional în ceea ce privește formarea per-
sonalului din cadrul sectorului AAC; 

o afilierea existentă, precum şi posibilitatea de a 
colabora cu diferite instituții de forma-
re/rețele/organizații din sectorul AAC din țară 
și de peste hotare cu rol în domeniul formării 
profesionale; 

o posibilitatea definirii unui cadru general de 
competenţe pentru resursele umane din sec-
torul AAC 

o Legislaţie incompletă/insuficientă în ceea ce priveşte 
domeniul formării personalului din sectorul AAC; 

o Situaţia financiară dificilă din ultima perioadă şi reduceri-
le bugetelor au condus de cele mai multe ori la reduce-
rea drastică, sau, în unele cazuri, la eliminarea alocărilor 
pentru formarea şi perfecţionarea angajaților; 

o Lipsa unor standarde minime de calitate pentru oferta 
furnizorilor de formare către sectorul AAC; 

o Inexistenţa unui cadru de competenţe minim necesar tu-
turor persoanelor din sectorul AAC sau persoanelor care 
doresc să ocupe o astfel de funcţie, compatibil cu cadrul 
de competenţe minime de bază stabilit la nivelul UE; 

o existenţa unor diferenţe semnificative în ceea ce priveşte 
gradul de pregătire a resurselor umane din sector, cau-
zate de nivelul diferenţiat de înţelegere a importanţei 
pregătirii şi a finanţării programelor de formare; 

Elaborat de Consultant 
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3.2.Ținte strategice, pași de urmat 

 

Ţinta strategică nr.1 

Dezvoltarea IFC AAC spre a deveni un centru național în formarea continuă a necesi-

tăților sectorului de alimentare cu apă și canalizare. 

Paşi de urmat: 

1) Modificări instituționale în administrarea IFC AAC prin fondarea unui 

Consiliu Coordonator al activităților institutului. 

2) Formarea unei Baze de date a nevoilor de formare continuă a angajați-

lor operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și canalizare 

3) Estimarea solicitărilor și necesităților de cunoștințe pentru instruirea efi-

cientă a angajaților; 

4) Elaborarea temelor de predare și coordonarea lor cu angajații operatori-

lor  pentru o perioadă de 2-3 ani; 

5) Elaborarea unui Regulament de selecție a formatorilor din exteriorul IFC 

AAC. Selectarea grupului de formatori naționali, capabili de a petrece cu 

succes a instruirilor planificate. Se propune de a prevedea pentru fieca-

re modul a câte 2 formatori. 

6) Continuarea formării formatorilor, selectați din cadrul personalului opera-

torilor, membri ai AMAC,  pentru a deveni formatori certificați  în dome-

niu; 

7) Elaborarea Regulament privind procesul de formare continue pentru an-

gajații din sectorul de alimentare cu apă și canalizare, cu unele particu-

larități din domeniu. 

8) Extinderea serviciilor de formare continuă prin fondarea Centrelor Regi-

onale și sprijinindu-se pe baza materială a  Operatorilor regionali; 

9) Stimularea şi promovarea apropierii cursurilor de formare de locul de 

muncă; 

10) Sistematizarea nivelurilor de formatori: naționali, regionali și locali. 

 

 

Ţintă strategică nr.2 

Fondarea și constituirea Centrelor Regionale de Formare Continuă în regiunile de 

dezvoltare Nord, Centru și Sud. 
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Pași de urmat: 

1. Pregătirea unui concept de fondare și  construire a centrelor regionale și inițierea 

unor discuții cu fondatorii și managerii operatorilor selectați; 

2. Analiza bazei materiale, necesare petrecerii cursurilor de instruire,  din ofertele 

propuse de Operatori. Aceasta ar însemna:   

• sală de studii, maximum 30 locuri; 

• mobilier, mese scaune; 

• proiector, calculator; 

• ecran de demonstrare; 

• flipchart 

3. Formarea necesarului de finanțe, inventar, material didactic și alte utilități necesare 

cu scopul atragerii unor investiții din fonduri speciale cu destinație în formarea con-

tinuă; 

4. Pregătirea unor documente instituționale care ar prevedea coparticiparea fondatori-

lor și operatorilor implicați în capitalul statutar al entităților nou fondate; 

Figura 2 Repartizarea Centrelor de Formare Regionale 

 

Sursa: Elaborat de Consultant 

 

Ţinta strategică nr.3 

Realizarea unei reţele funcţionale de Formatori în întreprinderile din sector. 

