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Lista de abrevieri și acronime 
 
AAC Alimentare cu apă și canalizare 
ACC SA ”Apă Canal Chișinău” 
ADA Agenția de Dezvoltare Austriacă 
ADR Agențiile de Dezvoltare Regională 
AMAC Asociația ”Moldova Apă Canal” 
ANRE Agenția Națională de reglementare în Energetică 
ASEM Academia de Studii Economice din Moldova  
APL Administrația Publică Locală 
BEI Banca Europeană de Investiții 
BERD Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare 
BT Birou tehnic 
CAEM Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei 
CE Centru de Excelență 
CEC Colegiul de Ecologie din Chișinău 
CET Centru de Excelență Transporturi 
CFC Centrul de Formare Continuă 
CORM  Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova 
CRI Centre Regionale de Instruire 
DE AMAC Direcția Executivă Asociația ”Moldova Apă Canal” 
EGS Electogazosudor 
EMSPAC Electromecanic stații de pompare apă canal 
ESAAC Exploatarea Sistemelor de Alimentare cu Apă și Canalizare 
FPC Formare Profesională Continuă 
FIV Fondul de Investiții în Vecinătate 
GIZ Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei 
HG Hotărârea Guvernului 
IFC AAC Institutul de Formare Continuă în domeniul serviciilor de Alimentare cu Apă și Canalizare pentru 

membrii AMAC 
IITS Instalator instalații tehnico-sanitare 
IMC Ingineria şi Managementul Calităţii 
IPA Ingineria și Protecția Apelor 
ISPA Instrument pentru Politici Structurale de Pre-aderare 
SAPARD Program Special de Preaderare pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală 
ITTA Ingineria și Tehnologia Transportului Auto 
Î.S. CIDM Întreprinderea de Stat ”Centrul de Instruire în Domeniul Muncii” 
Î.S. CIP Întreprinderea de Stat ”Centrul de Instruire și Producție 
LEC Lăcătuș electrician construcții 
LFPS Lipsă de Formare Profesională Specializată 
MA Mecanic auto  
MDRC Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 
ME Mașinist la excavator 
MM Mașinist la macarale 
MM RM Ministerul Mediului Republicii Moldova 
MRU Manager Resurse Umane 
OIC Operator Instalații de Clorinare 
S Strungar 
Ș Conducător auto (șofer) 
SAAC Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare 
SEAU Stații de epurare a Apelor Uzate 
SEP Sistem de Evaluare a Performanței 
SMP Sudor mase plastice 
SMSN studii medii speciale non-profil alimentări cu apă si canalizare 
SMT Studii Medii Tehnice (Nivel de Centru de Excelență) 
SSN Studii superioare non-profil alimentări cu apa si canal 
SST Studii superioare tehnice 
ȘPT Scoală Profesională Tehnică  
STPM Serviciul  Tehnologic și Protecție a Mediului 
STA Stația de tratare a apei 
POS 
Mediu 

Programul Operațional Sectorial Mediu 

POIM Programul Operațional de Investiții Majore 
PS Prestator de servicii 
ROC  
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RU Resurse Umane 
PHARE Polonia Ungaria Ajutor pentru Reconstrucția Economiei 
TESA Personal tehnic, economic, social și administrativ 
TI Tehnologii informaționale 
TIC Tehnologia  informațiilor si a comunicațiilor 
ToR Termeni de Referință 
ToT Trening of Trainers 
TM Tehnician Metrolog 
TMETTA Tehnician mecanic în exploatarea tehnică a transportului auto 
UE Uniunea Europeană 
UIP Unitatea de Implementare a Proiectelor 
UTM Universitatea Tehnică a Moldovei 
USM Universitatea de Stat din Moldova 
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Glosar 

 
În conformitate cu documentele care normează activitățile de formare profesională continuă a 

adulților, următoarele noţiuni principale semnifică: 

Furnizorii de formare profesională – persoanele juridice de drept public sau privat care pot 

presta servicii de formare continuă, cu respectarea standardelor de pregătire profesională şi a 

legislaţiei în vigoare. 

Beneficiari ai programelor de formare profesională – persoanele (fizice şi juridice) cărora în 

temeiul unui contract, li se prestează servicii de instruire, în urma cărora se obţine o calificare 

atestată print-un certificat sau o diplomă, eliberată în condiţiile legii. 

Învăţare pe tot parcursul vieţii – orice activitate de instruire deliberativă, formală sau non 

formală, desfăşurată continuu în scopul completării şi perfecţionării cunoştinţelor, competenţelor 

şi calificărilor. 

Educaţia generală a adulţilor – orice proces de educaţie formală, non-formală şi informală ce 

asigură dezvoltarea generală a adulţilor pe tot parcursul vieţii sub aspect cultural, 

socioeconomic, tehnologic, ecologic etc. 

Educaţia formală – cuprinde sistemul educațional structurat ierarhic și gradat cronologic, 

pornind de la școala primară și până la universitate, care include o varietate de programe de 

specializare și instituții de pregătire profesională. Urmarea acestora conduce la apariţia unei 

totalităţi de drepturi reglementate, inclusiv dreptul persoanei de a desfăşura o activitate 

profesională remunerată, de a obţine o funcţie mai înaltă, de a-şi continua studiile. Aceste 

drepturi decurg din eliberarea unei diplome sau certificat de stat prestabilit. 

Educaţia non formală – orice activitate educațională intenționată și sistematică desfășurată de 

obicei în afara școlii tradiționale, al cărei conținut este adaptat nevoilor individului și situațiilor 

speciale, în scopul maximalizării învățării și cunoașterii și al minimalizării problemelor cu care se 

confruntă acesta în sistemul formal. 

Educaţia informală – proces de formare sau dezvoltare a competenţelor, care se desfăşoară 

în afara sistemului de învăţământ ca institut social cu funcţii specifice, adică în procesul cotidian 

prin intermediul comunicării, lecturii, instituţiilor de cultură, învăţării în baza experienţei proprii şi 

a celor din jur. Nu deţine atribute pedagogice. 

Formare continuă a adulţilor – ansamblul activităţilor orientate spre actualizarea periodică a 

pregătirii profesionale iniţiale, spre adaptarea acesteia la noile exigenţe ale desfăşurării 

activităţii profesionale, spre asimilarea unor noi cunoștinței competenţe. 

Formare profesională – este proces de instruire prin care se asigură creșterea și diversificarea 

competențelor profesionale, prin inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea și 

specializarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea realizării mobilității și 

(re)integrării acestora pe piața forței de munca. 
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Formarea profesională inițială a adulților asigură pregătirea necesară pentru dobândirea 

competențelor profesionale minime necesare pentru obținerea unui loc de muncă. 

Formarea profesională continuă este ulterioară formării inițiale și asigură adulților fie 

dezvoltarea competențelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competențe. 

Programe de formare axate pe standarde educaţionale – planuri de formare amănunţit 

structurate pe baza unui set de secvenţe logice de învăţare sau strategii flexibile de formare ce 

conduc la dobândirea competenţelor menţionate în standardul educaţional. 

Adulţi – persoane  care au vârsta la care pot stabili raporturi de muncă şi pot participa la 

programe de formare personală, în condiţiile legii. 

Competența profesională – capacitatea  de a aplica, a transfera și a combina cunoștințe și 

deprinderi în situații și medii de muncă diverse, pentru a realiza activitățile cerute la locul de 

muncă, la nivelul calitativ specificat în standardul ocupațional. 

Competențe funcționale – deprinderi sau capacități de utilizare a cunoștințelor într-o situație 

de muncă dată, sunt acele competențe pe care o persoană trebuie să le dețină atunci când 

acționează într-un anumit domeniu de activitate, context de învățare sau activitate socială; 

Competențe personale – vizează capacitatea adoptării unei atitudini și/sau comportament 

adecvat într-o situație particulară; 

Competențe sociale – capacitatea de a comunica în mod constructiv în diferite medii, de a 

arăta toleranța, de a exprima și înțelege diferite puncte de vedere, de a negocia cu abilitate 

pentru a produce încredere și de a empatiza; 

Competențele civice – înzestrează individul pentru a participa în mod activ la viața civilă, 

bazată pe cunoașterea conceptelor și structurilor sociale și politice, și pe angajarea la o 

participare democratica activă. 

Învăţământ la locul de muncă (ucenicie) – instruire profesională desfăşurată fără detaşare de 

la locul de muncă. Poate include întreg procesul de instruire sau poate fi combinat cu activităţi 

de formare desfăşurate în alte condiţii. 

Recalificarea – reprezintă  pregătire/instruire profesională pentru obţinerea unei noi calificări 

profesionale, a unei noi meserii. 

Calificarea suplimentară – reprezintă  obţinerea de cunoştinţe şi deprinderi necesare pentru 

activitate profesională la o nouă specialitate/specializare corespunzătoare aceluiaşi domeniu 

general de studii sau formare profesională, în baza aceluiaşi nivel ISCED de studii. 

Policalificarea – reprezintă  calificarea în mai multe ocupaţii şi profesii. 

Perfecţionarea – reprezintă  pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea sau 

completarea cunoştinţelor, deprinderilor sau competenţelor profesionale ale unei persoane care 

deţine deja o calificare. 

Specializarea – reprezintă  obţinerea de cunoştinţe şi deprinderi într-o arie restrânsă din sfera 

de cuprindere a unei ocupaţii sau profesii. 
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ÎNTRODUCERE 
 

 
 
Walt Disney, unul dintre cei mai creativi manageri defineşte 4 nivele de învăţare: 

Nivelul 1: Incompetenţa inconştientă – nivelul la care se află o persoană înainte de a înţelege 

că are nevoie de training. Adulţii aflaţi la acest nivel nu realizează ce nu ştiu sau ce au nevoie 

să ştie, nu găsesc răspunsuri pentru că nici măcar nu ştiu întrebările. 

Nivelul 2: Incompetenţa conştientă – Acest nivel apare atunci când adulţii realizează câte 

nelămuriri au şi cât de multe nu ştiu. Se pot simţi supraîncărcaţi despre cât de mult este de 

învăţat şi uneori chiar convingerea că nu vor putea reuşi. Nu sunt competenţi şi ştiu asta. 

Nivelul 3: Competenţa conştientă – Acest nivel apare atunci când cei instruiţi transferă cele 

învăţate în acţiuni de succes şi capătă încredere că fac lucrurile bine. Sunt competenţi şi ştiu 

asta. 