Paşi de urmat: 

1) Identificarea formatorilor în fiecare unitate de producție; 

2) Sistem funcţional de comunicare în reţea; 
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3) Elaborarea unor programe de dezvoltare personală pentru cadrele de 

formatori; 

4) Formarea continuă a formatorilor de diferite nivele; 

 

Ţintă strategică nr.4 

Diversificarea ofertei de servicii adecvate nevoilor de operare a sistemelor de alimen-

tare cu apă și canalizare. 

Paşi de urmat: 

• Programe de formare continuă adecvate nevoilor din sector; 

• Sistematizare  bibliotecii digitale a AMAC și organizarea accesului per-

sonalului operatorilor membri AMAC și a celorlalți din sector; 

• Utilizarea metodelor de webinar pentru a optimiza costurile cu instruirea. 

• Elaborarea manualelor de operare a instalațiilor și proceselor tehnologi-

ce a sistemelor AAC pentru  personalul ingineri și muncitori.  

Elaborarea și editarea unor astfel de manuale ar contribui la o etapă de dezvoltare a 

capacităților IFC AAC în procesul de eficientizare a instruirilor de formare continuă. 

Această activitate este menționată în planul de acțiuni privind implementarea Pro-

gramului de creștere a capacităților. 

 

 

Ţinta strategică nr.5 

Dezvoltarea infrastructurii şi a bazei materiale.    

Paşi de urmat: 

1) Reparația  unui auditoriu în cadrul UTM și asigurarea spaţiilor  adecvate 

rolului şi statutului instituţiei; 

2) Atragerea resurselor financiare ale donatorilor în creare infrastructurii şi 

logisticii necesare Centrelor Regionale de Formare Continuă; 

3) Extinderea tehnologizării şi informatizării serviciilor oferite de IFC AAC. 

4) Obţinerea unui mijloc de transport propriu cu scopul organizării deplasă-

rii formatorilor în teritoriu; 

 

Ținta strategică nr.6 

Dezvoltarea și consolidarea relațiilor cu serviciile de personal în scopul transformării 

lor în centre de planificare a formării continuă la nivel de întreprinderi cât și cu scopul 

furnizării de date pentru planificarea învățământului la nivelul regional și național. 
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Pași și activitățile de urmat: 

1) Instruirea responsabilului cu formarea continuă în scopul realizării următoarelor 

activități: informare, organizare/coordonare, consiliere – consultanţă, formare, 

monitorizare, evaluare în ceea ce priveşte domeniul formării continue a perso-

nalului din întreprinderi. 

2) Contactarea periodică a  instituţiilor care oferă programe/activităţi de formare 

continuă la nivel de raion (agențiile forței de muncă etc.); 

3) Gestionarea informaţiilor din domeniul formării continue;  

4) Propunerea de direcţii de acţiune în domeniul dezvoltării profesionale a perso-

nalului din întreprinderi; 

5) Participarea la identificarea nevoii de formare a personalului; 

6) Propunerea de modalităţi de organizare a activităţilor de formare continuă; 

7) Stimulează şi monitorizează activităţile planificate la nivelul ariilor curriculare și 

comisiilor; 

8) Gestionează informaţia referitoare la traiectoria formării continue a personalului; 

 

 

3.3. Planul de implementare a pașilor stabiliți în țintele IFC AAC 

 

Planificarea activităților de formare profesională continuă a angajaților din sectorului 

SAAC, membri ai AMAC, este fundamentată pe 6 piloni de bază: 

1) Elaborarea unui Plan de activități concret și transparent cu aprobarea de către 

Adunarea Generală/Consiliului Director al AMAC; 

2) Organizarea diferitor Instituții Internaționale de Finanțare care oferă granturi 

pentru procesul de formare continuă în sectorul SACC pentru acoperirea 

necesarului de buget al IFC AAC; 

3) Elaborarea unei perioade de tranziție privind identificarea capacităților de 

cofinanțare a activităților de formare profesională continuă a personalului 

propriu a Operatorilor SAAC, membri ai AMAC; 

4) Apropierea de locul de muncă a procesului de FPC prin extinderea activităților 

IFC AAC în regiunile de dezvoltare Nord, Centru și Sud, formând puncte focale 

în cadrul Operatorilor care dispun de o baza materială corespunzătoare 

petrecerii unui curs de instruire. 
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5) Creșterea procesului de implicare a Managementului Operatorilor în activitățile 

IFC AAC, contribuind prin perfectare calității de selectare a cursanților și 

stabilirii unui cuantum de achitare a taxei de FPC. 

6) Fondarea Consiliului coordonator al IFC AAC și alegerea în consiliu a 

reprezentanților Operatorilor SAAC, va contribui esențial la creșterea principiilor 

de transparență, credibilitate, eficiență și ca urmare în satisfacerea nevoilor de 

formare continuă a sectorului. 

Tabelul  3 Planul de acțiuni al IFC AAC pentru anii 2017 - 2018 

Nr Denumirea Perioada de 
execuție Responsabil 

Buget 
estima-
tiv, mii 
lei 

Sursa de 
finanțare 

adno-
tare 

 Ţinta strategică nr.1      

1 Modificări instituționale în administra-
rea IFC AAC prin fondarea unui Con-
siliu Coordonator al activităților institu-
tului. 

trim.1 - 2017 IFC AAC 
AMAC 
CFC 

   

2 Petrecerea ședinței de constituire a 
Consiliului Coordonator, Alegerea 
Consiliului Coordonator, Președinte-
lui, Secretarului, membrilor 

trim.1 - 2017 IFC AAC 
AMAC 
CFC 

   

3 Aprobarea Planului de acțiuni al IFC 
AAC pentru anii 2017-2018 

03.2017 IFC AAC 
AMAC 
CC IFC AAC 

   

4 Elaborarea unui Regulament de se-
lecție a formatorilor din exteriorul IFC 
AAC.  

04 – 05. 
2017 

IFC AAC 
CC IFC AAC 

   

5 Selectarea grupului de formatori nați-
onali, regionali și locali,capabili de a 
petrece cu succes a instruirilor planifi-
cate. 

05-06. 
2017 

IFC AAC 
CC IFC AAC 

   

6 Elaborarea Regulament privind pro-
cesul de formare continue pentru an-
gajații din sectorul de alimentare cu 
apă și canalizare 

09 – 10. 
2017 

IFC AAC 
AMAC 
CC IFC AAC 

   

 Ţintă strategică nr.2      

1 Pregătirea unui concept de fondare și  
construire a centrelor regionale și ini-
țierea unor discuții cu fondatorii și 
managerii operatorilor selectați; 

     

2 Pregătirea unor documente instituțio-
nale care ar prevedea coparticiparea 
fondatorilor și operatorilor implicați în 
capitalul statutar al entităților nou fon-
date; 

     

3 Stabilirea sursei de finanțare pentru 
organizarea Centrelor Regionale FPC 

     

4 Fondarea și constituirea Centrelor 
Regionale de Formare Profesională 
Continuă în regiunile de dezvoltare 
Nord 

     

5 Fondarea și constituirea Centrului 
Regional de Formare Profesională 
Continuă în regiunea de dezvoltare  
Centru. 
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Nr Denumirea Perioada de 
execuție Responsabil 

Buget 
estima-
tiv, mii 
lei 

Sursa de 
finanțare 

adno-
tare 

6 Fondarea și constituirea Centrelor 
Regionale de Formare Profesională 
Continuă în regiunile de dezvoltare 
Sud. 

     

 Ţinta strategică nr.3      

1 Realizarea unei reţele funcţionale de 
Formatori din cadrul angajaților din în-
treprinderile din sector. 

     

2 a) Identificarea personalului cu aptitu-
dini de formatori 

     

3 b) Petrecerea cursurilor de formare a 
formatorilor naționali, regionali și locali 

     

 Ţintă strategică nr.4      

1 Programe de formare continuă adec-
vate nevoilor din sector 

     

2 Sistematizare  bibliotecii digitale a 
AMAC și organizarea accesului per-
sonalului operatorilor membri AMAC 
și a celorlalți din sector; 

     

3 Utilizarea metodelor de webinar pen-
tru a optimiza costurile cu instruirea. 

     

4 Elaborarea manualelor de operare a 
instalațiilor și proceselor tehnologice a 
sistemelor AAC pentru  personalul in-
gineri și muncitori.  