Nivelul 4: Competenţa inconştientă - Este nivelul la care mulţi ajung după ce au făcut ceva pe 

o perioada lunga de timp şi început să o facă din rutină. Unora nu le place pentru că nu îi mai 

stimulează. Este o stare periculoasă mai ales dacă în munca lor este nevoie de acurateţe, iar 

mintea lor este în altă parte în timp ce îndeplinesc sarcinile cerute.  
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CAPITOL 1 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ȘI DEZVOLTAREA 
ORGANIZAȚIONALĂ A OPERATORILOR SERVICIILOR  AAC 
 
Pentru Operatorii din sectorul de alimentare cu apă și de canalizare, membri AMAC, forța de 

muncă reprezuintă un aspect central în activitățile de operare a sistemelor și instalațiilor 

edilitare. Este important de menționat că prin activitatea: ”alimentare cu apă” responsabilitatea 

revine prin asigurarea unui nivel de siguranță privind sănătatea populației și a unui grad de 

confort corespunzător. 

Situația economică, financiară, tehnică la moment este foarte influiențată negativ de diferiți 

factori sociali și politici, sau repercursiunile unor decizii mai vechi fie ale admnistrației APL sau a 

managementului întreprinderilor. 

Un alt factor important care influiențează asupra procesului de formare continuă este numărul 

relativ mic de angajați la întreprinderile din sector, care constituie 1751 persoane,(fără ACC), 

dintre care 21,2% personal TESA și respectiv 78,8% personal muncitori. Media relativă a 

personalului încadrat în operarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare constituie 

estimativ în jur de 55÷60 persoane/operator. Datele statistice analizate reflecă situația reală din 

sectorul de alimentare cu apă și canalizare, fără a lua în considerație că unii din operatori 

practică furnizarea unor servicii, altele decât apă și canalizare. 

Tabelul  1  Situația actuală privind personalul TESA în întreprinderile din sectorul AAC 

Nr Denumirea funcției 
Codul 

ocupaţiei 
(nouă) 

Instituții 
de 

învățământ 

Studii solicitate 
conform fișei 

de post T
O

T
A

L
 

  Managementul superior       

  

1 Director General, Director, Manager Șef       41 

2 Director adjunct       8 

3 Director tehnic / Inginer Șef 112072 UTM IPA/ESAAC 31 

4 Director comercial 112021 SSN IPA/econom 4 

5 Director economic, Contabil-sef 121102 SSN contabil 41 

  Subtotal        125 

  Personal         

1 Contabil 241103 SSN/CE contabil 76 

2 Economist Sef, Economist 121109 SSN/CE econom 32 

3 
Sef secție relații cu clienții (evidență și 
control) 121907 SSN 

Economist-
contabil 

20 

4 Sef birou facturare 121902   
Economist-
contabil 

19 

5 Jurist /Specialist contractare și reclamații 134929 SSN Consultant jurist 35 

6 Inginer securitatea și sănătatea în muncă 143935 SST/SMT 
Cursuri Î.S. 
CIDM 

15 

7 Specialist ( Șef serviciu) resurse umane 242309 ASEM MRU 29 
8 Programator – Inginer  TI  251214 SSN   10 

  Subtotal        234 

  Personal Tehnic         

1 Inginer Birou Tehnic și Producție 214107 UTM IPA 18 
4 Inginer - Operator serviciu de dispecerat  432205 CET/ TMETTA 23 

 Subtotal personal tehnic    41 
1 Inginer - Sef secție (sector):Apă 121907 UTM/CE IPA/ESAAC 26 
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Nr Denumirea funcției 
Codul 

ocupaţiei 
(nouă) 

Instituții 
de 

învățământ 

Studii solicitate 
conform fișei 

de post T
O

T
A

L
 

2 Inginer - Șef stație: Apă bruta 132156 UTM IPA/ESAAC 4 
3 Maistru alimentări cu apă  312216 UTM/CE IPA/ESAAC 43 
4 Inginer-tehnolog 132157 UTM IPA/ESAAC 3 
5 Maistru STA       4 

  SUBTOTAL: APĂ       80 
1 Inginer: Sef secție ( sector) canalizare 121907 UTM IPA/ESAAC 13 
2 Inginer (Maistru)  serviciu  canal și epurare 312218 UTM IPA/ESAAC 30 
3 Inginer - inspector control ape industriale 132156 UTM IPA/ESAAC 3 
4 Inginer: Tehnolog  SEAU 132156 UTM IPA/ESAAC 5 

  SUB TOTAL:CANAL       51 

1 Inginer chimist 214510 USM chimist 16 
2 Inginer microbiolog 213119 USM biolog 6 

  SUB TOTAL: LABORATOR       22 

1 Inginer - Inspector (Agen. Econom)       5 

2 
Tehnician/Maistru  instalații (montări 
contoare) 143918 CEC TM 

8 

  SUB TOTAL alții        13 

  SUBTOTAL : INGINERI AAC       207 
1 Inginer - Mecanic  723108 UTM/CET ITTA/MA 12 
2 Inginer-energetic       22 

  Total ingineri       34 

  Unitatea de implementare proiect (UIP)        

1 Manager Proiect       3 
2 Manager financiar       3 

3 
Coordonator local - Specialist atragere 
investiții       

4 

  Sub total UIP       10 

  Total       598 

 
 
Generalități privind necesitatea formării profesionale în sectorul AAC 
 

• Resursele  umane reprezintă peste 45 % din costurile de operare ale unei întreprinderi  

de apă și canalizare; 

• Strategiile, politicile, implementarea unor proiecte investiționale sunt importante pentru 

un operator, dar la urmă succesul este determinat de factorul uman; 

• Rezultatele financiare și organizatorice a întreprinderii de alimentare cu apă și 

canalizare are un impact direct asupra angajaților 
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Tabelul  2 Starea actuală a personalului muncitoresc în întreprinderile din sectorul AAC 

Nr Denumirea funcției 
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AMAC 

 Categoria: Muncitori         

 SECȚIA: APĂ         

1 Operator  (mașinist) instalații apa  712626 ȘPT EMSPAC 308 

2 Operator la instalația de clorinare 313233 Î.S. CIP OIC 60 

3 
Lăcătuș reparații instalații de 
clorinare       4 

4 Sudor electric și gaze 721211 ȘPT EGS 58 

5 Lăcătuș la rețelele de apeduct  313207 ȘPT IITS 203 

6 Sudor mase plastice 821972 INCERCOM SMP 3 

7 Supraveghetor rețele apă 835024 ȘPT IITS 13 

8 
Operator instalații apa si 
canalizare 712626 LFPS LFPS 16 

Subtotal Secția Apă        665 
STAȚIA DE TRATARE APĂ 
BRUTĂ         

9 Tehnician - tehnolog       24 

10 
Mașinist la instalații de pompare - 
electrician       12 

11 Laborant сhimist - microbiolog       8 

12 Operator Stație tratare apă brută       37 

13 Coagulator       4 

14 Lăcătuș intervenție si reconstrucție       49 

15 Sudor electric și gaze       3 

16 Strungar       1 

17 Lăcătuș sisteme automatizare       2 

Subtotal Stația de tratare        140 

SECȚIA: CANAL         

18 Mașinist la instalațiile de pompare 818961 ȘPT EMSPAC 184 

19 Lăcătuș la rețelele de  canalizare 313207 ȘPT IITS 132 

20 Electrician-sudor       2 

21 Sudor electric si gaze       8 

22 Inspector  rețele de canalizare 712605 ȘPT IITS 1 

23 Laborant chimist-bacteriologic 311101 LFPS LFPS 7 

24 Laborant chimist       9 

25 Laborant colectare probe       6 

Subtotal secția Canal        349 

STAȚIA DE EPURARE         

26 
Operator (Mașinist) la instalațiile  
de epurare 313226 LFPS LFPS 67 

27 Operator la treapta mecanică 313225 LFPS LFPS 38 

29 Operator la filtre biologice       16 

31 Operator stație Flexidibloc       4 

Subtotal Stația de Epurare        125 
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AMAC 

SECȚIA: DE PRODUCȚIE         

35 Lăcătuș auto 723105 ȘPT MA 9 

36 Strungar - frezor 722346 ȘPT S 11 

37 Conducător auto (șofer) 832202 ȘPT Ș 193 

38 Tractorist-buldozerist       21 

39 Mașinist la macarale (macaragiu) 834319 ȘPT MM 6 

40 
Mașinist la excavatorul cu o 
singura cupa 834211 ȘPT ME 43 

41 
Lăcătuș – electrician repararea 
utilajului electric 741253 ȘPT LEC 69 

43 Operatori dispecerat       34 

Subtotal Secția de Producție        386 
SECȚIA: FACTURARE ȘI 
RELAȚII CU CLIENȚII         

45 Operator - calculator       21 

46 Inspector controlor       46 

47 Controlori-cititori       193 

48 
Lăcătuș la rețelele interioare de 
apeduct si canalizare       38 

 
Subtotal Secția Facturare       298 

  TOTAL        1963 
 

 
Figura 1 Aspecte organizatorice legate de resursele umane 

 
Sursa: Manualul operațional a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare 
 

Sarcinile puse în fața operatorilor de servicii de alimentare cu apă și de canalizare de Legea 

Nr.303/2013 cu privire la serviciul public de alimentare cu apă, Hotărârilor de Guvern, Strategiei 

Republicii Moldova de alimentare cu apă și  sanitație 2014 – 2018, altor documente ale 

Administrației Publice Centrale și Locale nu sunt corelate cu realitățile situației actuale din 

sector. Sistemele edilitare de utilitate publică sunt fragmentate,sunt deservite de  operatori care 
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prestează servicii în  localități cu o populație, dacă excludem din calcul municipiul Chișinău, cu 

o populație maxim de 40 mii locuitori. Deci majoritatea operatorilor deservesc sisteme de 

alimentare cu apă și canalizare din localități, majoritatea din care au de la 2000 până la 5000 

locuitori. 

 
 
Figura 2 Caracterizarea localităților rurale după numărul de locuitori 

 
Sursa: elaborat de Consultant 
 
Rezultatele redate în diagrama 2 denotă mărimea localităților unde prestează serviciile 

operatorii sistemelor de alimentare cu apă și canalizare. Dacă vom lua în considerație lipsa în 

majoritatea localităților a întreprinderilor industriale sau existența unui număr foarte neînsemnat 

putem face concluzie privind mărimea și diversificarea pieței forței de muncă în teritoriul dat. 

Deficitul forțelor de muncă cu specialități  inginerești necesare operării eficiente și moderne a 

sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în orașele centre raionale și în sate este foarte 

mare, putem să-l estimăm la nivel de 95-98%. Pe fundalul problemei micșorării numărului de 

studenți doritori de a face studii la specialitatea IPA la Universitatea Tehnică a Moldovei putem 

concluziona că în viitorul apropiat situația se va înrăutăți considerabil și va deveni foarte acută 

pentru sector. Deci pentru managementul operatorilor serviciilor AAC, hotărârea problemei 

legate de formarea personalului devine una prioritară în contextul implementării viitoarelor 

proiecte investiționale și a dezvoltării procesului de regionalizare a serviciilor. 
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1. 1. Formarea profesională continuă – concepte de bază 

 

Instruirea poate fi definită ca activitatea cu caracter educaţional desfăşurată în scopul 

îmbunătăţirii performanţei angajatului în poziţia – postul pe care îl ocupă în prezent.  Instruirea 

este un termen generic care include şi alte activităţi specifice dezvoltării abilităţilor, cunoştinţei şi 

atitudinii angajaţilor. În sens strict, instruirea se poate referi numai la creşterea nivelului 

cunoştinţelor şi a îndemânării angajaţilor cu privire la o nouă tehnologie.  

Scopul instruirii este de a ajuta organizaţia să-şi atingă scopurile prin adăugarea de valoare la 

principala resursă, angajaţii. 

Obiectivele instruirii:  

o să dezvolte aptitudinile şi competenţele angajaţilor şi să le îmbunătăţească 

performanţele; 

o să contribuie la dezvoltarea angajaţilor în cadrul organizaţiei astfel încât viitoarele 

necesităţi de forţă de muncă ale acesteia să fie satisfăcute; 

o să reducă timpul necesar învăţării pentru angajaţii numiţi pe un post nou, asigurând 

dobândirea competenţelor necesare cât mai rapid posibil şi cu cât mai puţine cheltuieli. 

Pentru asigurarea unei bune instruiri trebuie asigurate o serie de condiţii: 

o angajaţii trebuie să fie motivaţi să înveţe; 

o trebuie stabilite standarde de performanţă pentru angajaţii care învaţă; 

o angajaţii care învaţă trebuie să dispună de îndrumare; 

o activitatea de învăţare trebuie să ofere satisfacţii celor care învaţă (să fie percepută 

utilitatea); 

o învăţarea să fie un proces activ, nu pasiv; 

o trebuie utilizate tehnici de instruire adecvate; 

o metodele de învăţare să fie variate; 

o trebuie alocat timp suficient pentru asimilare; 

o comportamentul corect trebuie recunoscut şi consolidat; 

o trebuie recunoscut faptul că există niveluri diferite de învăţare, care necesită metode 

diferite şi durate de timp diferite. 

Abordarea activităţilor de instruire şi dezvoltare are la bază următoarele concepte: 

Abordarea bazată pe competenţă (relaţionarea cu fişa postului): Participanţii din cadrul 

activităţile de instruire şi dezvoltare sunt orientaţi către îmbunătăţirea cunoştinţelor, abilităţilor şi-

sau atitudinii faţă de unul dintre aspectele legate de postul pe care îl ocupă. Activitatea de 

instruire va fi orientată pe aspecte esenţiale legate de activitatea desfăşurată.  

Secvenţialitate: Sesiuni de instruire concepute ca părţi logice ale unui program şi nu ca sesiuni 

separate. 
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Monitorizare: Activităţile de instruire şi dezvoltare vor fi însoţite de un sistem de monitorizare 

care să permită evaluarea programului cu scopul creşterii eficienţei acestuia. 

Evaluare: Evaluarea şi stabilirea acţiunilor corective care să permită îmbunătăţirea continuă a 

activităţilor de instruire şi dezvoltare.  

Măsurarea rezultatului investiţiei (Return of Investment): evaluarea impactului pe care 

activităţile de instruire şi dezvoltare l-au avut asupra creşterii eficienţei şi eficacităţii 

organizaţiei.    

Procesul de instruire se bazează în primul rând pe o analiză atentă a nevoilor colective şi 

individuale ale angajaţilor aflate în urma evaluării performanţei angajaţilor şi departamentelor în 

care aceştia activează. 

 

1. 2. Procesul de instruire  antrenat spre satisfacerea nevoilor de formare a 
Operatorilor, membri AMAC 

 
 
Procesul de investigare a formării profesionale continue în întreprinderile din sector au fost 

condiționate de următoarele ipoteze 

• Inițiativa și participarea angajaților la formarea profesională continuă este încă foarte 

redusă și oscilează în funcție de un șir de criterii: mărimea companiei, forma 

instituțională, perspectivele de dezvoltare, modul de conștientizare a acestui proces de 

către managementul superior; 

• Nivelul de percepere a importanței formării profesionale continue se menține relativ 

scăzut, atât în rândul managerilor cât și angajaților; 

• Nu este practicat elementul motivării personalului instruit pentru rezultatele obținute în 

activitatea de bază din întreprindere: promovarea în funcție, creșterea aprecierii 

profesionale, atribuirea unei noi grile de salarizare; impactul cursurilor de formare asupra 

angajaţilor (mărire de salariu, avansare în ierarhia firmei, dobândirea de noi 

competenţe, creşterea motivaţiei privind participarea la formare, îmbunătăţirea eficienţei 

la locul de muncă, o mai bună gestionare a timpului etc.). 

Concluziile formulate în procesul interviurilor factorilor de dezcizie au scos în evidență 

următoarele: 

a. Necesitatea dezvoltării unei Strategii de dezvoltare a resurselor umane la nivelul 

sectorului de alimentare cu apă și canalizare, la fază inițială pentru uzul membrilor 

AMAC; 

b. Atenție insuficientă și uneori neânțelegerea importanțeia managementului superior 

privind implementarea unor strategii de dezvoltare a personalului la nivelul întreprinderii; 

c. Evaluarea nevoilor de formare profesională a angajaților nu este o practică bine stabilită 

și este mai des solicitată spontan și în termeni reduși. Aceasta provoacă adesea erori în 

procesul de selecție a candidaților; 
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d. Majoritatea respondenților au vizat imposibilitatea de finanțare a formării profesionale 

continue ca cel mai important factor de impedement; 

e. Sustragerea angajaților pentru cursurile de instruire, pentru întreprinderile mici (30-40 de 

angajați) provoacă un impact asupra bunei funcționări a sistemului de alimentare cu apă 

și canalizare; 

f. Necesitatea unei bune corelări a nevoilor de formare a întreprinderilor AAC și a 

propunerilor oferite de IFC AAC; 

 
1. 3. Principii de învățare în perioada de tranziție 

 
Perioada de tranziție a operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și canalizare ar putea fi 

repartizată în câteva etape: 

Etapa I – anii 1991 – 2000: întreprinderi de stat cu subordine dublă: minister ÷ consiliul 

orășenesc. Se caracterizează prin continuitatea administrării sistemelor AAC moștenite din 

perioada sovietică, lipsă de investiții, creștere virtiginoasă a tarifelor, devalorizarea activelor, 

micșorarea capacității de plată a populației și declinul financiar al operatorilor; 

Etapa II – anii 2000 – 2009: Hotărîrea Guvernului nr. 530 din 6 iunie 2000 „Cu privire la 

restructurarea gospodăriei de alimentare cu apă şi canalizare” (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2000,  nr.65-67, art. 612) nefondată și nepregătită corespunzător a declanșat etapa 

haosului managerilal li lipsă de scopuri și perspective. Preselecția de către Banca mondială a 5 

orașe pentru implemetarea proiectului pilot a trezit o speranță în rândurile operatorilor , dar nu o 

viziune de perspectivă în dezvoltare.  

Etapa III – anii 2010 până în prezent:  caracterizată ca o etapă a așteptărilor unor schimbări, 

concepute de BERD, BEI și FIV, prin finanțarea proiectului de investiții în sumă de 30 milioane 

de € pentru 6 operatori regionali. Un șir de legi, hotărâri de guvern, ordine ale ministerelor, 

strategii, studii și activități au lansat conceptul de regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă 

și canalizare. În temelia acestui concept a fost fundamentată experiența României obținută în 

cadrul implementării POS Mediu în valoare de 3,36 miliare euro și continuată în cadrul 

programului POIM 2014 – 2020 cu o valoare estimată de circa 2,9 miliarde euro. 

 
În tabelul 4 este redat analaliza comparativă a unor indicatori ai procesului de regionalizare, 

care au tangență cu procesul de formare profesională continuă prin constatarea conceptului de 

dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare pe termen lung. Diferențele care 

persistă procesul de regionalizare din România cu cel din R.Moldova se pot reda după cum 

urmează: 
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Tabelul  3 Analiza comparativă a indicilor regionalizării 
România R. Moldova 

Legislație de sector – Da; Legislație de sector – parțial îmbunătățită; 
Master plan (plan de investiții pe termen lung) – 42 
(fiecare județ) – 100%; 

Master plan (plan de investiții pe termen lung) – 1 
(alimentare cu apa Ialoveni) din 36, - 2,7%; 

Creștere de capacitate operator lider – Da 
 

Creștere de capacitate operator lider – Nu au fost 
identificați cine din operatori vor deveni lideri (nucleu) a  
procesului de regionalizare 

Servicii AAC prestate în aglomerării mai mari de peste 
100 mii locuitori – 42 ROC 

Servicii AAC prestate în aglomerării mai mari de 100 mii 
locuitori – 2 cazuri potențiale ( or. Chișinău și Bălți) 

Proiecte de investiții până la demararea procesului de 
regionalizare – 49 orașe (centre de județ) din 319 

Proiecte de investiții până la demararea procesului de 
regionalizare – 9 orașe din 55  

 
Program de investiții – POS Mediu – AC – 3360mln € – 
2007- 2013 (160 €/loc) 

Program de investiții – BERD– AC – 30mln € – 2012 – 
2014, (8,57€/loc) 

Program de investiții – POIM – 2014-2020:  2.892 
milioane euro 

Program de investiții – BERD – 2015 – 2018 – ACC  – 
62milioane de euro 

Sursa: elaborată de Consultant 

 
Reeșind din datele comparative redate în tabelul 4, privind realitățile din România și R. Moldova 

privind situația din sectorul de alimentare cu apă și canalizare, în contextul strategic și 

investițional,  putem face următoarele concluzii: 

1) Procesul de regionalizare din România a fost conceput în urma unor studii și analize de 

concept care au definit ca cea mai bună soluție în realizarea investițiilor parvenite din 

fondurile de pre aderare și de coiziune ale Uniunii Europene. În R. Moldova procesul de 

regionalizare se modulează în lipsa unor piloni esențiali: lipsa unor programe 

investiționale definite și punctate; 

2) Demararea procesului de regionalizare a fost ca rezultat al implementării unor proiecte: 

Phare, ISPA si SAPARD care au contribuit la creșterea capacităților operatorilor; În 

R.Moldova decizia privind demararea procesului de regionalizare a fost enunțat de către 

BERD ca o continuare a practicilor obținute în România în cadrul POS Mediu (2007-

2013) care cu adevărat conține în sumar toate documentele necesare unui proces. 