     

 Ţinta strategică nr.5      

1 Reparația  unui auditoriu în cadrul 
UTM și asigurarea spaţiilor  adecvate 
rolului şi statutului instituţiei; 

     

2 Dotarea auditoriului cu mese, scaune, 
proiector,  

     

3 Estimarea necesarului de finanțare 
pentru organizarea CRFPC Nord 

     

4 Organizarea  CRFPC Nord      

5 Estimarea necesarului de finanțare 
pentru organizarea CRFPC Nord 

     

6 Organizarea  CRFPC Centru      

7 Estimarea necesarului de finanțare 
pentru organizarea CRFPC Nord 

     

8 Organizarea  CRFPC Sud      

 Ținta strategică nr.6      

1 Dezvoltarea și consolidarea relațiilor 
cu serviciile de personal al Operatori-
lor 

     

2 Formarea unei Baze de date a nevoi-
lor de formare continuă a angajaților 
operatorilor serviciilor de alimentare 
cu apă și canalizare 

     

3  Instruirea responsabilului cu forma-
rea continuă în scopul realizării urmă-
toarelor activități: informare, organiza-
re/coordonare, consiliere – consultan-
ţă, formare, monitorizare, evaluare în 
ceea ce priveşte domeniul formării 
continue a personalului din întreprin-
deri. 
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Nr Denumirea Perioada de 
execuție Responsabil 

Buget 
estima-
tiv, mii 
lei 

Sursa de 
finanțare 

adno-
tare 

4 Gestionează informaţia referitoare la 
traiectoria formării continue a perso-
nalului; 

     

5 Obținerea informațiilor privind rezulta-
tele în producție a personalului instruit 
conform unor reguli stabilite de IFC 
AAC 

     

6 Elaborarea unui Regulament privind 
evaluarea eficienței cursurilor de FPC 
în procesul de operare de către parti-
cipant al sistemului de AAC; 
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Annex 1 Proiectul Regulamentului privind fondarea Consiliului Coordonator al IFC AAC 
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Anexa  1 

Proiect 

 

 

Regulamentul privind fondarea Consiliului Coordonator al IFC AAC 

Regulament privind Consiliul Coordonator 

 

1. Generalități 

Actorii care participă în procesul de formare continuă a angajaților operatorilor de 

servicii de alimentare cu apă și canalizare sunt definiți după cum urmează: 

UTM – Universitatea Tehnică din Moldova, proprietarul și cadrul științific și educațio-

nal al procesului de formare continuă; 

CFC – Centrul de Formare Continuă în cadrul UTM; 

IFC AAC – Institutul de Formare Continuă în domeniul serviciilor de Alimentare cu 

Apă și Canalizări, membri AMAC, în cadrul CFC al Universității Tehnice din Moldova; 

AMAC – organizatorul și beneficiarul reprezentativ al instruirilor de formare continuă 

furnizate de IFC AAC; 

Experiența acumulată în procesul de formare continuă în perioada 2011 -  2016 au 

identificat unele dificultăți și disfuncții ale proceselor, în organizarea și primirea deci-

ziilor. 

Fondarea unui Consiliu Coordonator cu implicarea beneficiarilor finali al instruirilor de 

formare continuă în comun cu reprezentanții corpului didactic Va contribui la îmbună-

tățiri a procesului de preselecție, organizare și evaluare post instruire a rezultatelor și 

calității cunoștințelor. 

 

2. Definirea Statutului Consiliului Coordonator 

2. 1. Reglementările definesc statutul Consiliului Coordonator (denumit în continua-

re - Consiliul) al Institutului de Formare Continuă în domeniul serviciilor de Ali-

mentare cu Apă și Canalizare, pentru membrii AMAC, parte componentă al  

Centrului de formare Continuă a Universității Tehnice din Moldova (în continua-

re - Institut), principiile de formare a componenței, competența și reglementarea 

funcționării Consiliului. 

2. 2. Consiliul asigură participarea membrilor AMAC la elaborarea și punerea în 

aplicare a conceptului de activitate a Institutului. 
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2. 3. Funcția Consiliului - suport integrat pentru dezvoltarea și utilizarea capacității 

managementului, de formare profesională continuă și logistică a Institutului. 