Totuși nu s-a luat în considerație câteva aspecte care diferă dintre situația din R. 

Moldova și România. 

3) Situația politică a statului românesc a fost constantă și permamentă – integrare în 

Uniunea Europeană, pe când situația din R. Moldova conține unele rezerve. Ca rezultat 

previziunea unor investiții majore, ceea ce ar însemna în jur de 250÷320€ pe cap de 

locuitor în perspectiva termenului mediu nu se poate de previzionat. 

4) Ar fi benefic de a face unele corecții al vectorului regional, prin identificarea unor regiuni 

favorabile pentru dezvoltarea acestui proces și atribuirea unei asistențe tehnice 

consistente pentru creșterea capacităților Operatorilor regionali. În plan de formare 

profesională continuă necesită de format 3 direcții de instruire: 

I. Formarea continua a personalului Operatorilor regionali actuali și în proces de 

formare  (10 ÷ 15  entități) 
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II. Formarea continuă a personalului Întreprinderilor municipale urbane; 

III. Formarea continuă a personalului întreprinderilor rurale care furnizează servicii 

AAC. 

5) Necesită de făcut unele rectificări al programelor de studii, reeșind din necesitățile 

cotidiene a operatorilor privind redresarea situațiilor create: 

• Optimizarea costurilor operaționale în prizma situațiilor financiare negative; 

• Metode de oranizare și modernizare a procesului de reparații; 

• Învățarea personalului angajat pentru meserii conexe; 

• Identificarea unor echipamente și mecanisme care ar eficientiza procesele de 

lichidare a avariilor pe conducte și la instalații; 

• Instruirea personalului pentru aplicare metodelor moderne de prevenire și în cele 

din urmă de  lichidare a avariilor; 

6) Programele de instruire necesită si fie adaptate la necesitățile operaționale ale 

operatorilor, reeșind din situațiile reale din sector și metode de depășire a acestor 

situații; 

7) Revizuirea programelor de studii cade în sarcina Consiliului Coordanator și personalului 

IFC AAC, 

Ne cătând la marele divergențe dintre situația privind sectorul AAC din România și cel din 

R.Moldova, totuși declarativ legislația și politicile au declanșat procesul de regionalizare, fie fără 

scopuri concrete și indici de performanță. Respectiv și procesul de  formare continuă a 

angajaților din sector va fi afectat de de cele indicate mai sus. 

În concluzie: Luând în considerație realitățile și situația din sectorul de alimentare cu apă și 

canalizare din R. Moldova – concidem că dezvoltarea sistemului și capacitățile de formare 

profesională continuă în cadrul  IFC AAC, Centrelor Regionale de Instruire (CRI), Operatorilor 

Regionali și întreprinderilor din orașele și satele țării – este o sarcină premordială a AMAC, ca 

reprezentant al prestatorilor de servicii AAC și ministerilor de resort. 

 

1. 4. Impactul studiilor de formare continuă 
 
 
Formarea profesională continuă a angajaților în întreprinderile operatoare a sistemelor de 

alimentare cu apă și canalizare la momentul actual poate fi caracterizată ca fiind mai degrabă 

ocazională și dependentă de ”găsirea unui donator”. Serviciul de personal nu dispune de o 

practică instituțională de a organiza diferite tipuri de formare profesională a angajaților. Conform 

raportului a fost identificat că în majoritatea lor, operatorii participă la instruiri ocazional și în 

cazurile când există finanțare din exterior. Analiza participării angajaților de la întreprinderi la 

cursuri de instruire profesională este caracterizată de următorii factori: 
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a. Este utilizat des principiul cantitativ în procesul de selecție a personalului pentru 

participare la cursurile de instruire; Trecerea la abordarea calitativă (fără a micșora 

numărul total de participanți) ar permite implicarea în procesul de FPC a mai multe 

grupe de ingineri, utilizând tematici ale modulelor mai aproape de interesul 

participanților; 

b. Cursurile de instruire nu respectă întocmai  proportionalitatea numărului de personal și 

urgența necesităților de formare continuă a diferitor grupe de operatori; 

c. Contrar celor indicate, unui angajați din întreprinderile din grupa II și III, din motivul 

numărului mic de angajați,  participă la mai multe cursuri, în unele cazuri care nu au nici 

o tangență cu cerințelor postului; 

d. Formarea profesională continuă, se realizează în continuare într-un cadru non-formal, 

pentru care nu există norme clar definite de recunoaştere la nivelul sistemului a 

rezultatelor instruirii. 

 

În același timp, necătând la unele neconcordanțe, putem remarca tendinţa de creştere a 

ponderii întreprinderilor care apelează la cursurile de formare profesională oferite de IFC AAC. 

Rezonanța cursurilor petrecute pe perioada anilor 2015 – 2016 a trezit interesul privind 

creșterea profesională proprie a angajaților din întreprinderile care gestionează serviciile de 

alimentare cu apă și canalizare, atât urbane cât și rurale. 

Și dacă în cazul întreprinderilor urbane am putea duscuta posibilitatea, la condițiile respectării 

unor norme legale , de către Admnistrațiile Autorităților Publice Locale și Centrale, de către 

Agenția Națională de reglementări în Energetică, în cazurile operatorilor rurali posibilitățile de 

achitare a taxelor de FPC este la moment o utopie. Încadrarea în procesul de instruire a 

angajaților din întreprinderile rurale, necesită să fie organizat conform unor progame speciale și 

să fie finanțat de terți, inclusiv de instituțiile și programele internaționale de formare. 

 
Figura 3 Ciclul Resurselor Umane 

 
Sursa: Manualul Național al Operatorilor de Apă și canalizare, București,2008 
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În figura 3 este redat o schema a unui ciclu pe care îl parcurge un angajat în cadrul unei 

întreprinderi. Toate elementele indicate în acest ciclu influiențează masiv calitatatea și siguranța 

serviciului, unul din indicatorii principali stipulat în documentele strategice ale țării. 

Însă putem constata, că realitatea din sectorul serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în 

localitățile urbane și rurale, este mult mai dură și necesită de a întreprinde niște eforturi umane 

și financiare considerabile pentru a atinge scopurile țintă. 

Situația actuală, precară, din sector a fost creată ca urmare a negligării unui șir de probleme de 

către admnistrația Autorității Publice Locale în perioada 2000 – 2015, și a celei centrale în 

perioada 1991-2000. De aici contestă că fără o implicare masivă și concretă a instituțiilor statale 

și municipale în procesul de reformare a sistemului comunal și inclusiv a serviciilor de 

alimentare cu apă și canalizare – nu putem pretinde la crearea unor servicii durabile și fezabile. 

 
 
 

1. 5. Metodologia formării costului pentru petrecerea Formării profesionale continuă 
 
Costul total al formarii profesionale continue include costul cursurilor de formare profesionala si 

costul forței de munca al participanților la cursuri, corespunzător perioadei în care s-au 

desfășurat cursurile. Costul forței de munca al participanților la cursuri reprezintă raportul dintre 

costul total al forței de munca și numărul de ore lucrate, ponderat cu numărul de ore petrecute 

în cadrul cursurilor FPC. 

 
Figura 4 Modelul formării costurilor cu instruirea 

 
Sursa: Manualul Național al Operatorilor de Apă și canalizare, București,2008 
 
Costul cursurilor de formare profesionala continua include: 

1. Taxe și plăți către IFC AAC care a furnizat cursuri și servicii de FPC inclusiv taxa de curs, 

plata examinatorilor precum si plata instructorilor externi care au susținut cursurile interne.  

Acestea cuprind: 
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• costul cursurilor externe, respectiv plățile/taxele către furnizorul de FPC acesteia i se 

percepe o taxa de curs (pe persoana sau în suma globala), indiferent de locul de 

desfășurare al cursului; 

• plățile efectuate instructorilor externi (care nu fac parte din personalul angajat al IFC 

AAC) care au ținut instruirile, indiferent de tipul cursului, intern sau extern; 

• plățile efectuate consultanților, specialiștilor, examinatorilor externi (care nu fac parte 

din personalul angajat al IFC AAC) și care și-au adus aportul, cât de mic, la 

organizarea, planificarea cursului sau la elaborarea materialului și documentației ce a 

constituit suportul de curs, indiferent de tipul cursului, intern sau extern; 

• orice plata efectuata de întreprindere pentru cursuri, interne sau externe, chiar daca 

angajatul sau angajații au participat la cursurile respective exclusiv in timpul lor liber; 

 

2. Plați efectuate pentru participanți la cursurile FPC, organizate de către IFC AAC,  pentru 

transport, diurna și cazare. Se includ sumele aferente cursurilor FPC interne si externe, 

respectiv: 

• plățile suportate de întreprindere pentru plata transportului intre localitatea (in tara 

sau in afara tarii) pentru cursurile desfășurate in afara localității; 

• cazarea si diurna suportate de întreprindere aferente participanților la cursuri; 

• orice plați suplimentare suportate de întreprindere aferente călătoriei către și de la 

locul de desfășurare al cursurilor. 

 

3. Costul forței de munca al formatorilor și personalului propriu al IFC AAC, precum și al altor 

persoane implicate în exclusivitate numai în conducerea și susținerea cursurilor FPC. Se includ 

plățile efectuate personalului implicat în exclusivitate (totalitate) în planificarea, organizarea și 

desfășurarea cursurilor FPC. Se cuprind următoarele categorii de personal: 

• formatori interni (angajați ai unității) care au susținut cursurile FPC fără ca în acest timp 

sa mai desfășoare și o alta activitate profesionala; 

• directorii sau alte cadre superioare de conducere care se ocupa numai de pregătirea și 

elaborarea programelor de pregătire a personalului angajat; 

• funcționarii și personalul administrativ care deservesc numai programele și activitățile de 

pregătire ale personalului unității. 

 

4. Costul forței de munca al formatorilor, personalului propriu al Întreprinderilor și al altor 

persoane implicate parțial in conducerea și susținerea cursurilor interne de FPC. Se includ 

plățile efectuate personalului implicat numai parțial în planificarea, organizarea și desfășurarea 

cursurilor FPC. Se iau în calcul aceleași categorii de personal, cu precizarea: 
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• sumele luate in calculul forței de munca trebuie sa corespunda timpului si muncii prestate 

de persoanele respective pentru organizarea, planificarea și desfășurarea cursurilor; 

respectiv, se ia în calcul numai cota-parte aferenta timpului lucrat efectiv în acest domeniu. 

Tot aici se includ și: 

• sumele luate în calculul costului forței de munca corespunzătoare managerului, liderului de 

sindicat și alt tip de personal implicat parțial in activitatea de desfășurare a FPC (in 

studierea si aprobarea programului de FPC, al modului de desfășurare, etc.) se estimează 

corespunzător timpului aproximat de lucru. 

 

5. Costul spațiului de pregătire (sălile de curs), al echipamentelor si materialelor, inclusiv 

consumabile, folosite pentru cursurile de formare profesionala continua.  

Se includ: 

• cheltuielile de funcționare a spațiului de pregătire (exclusiv costurile personalului 

angajat), inclusiv cheltuielile de întreținere, folosit pentru desfășurarea cursurilor FPC;  

• cheltuielile cu achiziționarea echipamentelelor și materialelor destinate exclusiv 

desfășurării cursurilor FPC;  

• cheltuielile materiale de utilizare exclusiv pentru desfășurarea cursurilor FPC a 

echipamentelelor si materialelor aflate in dotarea unității. 

 

Figura 5 Elementele de bugetare a costurilor cu FPC 

 
Sursa: Manualul Național al Operatorilor de Apă și canalizare, București,2008 
 

În concluzie: 

Analiza practicilor de organizare a cursurilor de instruire a angajaților din întreprinderile de 

alimentare cu apă și canalizare, membre ale AMAC, pentru anii 2011 – 2016 a identificat 

următoarele: 

a. Costurile majore cu organizarea procesului de instruire au fost suportate de donatorii 

externi: Banca Mondială ; GIZ; ADA; 

b. De către întreprinderi a fost achitat: transportul, diurnă și cazarea; 
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În perspectiva de dezvoltare a capacităților IFC AAC, în activitățile de formare continuă a 

angajaților din întreprinderile , membri ai AMAC, și trecerea la furnizare de servicii pentru tot 

sectorul serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, în  termeni medii și lung este destul de 

deficil de previzionat găsirea în viitor a unor finanțatori cu respectarea unor planificări anuale și 

multeanuale; Este o necesitate logică de a contribui la achitarea parțială a costurilor aferente 

FPC, prin estimare realistă a perioadei de tranziție și a aportului financiar al întreprinderilor. 

După o experiență de 3 ani, se recomandă a analiza procesul de confinanțare și de adoptat o 

strategie a posibilităților: finanțare totală sau finanțare parțială.  
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CAPITOL 2     ESTIMAREA NEVOILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 
 

2. 1. Nevoi de recalificare - principii 
 

Evaluare 

Companiile au implementat la diverse niveluri un sisteme de management al ciclului de formare 

profesională, dar în niciun caz un proces sistematic privind necesitatea de formare profesională 

şi planificare a formării. Majoritatea companiilor au recunoscut că vroiau de fapt să facă mai 

multe în acest sens şi să fie mai active în gestionarea necesităţilor de formare profesională. Cu 

toate acestea, paşi decisivi în această direcţie au fost rari. În general, formării i s-a acordat 

puţină atenţie. De cele mai multe ori, conducerea – mai ales linia de mijloc şi de jos – dă 

dovadă de o atitudine pasivă privind performanţa şi formare profesională. Atunci când a fost 

întrebată despre calificările personalului şi eventualele necesităţi de formare profesională, a 

ezitat să dea un răspuns spunând că „întregul personal este calificat”. Aceşti manageri şi 

supervisori pot avea impresia că personalul calificat şi necesitatea îmbunătăţirii abilităţii 

acestuia va fi considerată vina lor. 

Se face însă formare profesională în ceea ce priveşte siguranţa la locul de muncă. Acest tip de 

formare profesională este cerută prin lege sau în procesul de certificare a muncitorilor.   

O serie de companii co-finanţează  formare profesională a personalului conform contractului 

colectiv de muncă. Această formare profesională a fost de cele mai multe or „o educare” şi o 

dorinţă a angajatului decât o formare profesională pe post bazată pe evaluarea necesităţilor de 

formare profesională sau pe măsurile legate de dezvoltarea carierei şi interesul comun al 

companiei şi angajatului.  

Unele companii sunt conştiente de necesitatea formării, dar nu sunt capabile să definească sau 

să implementeze măsuri de formare profesională adecvate. Este cazul în special al 

instalatorilor: centrele care pot oferi astfel de cursuri sunt puţine şi nu întotdeauna în acelaşi 

oraş.   

Un număr limitat de companii a elaborat o documentaţie adecvată privind activităţile de formare 

profesională, fapt ce ţine de sistemul de management al calităţii.   

Sistem activ de formare profesională - recomandări 

Evaluări ale performanţei 

Efectuarea unei evaluări sistematice a necesităţilor de formare profesională  

Planificarea formării (un plan strategic pe 2-3 ani; un plan anual de formare 

profesională cu un buget alocat) 

Implementare (organizare, facilitare) 

Co-finanţare şi încurajarea cererilor de formare profesională ale angajaţilor 

Rapoarte (evaluare) şi documentare a activităţilor de formare profesională 
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Activităţi şi rezultate 

Analiza nevoilor de formare nu a fost tratată ca o activitate separată, ci în combinaţie cu 

evaluarea performanţei.    

S-a făcut o evaluare generică a necesităţilor de formare profesională care poate servi ca un 

cadru pentru evaluări detaliate ulterioare.   

 

2. 2. Acţiuni necesare de întreprins de IFC AAC pentru perioada 2017-2018 

2.2. 1. Nevoi de recalificare a inginerilor cu responsabilități în operarea sistemelor 

AAC 

Se impune promovarea şi diseminarea gestionării activităţilor de formare profesională, de 

preferat în corelaţie cu instrumentele HR.   

Se recomandă la nivel naţional adunarea de informaţii şi furnizarea de asistenţă în diseminarea 

informaţiilor legate de nevoi de formare profesională. AMAC poate juca un rol în colectarea şi 

diseminarea acestui tip de informaţii.  În tabelul 5 sunt redate datele privind estimarea nevoilor 

de recalificare a personalului ingineresc căruia i se atribuie responsabilitatea pentru operarea 

sistemelor de alimentare cu apă și canalizare. 

 
Tabelul  4 Necesarul de recalificare a personalului operatorilor de AAC 

N/O 

CLASIFICAREA 
OPERATORILOR 

Codul 
ocupaţiei 

(nouă)  

GRUPA I  GRUPA II GRUPA II Date sector AAC 
membrii AMAC 

Denumirea 
funcției T

o
ta

l 

st
u

d
ii 

A
A

C
 

%
 

T
o

ta
l 

st
u

d
ii 

A
A

C
 

%
 

T
o

ta
l 

st
u

d
ii 

A
A

C
 

%
 

T
o

ta
l 

S
tu

d
ii 

A
A

C
 

%
 

  
Personal Tehnic 
AAC                           

1 Inginer BT și 
Producție 214107 12 2 16,7 4           16 2 12,5% 

2 Sef secție 
(sector):Apă 121907 7 3 42,9 12 1 8,3 4     23 4 17,4% 

3 Maistru AAC 312216 19 2 10,5 14 7 50 2     35 9 25,7% 

4 Inginer  serviciu  
dispecerat  432205 13     5           18 0   

5 
Inginer 
coordonator - Șef 
stație: Apă bruta 

132156 4 2 50 1           5 2 40,0% 

6 Inginer-tehnolog 132157 1                 1 0   

7 Maistru STA   7 3 42,9             7 3 42,9% 

8 Inginer: Sef secție 
(sector) canal  121907 8 2 25 4 1 25       12 3 25,0% 

9 
Inginer (Maistru)  
serviciu  canal și 
epurare 

312218 16 2 12,5 14 1 7,1 3 1 33,3 33 4 12,1% 

11 Inginer: Tehnolog  
SEAU 132156 3 1 33,3 2           5 1 20,0% 

10 
Inginer - inspector 
control ape 
industriale 

132156 3                 3 0   

14 Inginer - Inspector 
(Agen. Econom)   3           1     4 0   



Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova 

 

Metodologia procesului de instruire realizat de Institutul de Formare Continuă în domeniul serviciilor de Alimentare cu Apă și 

Canalizare pentru membrii Asociației ”Moldova  Apă-Canal”                                                                                27 
 

N/O 

CLASIFICAREA 
OPERATORILOR 

Codul 
ocupaţiei 

(nouă)  

GRUPA I  GRUPA II GRUPA II Date sector AAC 
membrii AMAC 

Denumirea 
funcției T

o
ta

l 

st
u

d
ii 

A
A

C
 

%
 

T
o

ta
l 

st
u

d
ii 

A
A

C
 

%
 

T
o

ta
l 

st
u

d
ii 

A
A

C
 

%
 

T
o

ta
l 

S
tu

d
ii 

A
A

C
 

%
 

16 Maistru  instalații 
(montări contoare) 143918 5 4 80 2   50 1 1 100 8 5 62,5% 

  Total   101 21   58 10   11 2   170 33 19,4% 
Sursa: elaborat de Consultant în baza datelor prezentate de operatori 
 
 
Interviurile cu persoanele implicate în procesul de FPC, atât la nivel de sector,  cât și din cadrul 

întreprinderilor au optat că este mai important de a petrece cursuri de perfecționare, ne 

acceptând ideia necesității de recalificare a personalului existent. În majoritatea cazurilor a fost 

expus motivul riscului că aceste persoane după absolvirea cursurilor și obținerea diplomei 

schimbă locul de muncă sau sunt nevoiți să plece din funcție  în virtutea remanierilor politice. 

Un alt motiv invocat sunt costurile ridicate cu recalificarea personalului, programele de formare 

conținând un număr mare de ore: 

i. Specialiști cu studii superioare tehnice: Durata studiilor 1810 ore, inclusiv 750 ore studii 

(12 luni) și 1060 ore de lucru sinestătător; 

ii. Specialiști cu studii superioare altele decât tehnice: Durata studiilor 2650 ore inclusiv 

1155 ore de studii(18 luni), și 1495 ore de lucru sinestătător; 

Pregătirea a 81 de specialiști pentru operatorii serviciilor de alimentare cu apă au redus  

tensiunea legată de procedurile de licențiere a întreprinderilor și ca rezultat au obținut licență 36 

de operatori din 41 membri AMAC, ce constituie 88%.  În același timp necesită de constatat că 

situația rămâne dificilă privind ocuparea unor funcții cu o responsabilitate deosebită de 

persoane fără studii în domeniu, care constituie la momentul analizei 137 persoane, sau 80,6%. 