2. 4. Consiliului se conduce în activitatea sa de  legislația Republicii Moldova, pre-

cum și de prezentul regulament. 

2. 5. Deciziile Consiliului sunt puse în aplicare de Institut  în conformitate cu docu-

mentele de îndrumare cu privire la Institut în ordinea stabilită. 

2. 6. Consiliul solicită, și folosește propria formă de corespondență cu numele și 

detalii complete. 

2. 7. Activitățile Consiliului se realizează în mod voluntar. 

2. 8. Consiliul își bazează activitatea pe principiile colegialității, egalitatea și inde-

pendența. 

 

3. Formarea componenței Consiliului Coordonator 

 

3. 1. Consiliul este format din reprezentanți ai organizațiilor din mediul didactic, or-

ganizații obștești și operatori ai serviciilor de alimentare cu apă și canalizare (în 

acord cu aceste organizații). 

3. 2. Componența Consiliului: Președinte, vicepreședinte, secretar executiv și 

membrii Consiliului. 

3. 3. Componența cantitativă a Consiliului este determinată de caracterul practic și 

eficiența activității sale. Se propune următoarea componență din 7 persoane: 

a. Președinte – persoana din partea Consiliului Director/Direcția Executivă al 

AMAC; 

b. Vice președinte – din partea CFC; 

c. Secretar executiv – din partea CFC; 

d. Membri: - 1 persoana din partea operatorilor mari; 

e.              – 1 persoană din partea operatorilor medii; 

f.              – 1 persoana din partea operatorilor mici; 

g.              – 1 persoana din partea Ministerul Mediului. 

Notă: numărul de persoane și apartenența departamentală o decide AMAC, IFC 

AAC și CFC. 

 

3. 4. Persoane mandatate din partea Centrului de Formare Continuă - un membru 

al consiliului de administrație și secretarul executiv. 

3. 5. Membrii Consiliului se aprobă de senatul UTM 
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3. 6. Durata mandatului membrilor Consiliului - trei ani de la data aprobării. 

3. 7. Membru al Consiliului poate fi înlocuit, în consultare cu organizația, al cărei 

reprezentant este. 

3. 8. Aprobarea rotației membrilor Consiliului, la propunerea președintelui, se efec-

tuează anual și se aprobă de senatul UTM. 

 

4. Atribuțiile Consiliului Coordonator în relațiile dintre UTM, CFC, IFC AAC și 

AMAC 

4. 1. Numirea în funcție a directorului/administratorului IFC AAC se face de Recto-

rul UTM la propunerea Consiliului Coordonator al IFC AAC; 

4. 2. CC IFC AAC organizează concursul pretendenților pentru postul de direc-

tor/administrator al Institutului în baza unui Regulament elaborat și aprobat pri-

vind condițiile și aptitudinile candidatului; 

4. 3. CC IFC AAC este în drept să facă evaluarea performanțelor manageriale ale 

conducerii Institutului și să propună desfacerea contractului de angajare către 

rectorul UTM; 

4. 4. CC IFC AAC aprobă planul de formare continuă, financiar și costul pe unitate 

pentru fiecare an de activitate; 

4. 5. CC IFC AAC face corecțiile necesare în dependență de sursele financiare ob-

ținute pentru formarea profesională continuă la 6 și 9 luni al anului de activitate; 

 

 

5. Competențele Consiliului Coordonator 

5. 1. Consiliul, pe baza politicii autorităților publice în ceea ce privește educația și 

știința: 

• determină direcția activităților Institutului privind formarea profesională continuă a 

angajaților din sectorul de alimentare cu apă și canalizare, membri AMAC;  

• asigură interacțiunea eficientă cu autoritățile universitare, social-politice, operatorii 

serviciilor de alimentare cu apă și canalizare din sector, în beneficiul dezvoltării sale. 

5. 2. Consiliul, pe baza legislației R. Moldova și a reglementărilor Ministerului Edu-

cației din R. Moldova, supraveghează activitățile IFC AAC: 

• Principiile de selecție a  participanți la instruirile de formare profesională continuă; 

• Planificarea și conținutul programelor de formare; 

• de reglementare, informațional, suport științific și metodologic al procesului de învă-

țământ; 
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• activitățile logistice; 

• organizarea educației din sectorul serviciilor de alimentare cu apă și canalizare; 

• activitățile financiare și economice; 

• calitatea pregătirii și eficiența aplicativă a participanților la cursurile de formare con-

tinuă. 