Acest fenomen, va deveni un epidiment în procesul de conformare cu cerințele Directivelor 

europene și operarea unor tehnologii moderne în cazul implementării unor proiecte 

investiționale. Deja se cunosc cazuri că din lipsa unui personal pregătit profesional staționează 

sau funcționează la o capacitate redusă multe instalații tehnologice construite. 
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2.2. 2. Nevoi de perfecționare personalul tesa 
 

 
Capacitățile IFC AAC, constatate în Raport, la situația actuală sunt direcționate de doi vectori: 

1. Formarea profesională inițială sau recalificarea, prin faptul de aparteneță a UTM; 

2. Formarea profesională continuă, prin perfecțonarea și creșterea capacităților angajaților; 

2. 1. Perfecțioanrea și creșterea capacităților personalului TESA; 

2. 2. Perfecțioanrea și creșterea capacităților personalului muncitoresc; 

În tabelul de mai jos sunt redate datele privind nevoile de formare prin metoda de perfecționare 

a personalului TESA din cadrul Operatorilor regionali în întreprinderilor prestatori de servicii 

AAC, membri AMAC. 

 
Tabelul  5 Nevoi de formare prin metoda de perfecționare a personalului TESA 

Nr Denumirea funcției 
Codul 

ocupaţiei 
(nouă) 

Instituții 
de 

învățământ 

Studii solicitate 
conform fișei de 

post 
TOTAL 

  Managementul superior       

  

1 Director General, Director, Manager Șef       41 

2 Director adjunct       8 

3 Director tehnic / Inginer Șef 112072 UTM IPA/ESAAC 31 

  Subtotal management superior       80 

  Personal General         

  Sector contabil-financiar         

1 Director economic, Contabil-sef 121102 SSN contabil 41 

2 Contabil 241103 SSN/CE contabil 76 

3 Economist Sef, Economist 121109 SSN/CE econom 32 
  Subtotal Sector contabil-financiar       149 

  Sector marketing - relații cu publicul         

1 Director comercial 112021 SSN IPA/econom 4 

2 
Sef secție relații cu clienții  

121907 SSN 
Economist-
contabil 

20 

3 
Sef birou facturare 

121902   
Economist-
contabil 

19 

4 Jurist /Specialist contractare și reclamații 134929 SSN jurist 35 

  
Subtotal Sector marketing - relații cu 
publicul       

78 

  Resurse Umane         

1 ( Șef serviciu) Specialist resurse umane 242309 ASEM MRU 29 
  Subtotal Resurse Umane       29 

  Subtotal personal general        256 

  Personal Tehnic         

1 Inginer Birou Tehnic și Producție 214107 UTM IPA 18 
2 Inginer - Serviciu  dispecerat  432205 CET/ TMETTA 23 

  Subtotal personal tehnic        41 

 Secția Apă     

1 Inginer - Sef secție (sector): Apă 121907 UTM/CE IPA/ESAAC 26 
2 Inginer: Șef stație Apă Bruta 132156 UTM IPA/ESAAC 4 
3 Maistru alimentări cu apă  312216 UTM/CE IPA/ESAAC 43 
4 Inginer-tehnolog 132157 UTM IPA/ESAAC 3 
5 Maistru STA       4 

  Subtotal: APĂ       80 
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Nr Denumirea funcției 
Codul 

ocupaţiei 
(nouă) 

Instituții 
de 

învățământ 

Studii solicitate 
conform fișei de 

post 
TOTAL 

 Secția Canalizare     
1 Inginer: Sef secție ( sector) 121907 UTM IPA/ESAAC 13 

2 
Inginer (Maistru)  serviciu  canal și 
epurare 

312218 UTM IPA/ESAAC 30 

3 Inginer - inspector control ape industriale 132156 UTM IPA/ESAAC 3 
4 Inginer: Tehnolog  SEAU 132156 UTM IPA/ESAAC 5 

  Subtotal:CANAL       51 

 Laborator     

1 Inginer chimist 214510 USM chimist 16 
2 Inginer microbiolog 213119 USM biolog 6 

  Subtotal: LABORATOR       22 

 Alți Ingineri      

1 Inginer - Inspector       5 

2 
Tehnician/Maistru  instalații (montări 
contoare) 143918 CEC TM 

8 

  Subtotal alți  ingineri       13 

  TOTAL : INGINERI AAC       207 

 Ingineri alte specializări     

1 Inginer - Mecanic  723108 UTM/CET ITTA/MA 12 
2 Inginer-energetic        22 

3 
Inginer securitatea și sănătatea în 
muncă 143935 SST/SMT Cursuri Î.S. CIDM 

15 

4 Programator – Inginer  IT  251214 SSN   10 

  Subtotal ingineri alte specializări       59 

  
Unitatea de implementare proiect 
(UIP)       

  

1 Manager Proiect       3 
2 Manager financiar       3 

3 
Coordonator local - Specialist atragere 
investiții       

4 

  Subtotal UIP       10 

  Total       576 
Sursa: Elaborat de Consultant 
 
 

În concluzie: metoda de perfecționare a personalului a fost recunoscută ca oportună de 

majoritatea celor intervievați. Au fost menționate și unele particularități ale procesului de 

instruire a personalului ingineresc, ce ar însemna următoarele: 

1. Omogenizarea maxim posibilă a grupelor de participanți după studii, funcții și 

departamentul unde activează; 

2. Ne admiterea formării grupelor cu combinația : personal TESA + slujbași/muncitori; 

3. La alcătuirea grupelor să fie luat în considerație gradul tehnologic al sistemelor operate 

de participanți; 

4. Axarea temei seminarului pe realitatea momentului și sarcinile pe termen scut (de 

exemplu: organizarea serviciului de reparații și întreținere planificată, metode de 

lichidare a avariilor, reguli de lichidare a avariilor, monitorizarea lichidării avariilor și 
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întroducerea corectivă a datelor în registrul conductelor și instalațiilor, ș.a)  necesare și 

solicitate de ANRE în procesul de perfectare și avizare a proiectelor de tarife; 

5. Cunoașterea tehnologiilor moderne (dar nu a celor de ultimă generație) pe motivul 

costurilor insuportabile pentru finanțarea investițiilor; 

6. La elaborarea programelor de luat în considerație problema frecventă a inginerilor din 

sector – oformarea documentației tehnice a procesului de operare a sistemelor de 

alimentare cu apă și canalizare. Real fiecare întreprindere își are/ sau nu are de loc, 

propriu standard de oformare a documentelor cu caracter tehnic. 

 

 
2.2. 3. Nevoi de perfecționare a personalului muncitoresc 

 
Pe parcursul anului 2015, IFC AAC a petrecut cursuri de perfecționare cu categoria de muncitori 

pentru următoarele specialități: 

1. Mașiniști (operatori) a instalațiilor de pompare, 

2. Lăcătuși instalatori a rțelelor exterioare de AAC; 

Unele concluzii privind tematica modulelor respective și utilitatea lor pentru personalul care a 

participat la instruiri: 

1. Este destul de  teoretic și are utilitate, pentru unii mașiniști care deservesc instalații de 

pompare de tip WILO, cu un sistem automatizat de protecție a pompelor și care în 

realitate nu deservesc instalațiile, numai urmăresc lucrul; 

2. Sustragerea muncitorilor de la locul de muncă, dublează sau ciar triplează costurile, prin 

plășile făcute celor care au înlocuit; 

3. Taxa pentru studii în sumă de 2092lei/persoană se echivalează cu costurile medii a 

taxelor pentru FPC a personalului ingineresc și în unele cazuri este mai scum decît taxa 

pentru studiile contabililor. 

Din cele observate reesă că cursurile de FPC a muncitorilor necesită de petrecut mai aproape 

de locul de muncă, fără a crea pierderi pentru întreprinderi în sumă de 1890 zile/om, adică 7 

angajați nu sau prezentat la lucru 1 an de zile; necesită de făcut niște studii de evaluare a 

necesităților de formare continuă a profesiilor muncitorești pentru a elabora niște programe de 

instruire mai aproape de necesitățile reale din teren. 

În tabelul 7 sunt redate numărul de profesii și posturi în cadrul operatorilor serviciilor de 

alimentare cu apă și canalizare, membri ai AMAC pentru poziția muncitori. Datele sunt 

clasificate după sectoarele de operare:  

a) Sistem de alimentare cu apă, 

b) Sistem de apă uzată;  

c) Servicii de reparații;   

d) Baza de producție;  

e) Laboratorul de producție;  
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f) Terți; 

g) Instalații de clorinare (sunt instruiți în instituții acreditate) 

Tabelul  6 Nevoi de formare prin metoda de ucenicie a personalului muncitoresc 

Nr Denumirea funcției 
Codul 

ocupaţiei 
(nouă) 

Instituții de 
învățământ 

Studii solicitate 
conform fisei 

de post 
TOTAL 

 CATEGORIA: MUNCITORI     
 ÎNTREȚINERE: APĂ     

1 Operator  (Mașinist) instalații apa  712626 ȘPT EMSPAC 282 

2 Mașinist la instalații de pompare - electrician   12 

3 Operator Stație tratare apă brută    37 

 Subtotal întreținere Apă     331 

 ÎNTREȚINERE: APĂ UZATĂ     

1 Operator (Mașinist) la instalațiile  de epurare 313226 LFPS LFPS 54 

2 Operator treapta mecanică    38 

3 Operator treapta  biologică    16 

4 Operator stație Flexidibloc, TOPAS    4 

5 Mașinist la instalațiile de pompare CANAL 818961 ȘPT EMSPAC 182 

 Subtotal întreținere Apă Uzată     294 

 REPARAȚIE     

1 Sudor mase plastice 821972 INCERCOM SMP 3 

2 Sudor electric și gaze 721211 ȘPT EGS 54 

3 Lăcătuș – electrician  la repararea utilajului 
electric 

741253 ȘPT LEC 65 

4 Lăcătuș intervenție si reconstrucție    44 

5 Lăcătuș sisteme automatizare    1 

6 Lăcătuș la rețelele de apeduct  313207 ȘPT IITS 194 

7 Lăcătuș instalații sanitare    34 

8 Lăcătuș la rețelele de  canalizare 313207 ȘPT IITS 121 

 Subtotal Reparații     513 

 ALTE CATEGORII      

1 Operator serviciu de dispecerat  432205 LFPS LFPS 34 

2 Operator - calculator    20 

3 Inspector controlor    45 

4 Controlori-cititori    174 

 Subtotal alte categorii     273 

 LABORATOR PRODUCTIE     

1 Laborant сhimist/Laborant microbiolog    30 

 INSTALAȚII CLORINARE     

1 Operator la instalația de clorinare 313233 Î.S. CIP OIC 54 

 BAZA DE PRODUCȚIE     

1 Lăcătuș auto 723105 ȘPT MA 9 

2 Strungar - frezor 722346 ȘPT S 10 

3 Conducător auto (șofer) 832202 ȘPT Ș 177 

4 Tractorist-buldozerist    18 

5 Mașinist la macarale (macaragiu) 834319 ȘPT MM 6 

6 Mașinist la excavatorul cu o singura cupa 834211 ȘPT ME 41 

 Subtotal Bază de Producție    261 

 TOTAL    2101 
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Capitol 3.  OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROGRAMULUI DE PERFECȚIONARE 
 
 

3. 1. Generalități 
 

o asigurarea unei instruiri eficiente care să asigure premisele unei continuități și 

durabilități în instruirea la nivel național pentru domeniul apă-canalizare; 

o pregătirea trainerilor calificați care să poată fi certificați în instruirea prestatorilor 

de servicii în apă-canalizare; 

o asigurarea suporturilor de curs cu aspecte specifice domeniului;  

o identificarea unui actor sau mai multor actori naționali care ar prelua inițiativa  de 

organizare a ședințelor Grupului de Lucru Tehnic Consultativ, și ulterior ar prelua 

elaborarea și implementarea Programului; 

o identificarea partenerilor de dezvoltare ai Programului care se vor implica atât în 

elaborarea modulelor, cât și la desfășurarea sesiunilor de instruire 

 
 

3. 2. Sarcinile pentru efectuarea eficientă a instruirii 
 
Dezvoltarea capacităților personalului din întreprinderile din sectorul de alimentare cu apă și 

canalizare se va face prin cursurile de instruire ale IFC AAC, aplicarea practicilor la locul de 

muncă și consiliere.  

Activităţile şi instrumentele RU de bază în companiile de apă sunt în principal:   

• Sistemul de evaluare a performanţei 

• Analiza posturilor şi elaborarea fişelor de post. 

• Evaluarea necesităţilor de formare profesională, planul de formare profesională şi 

dezvoltarea carierei. 

• Planificarea personalului 

• Selecţie, recrutare şi transfer 

o identificarea corectă a grupului țintă  pentru fiecare modul de instruire separat în 

vederea acumulării uniforme de cunoștințe din partea tuturor participanților la sesiunile 

de instruire în grup; 

o identificarea celor mai buni traineri (formatori) sau facilitatori (în cazul instruirilor on-job) 

pentru a asigura o instruire productivă și realizarea obiectivelor specifice fiecărui modul; 

o aplicarea în cadrul instruirii a instrumentelor utile pentru PS - materialelor practice, 

temelor pentru acasă, precum și a formatului de predare interactiv (exerciții în grup și 

implicare a tuturor participanților) și inovativ (transfer de cunoștințe noi); 
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o identificarea oportunităților de instruire în teren a specialiștilor PS și asimilare a acestora 

de bune practici ale companiilor similare din România, și, prin urmare, a oportunității de 

colaborare pe termen lung cu acestea; 

o crearea unui anturaj de colaborare între participanți (prin asigurarea schimbului de opinii, 

trasferului de cunoștințe și experienței deja acumulate); 

o implicarea reprezentanților autorităților publice locale (în continuare - APL) în 

participarea la sesiunile de instruire, care va condiționa ulterior ameliorarea colaborării 

dintre PS și APL; 

o implicarea actorilor decizionali de nivel regional și național în organizarea sesiunilor de 

instruire (AMAC, ADR, etc.); 

o elaborarea pachetului cu module de instruiri în grup cu subiecte necesare dezvoltării 

cadrelor în domeniul apă-canalizare (inclusiv materiale de curs); 

o elaborarea suportului de curs pentru participanți (material de curs extins); 

o elaborarea ghidului pentru traineri (module, curricumul, suporturi de curs și materiale, 

reguli pentru formatori, recomandări privind specificul predării în apă-canalizare). 

 
 

3. 3. Etape de implementare a sarcinilor de instruire 
 
 

Se planifică următoarea succesiune a etapelor de implementare a instruirilor prin Programul 
anterior prezentat: 
 

o Elaborarea Termenilor de Referință (ToR) pentru fiecare modul de instruire în grup și 

modul de instruire on-job, care să faciliteze procesul de căutare a trainerilor prin 

descrierea detaliată a criteriilor de aplicare a trainerilor, cerințelor față de curricum și 

materiale de instruire, descrierea procedurii de certificare, etc.   

o Recrutarea trainerilor, care se va efectua în baza ToR, și în baza criteriilor aplicate. Se 

preconizează recrutarea trainerilor internaționali, cu experiență vastă în domeniu, care 

vor pregăti trainerii locali pentru asigurarea unei instruiri continue. În Termenele de 

Referință vor fi indicate detaliat criteriile de selectare atât a trainerilor internaționali, cât și 

a celor locali, precum și responsabilitățile acestora în proiect.  

o Elaborarea curricumul și materialelor pentru instruire. Acestea vor fi elaborate în baza 

Termenelor de Referință pentru fiecare instruire în parte, de către trainerii selectați 

(trainerii internaționali în colaborare cu trainerii locali). Curricum și materialele vor fi 

avizate (aprobate) de către Consiliul Coordonator. 

o Elaborarea suportului de curs pentru participanți și ghidului pentru traineri. Acestea vor fi 

elaborate în baza Termenelor de Referință și avizate (aprobate) de către Consiliul 

Coordonator. 
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o Efectuarea (ToT – Trening of Trainers) instruirii pentru trainerii locali de către trainerii 

internaționali. Curricumul și materialele pentru ToT vor fi elaborate de către 1-2 traineri 

internațional care vor fi selectați pentru a efectua ToT, și vor fi avizate de către Grupul 

de lucru. Această instruire va fi efectuată pe parcursul Programului. 

o Instruire în grup și on job pentru beneficiari (grupul-țintă). Conform modulelor descrise 

mai jos și curricumul elaborat.  

o Colectarea feedback-ului și prelucrarea rezultatelor. Efectuarea concluziilor pentru etapa 

inițială a Programului. În Termeni de referință vor fi stipulate cerințele față de colectarea 

feedback-ului de la participanți. Totodată, formatorii vor avea posibilitate să propună 

formatul propriu de evaluare. 

o Instituționalizarea prin preluarea pe termen lung a procesului de instruire de către o 

Instituție abilitată. Totodată, se va efectua certificarea trainerilor locali de către Ministerul 

Educației prin câteva cicluri: 1- participare de rând cu Formatorul (trainerul) internațional 

la formarea beneficiarilor din etapa inițială a Programului, 2 – participare și atestare în 

cadrul ToT (treningului pentru formatori) și 3 – participare la pilotare (fiecare dintre 

trainerii locali prezintă în fața Grupului de lucru abilitățile de formare). 
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3. 4. Aspecte de organizare 
 
Acest sub capitol este destinat pentru managerii resurse umane din întreprinderilile serviciilor de 

alimentare cu apă și canalizare care pregătesc candidații pentru participarea la cursurile de 

FPC petrecute de către IFC AAC. Analiza mai multor fișe de post a permis de a face concluzie 

despre lipsa planificării instruirilor, metodelor și criteriilor de selecție a participanților la instruiri 

în atribuțiile și responsabilitățile din serviciile respective. Este una din explicații despre 

capacitățile și nivelul de studii a unor  cursanți selectați pentru instruire în cadrul unor module. În 

tabelul 8 sunt redate unele metode de instruire care va permite ”inspectorilor de cadre” să facă 

o selecție mai calitativă a personalului delegat pentru a fi instruit de IFC AAC. 

 
Tabelul  7 Metode de instruire (material destinat pentru Managerii Resurse Umane ale Operatorilor) 

Metoda de 
instruire Descriere succintă Aria de intervenție / Grupul țintă 

Organizarea de 
cursuri/prelegeri 

Formatorul predă cu unele ilustrații sau demonstrații 
privind dezvoltarea / transmiterea cunoștințelor 
principale. Comunicare Formator – Participant. Sistem 
practicat în colegii și universități. Metodă ieftină, dar cu 
eficiență limitată. 

Personalul TESA  

Seminarii Dezvoltarea împreună a conștientizării și cunoștințelor 
cu privire la un anumit subiect. De obicei subiectul este 
semnalat și discutat cu participanții. Experiența 
acestora este folosită parțial în cadrul acestor seminarii. 

Angajații serviciului clienți,  
Maiștrii serviciului de întreținere și 
mentenanță a sistemelor de alimentare 
cu apă și de canalizare  

Conferințe Schimb de cunoștințe și/sau bune practici între 
specialiști. Pe lângă sesiunile formale, contactele 
profesionale ”marginale” pot contribui la dezvoltarea 
personală. 

Managementul superior 

Ateliere de lucru Participanții sunt implicați activ în dezvoltarea propriilor 
cunoștințe și abilități, deseori prin interacționarea cu 
ceilalți participanți. Atelierile pot fi folosite la dezvoltarea 
anumitor concepte, idei, strategii și planuri 

Șefii secțiilor de alimentare cu apă, de 
canalizare și epurarea apelor uzate 

Cursuri de 
instruire 
externalizate 

Sesiune de instruire în afara locului de muncă sunt 
organizate de diferite entități. Cursurile sunt predate de 
organizații de instruire externe autorizate. 

Contabilii și economiștii. 
Angajații din departamentul de resurse 
umane 

Cursuri la locul 
de muncă 

Organizate pentru participanţi în propria organizaţie. 
Create special deseori pentru necesităţile şi natura 
companiei. 
Instruirea poate fi organizată de companie sau de către 
o organizaţie de instruire externă. 

Muncitori și maiștrii în reparația și 
mentenanța elementelor sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare.  
Muncitori parcul auto  

Instrucţii Indicarea, demonstrarea şi experimentarea pas cu pas 
a unei sarcini anume. Conduse de un expert / instructor 
/ şef. Se poate face atât la locul de muncă, cât şi în altă 
parte (centre de 
formare) 

Mașiniști instalații de pompare. 
Operatori instalații de clorinare 
Laboranți. 
Muncitori și maiștrii în reparația și 
mentenanță a elementelor sistemelor 
de alimentare cu apă și canalizare.  

Consiliere Crearea condiţiilor corespunzătoare pentru dezvoltarea 
şi stimularea persoanei instruite. Consideraţii comune 
legate de performanţă. 

Personalul TESA nou angajat 

Mentorat Iniţierea într-un domeniu şi acordarea de sprijin pentru 
colectarea informaţiilor despre un anumit subiect. 
Folosit adesea pentru „instruirea inductivă” a 
personalului nou angajat / începătorilor. 

Ingineri ai procesului de producție. 
Directori tehnici 
Economiști 

Proiecte Delegări speciale în vederea dezvoltării cunoştinţelor şi 
abilităţilor legate de o chestiune practică. Combinate 
adesea cu consiliere din partea unui specialist / 
formator. Se pot realiza individual sau în grupuri mici. 