5. 3. Obiectivul Consiliului Coordonator: 

• să primească de la conducerea executivă a Institutului informații cu privire la activi-

tățile curente; 

• Să creeze  Comisii și să efectueze examinarea tuturor tipurilor de activități ale Insti-

tutului; 

• Oferă  recomandări Institutului cu privire la toate aspectele de activitate; 

• Își asumă competențele de interacțiune a Institutului  cu instituțiile statului, publice și 

alte organisme și organizații, la condițiile coordonate cu Institutul; 

• Participă la ședințele Consiliului Coordonator al Centrului de Formare Continuă; 

• Face propuneri pentru convocarea adunărilor extraordinare ale consiliului; 

• Precaută propunerile din partea Operatorilor serviciilor AAC și contribuie la rezolva-

rea problemelor legate de îmbunătățirea listei de specialități, formarea conținutului 

educației și formării profesionale;  

• Să asculte Raportul conducerii Institutului cu privire la punerea în aplicare a reco-

mandărilor Consiliului; 

 

6. Regulamentul de activitate al Consiliului Coordonator 

6. 1. Activitatea Consiliului este direcționată pentru realizarea planurilor anuale și 

de perspectivă. Planurile de lucru sunt formate pe baza propunerilor înaintate 

de membri și aprobate de către președintele consiliului. 

6. 2. Ședințele se desfășoară de două ori pe an. 

6. 3. Reuniuni extraordinare vor avea loc la inițiativa președintelui sau a cel puțin 

1/3 din membrii săi. 

6. 4. Deciziile Consiliului sunt luate prin votare deschisă cu majoritatea simplă de 

voturi și se întocmește într-un proces verbal semnat de președinte (în lipsa 

acestuia - locțiitorul) și secretar executiv. Fiecare membru al Consiliului are un 

vot. In caz de egalitate de voturi, președintele Consiliului are un vot decisiv. 

6. 5. În ședințele Consiliului în calitate de consilieri pot participa persoane invitate. 

6. 6. Între ședințe, toate problemele ce țin de competența Consiliului, se decid de   

președintele , sau  le desemnează altei persoane din membrii Consiliului. 
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6. 7. Președintele prezintă anual un raport  cu privire la activitățile sale Consiliului. 

6. 8. Secretar - Responsabil al Consiliului: 

o pregătește un proiect de plan de lucru al Consiliului, ținând seama de propune-

rile membrilor Consiliului și îl supune spre aprobare președintelui; 

o organizează pregătirea, desfășurarea și înregistrarea reuniunilor Consiliului; 

o oferă materiale informative pentru a asigura membrii Consiliului nu mai târziu 

de cinci zile înainte de întâlnirea programată; 

o monitorizează punerea în aplicare a planurilor de lucru ale Consiliului; 

o Pregătește un Raport de activitate a Consiliului și îl prezintă spre aprobare pre-

ședintelui. 

6. 9. Sprijinul tehnic în desfășurarea activității al  Consiliului îl asigură Institutul. 

6. 10. Organizarea interacțiunii Consiliului și Institutului revine reprezentațiilor 

Centrului de formare Continuă - membri ai Consiliului. 

6. 11. Recomandările Consiliului sunt obligatorii de a fi  luate în considerare de 

Directorul Centrului de Formare Continuă. 

6. 12. În cazul unei decizii a Centrului de Formare Continuă, care nu respectă re-

comandările Consiliului, acesta din urmă are dreptul de a-și exprima opoziția la 

o reuniune de administrare. În acest caz, Consiliul pune în aplicare măsuri pen-

tru dezvoltarea unei soluții convenite. 

 

7. Procedura pentru efectuarea de modificări și completări la  Regulamentele ela-

borate de către CC IFC AAC 

7. 1.  Regulamentele sunt adoptate în conformitate cu cerințele existente ale IFC 

AAC și convenite cu Universitatea Tehnică din Moldova. 

a. Modificări și completări ale regulamentului pot fi modificate de comun 

acord cu Universitatea Tehnică din Moldova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