Șefii secțiilor de alimentare cu apă, de 
canalizare și epurarea apelor uzate. 
Inginerii implicați în procesul de 
producție 

Călătorii de 
studiu 

Vizitarea de fabrici, birouri, etc. pentru a vedea cum se 
execută practic anumite activităţi. Scopul este ca 
participanţii să sugereze idei şi să fie inspiraţi în 
implementarea acestora în cazul personal. 

Managementul superior 
Personalul TESA 
Maiștrii secțiilor apă, canal și epurare   

Ucenicie, Angajarea temporară a stagiarului pe un post curent Muncitori:  mașiniști stații de pompare, 
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Metoda de 
instruire Descriere succintă Aria de intervenție / Grupul țintă 

stagiatură pentru a învăţa să se descurce pe postul respectiv, să 
„înveţe meserie”. 

operatori stații de clorinare, lăcătuși 
avariere etc.   

E - learning, 
învăţământul la 
distanţă 

Folosirea mijloacelor electronice (de exemplu Internet) 
pentru a avea acces la materiale de instruire, la 
consiliere din partea formatorului şi la activităţi de grup. 

Personalul TESA 

Simulare Predarea cunoştinţelor şi abilităţilor pe o instalaţie sau 
un echipament „fictiv” pentru a pregăti participantul 
pentru situaţiile reale sau scenarii aproape imposibile.  

Personalul implicat în lichidarea 
avariilor pe sistemul de alimentare cu 
apă și canalizare. 
Personalul TESA pentru simularea 
diverselor situații manageriale 
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Capitol 4. PREZENTAREA MODULELOR ȘI FORMATULUI DE ORGANIZARE 
 

 
4. 1. Sesiuni de instruire în grup 

 

Temele modulelor  planificate pentru anii de studii 2017 și 2018 sunt redate în tabelele 9 și 10. 

În urma discuțiilor organizate în cadrul Direcției executive AMAC și IFC AAC s-a ajuns la un 

numitor comun privind temele propuse. 

 
Tabelul  8 Descrierea succintă a petrecerii sesiunilor de instruire în grup pentru anul 2017 

Nr Modul Grupă țintă Format Organizare pentru un curs 
de instruire 

1 Accesarea investițiilor și 
acțiunile elaborării și 
implementării unui 
proiect de investiție 

conducători de 
întreprinderi, 
ingineri șefi, 
ingineri secția 
tehnică și 
producție, șefi 
secții alimentare 
cu apă și de 
canalizare 

Prezentări 
Lucru în grup 
(exerciții, temă 
pentru acasă) 
Discuții în grup, 
feedback 

5 grupe a câte 25 de 
persoane (4gr. Limba 
română+1gr. Vorbitori limba 
rusă) 

2 Procedurile de achiziție a 
bunurilor, a lucrărilor și a 
serviciilor utilizate în 
activitatea titularilor de 
licențe din sectorul de 
alimentare cu apă și de 
canalizare 

conducători de 
întreprinderi, 
juriști 

Prezentări 
Lucru în grup 
(exerciții, temă 
pentru acasă) 
Discuții în grup, 
feedback 

Cursurile sunt preconizate 
pentru conducători și juriști – 
3 grupe a câte 25 persoane, 
2 grupe pentru vorbitorii de 
limbă română + 1 grupă 
pentru vorbitorii de limbă 
rusă; Durata studiilor  - 30 
ore; 

3  Managementul 
resurselor umane din 
cadrul operatorilor 
serviciilor de alimentare 
cu apă și canalizare. 
Indicatori de performanță 
și motivarea personalului 

Conducerea 
întreprinderilor, 
manageri 
Resurse umane, 
Juriști 

Prezentări 
Lucru în grup 
(exerciții, temă 
pentru acasă) 
Discuții în grup, 
feedback 

3 grupe a câte 25 persoane 
(2 grupe în limba română + 
1 gr. Limba rusă) 

Sursa: Elaborat Consultant și coordonate cu DE AMAC 
 
Pentru anul 2017 s-au planificat instruiri ce țin de accesarea fondurilor pentru proiecte 

investiționale, procedurile de achiziție și managementul resurselor umane.  

 
Tabelul  9 Descrierea succintă a petrecerii sesiunilor de instruire în grup pentru anul 2018 

Nr Modul Grupă țintă Format 
Organizare pentru 

un curs de 
instruire 

1 Managementul 
calității apei 
potabile și apelor 
uzate în Republica 
Moldova 

Conducători de 
întreprinderi, ingineri șefi, 
tehnologi, șef laborator 
Directori, Manageri RU, 
Juriști 

Prezentări 
Lucru în grup (exerciții, temă 
pentru acasă) 
Discuții în grup, feedback 

5 grupe a câte 25 
persoane (4 grupe în 
limba română + 1 
grupă vorbitori de 
limba rusă) 

2 Analiza de 
laborator a calității 
apelor și a apelor 
uzate 

 Prezentări,  
Lucru în grup (exerciții, 
rezolvarea studiilor de caz) 

2 grupe a câte 25 de 
persoane. Durata 
studiilor 300re/3 zile; 

3 Managementul 
energetic  în 
sectorul AAC din 
Moldova 

Inginerii şefi; şefii secţiilor 
tehnice,  ingineri-electricieni 
ingineri 

Prezentări, Lucru în grup 
(exerciții, rezolvarea studiilor 
de caz, discuții) 

3 grupe x 25 
participanți, durata 
studiilor 30ore/3 zile 

Sursa: Elaborat Consultant și coordonate cu DE AMAC 
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Pentru anul 2018 tematica instruirilor se axează pe: managementul calității apei și 

managementul energetic 

 
 
 

4. 2. Teme propuse pentru perioada de după 2018 
 
Teme pentru modulele care ar putea fi planificate pentru anii următori după 2018 sunt redate în 

tabelul 11. În caz de identificare a surselor de finanțare, ar pute deveni teme de rezervă pentru 

anii de studii planificați 2017 și 2018. De asemenea sunt redate unele propuneri de elaborare a 

unor Manuale operaționale pe procese de operare a sistemelor de alimentare cu apă și de 

canalizare. 

 
Tabelul  10 Specificarea etapelor, obiectivelor și rezultatelor așteptate în cadrul instruirilor  

Denumire Etape Obiective specifice 
modulului Rezultate așteptate 

Strategii, obiective și 
necesități instruire 

• elaborarea  strategiei de 
resurse umane a 
operatorilor serviciului de 
alimentare cu apă și 
canalizare și în final al 
sectorului AAC. 
• stabilirea obiectivelor 
strategice; 
• Elaborarea unui plan 
sectorial de acțiuni și 
aprobarea responsabililor; 
• Corelarea nevoilor de 
formare continuă cu 
capacitățile și posibilitățile 
de instruire a IFC AAC; 

Lucrul în echipă  pentru a 
identifica obiectivele 
strategice ale instituţiei,  
măsurile de instruire; 
a prioritiza şi planifica 
măsurile de consolidare a 
capacităţilor conform 
strategiei 

Identificarea punctelor 
forte și slabe ale 
întreprinderii. 
Elaborarea strategiilor și 
obiectivelor strategice. 
Sarcini clare, puncte de 
reper şi responsabilităţi 
(plan de acțiuni). 

Planificarea multianuală a 
investițiilor 

• Identificarea și 
prioritizarea necesităților 
de investiții  
• Elaborarea planului 
investițional (costuri, 
termene, responsabili, 
rezultate) 

Elaborarea unei 
metodologii privind 
identificarea necesităților 
de investiții în sistemul de 
alimentare cu apă și 
canalizare cu scopul de a 
menține viabilitatea și 
durabilitatea 

aptitudini privind: 
• Metode de identificare a 
necesităților de investiții; 
• Calculul costurilor 
Proiectului de investiție; 
• Prioritizarea proiectelor 
scrise; 
• Personal instruit pentru 
implementarea 
proiectelor: 

Metodologia elaborării 
Planului de afaceri 
multianual pentru 
operatorii AAC 

• Analiza diagnostic al 
activităților operatorului 
pentru perioada de 
gestiune; 
• Identificarea rezervelor 
în procesele de operare a 
sistemului AAC; 
• Elaborarea unui proiect 
de Plan de afaceri pentru 
o perioada de 2 – 3 ani; 
• Elemente de actualizare 
a Planului de afaceri 
multianual. 

Metodologia elaborării 
Planurilor de afaceri 
multianuale. 
  

aptitudini privind 
elaborarea Planului de 
afaceri multianual; 
 

Guvernanță corporativă a 
managementului 
operatorilor regionali 
existenți și a celor în fază 
de tranziție 

Elemente de guvernare 
corporativă, în spațiul 
european, a întreprinderilor 
de alimentare cu apă și 
canalizare 
Studiu de caz pentru R. 

școlarizarea membrilor 
consiliilor de administrație, 
managerilor executivi cu 
elementele și practicile 
unei guvernanțe 
corporative a serviciilor de 

• Scrierea unui Raport 
privind lecțiile învățate 
• Capacități de întocmire 
a unui Plan de activitate a 
Consiliului de 
Administrație 
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Denumire Etape Obiective specifice 
modulului Rezultate așteptate 

Moldova utilitate publică. • Cunoștințe a drepturilor 
și obligațiunilor membrilor 
CA; 

Metodologia de calcul a 
consumului tehnologic și a 
pierderilor de apă pentru 
stabilirea și aprobarea în 
scop de determinare a 
tarifelor de către ANRE 

• Raportarea primară 
necesară calcului 
consumului tehnologic; 
• Indicatori și repere de 
performanțe spre care 
este necesar de a tinde; 
• Exerciții practice privind 
aplicarea Metodologiei 

aptitudini și utilități practice 
pentru pregătirea calcului 
consumului tehnologic și a 
pierderilor de apă pentru 
stabilirea și aprobarea de 
către ANRE 

Cunoștințe pentru 
executarea calcului 
consumului tehnologic și a 
pierderilor de apă 

Depistarea şi reducerea 
pierderilor de apă, 
mentenanţă preventivă şi 
reparaţia, organizarea 
intervenţiilor rapide; 
depistarea şi reducerea 
branşamentelor ilegale 

Vizită de studiu la unul din 
centrele din ROMANIA 

  

Elaborarea manualelor pentru următoarele procese operaționale:  
1. Procesul de întreținere 
și lichidare a avariilor pe 
rețelele de alimentare cu 
apă 

Elaborare manual Prezentarea proiectului de 
manual prin organizarea 
unor consultări publice 

Manual operațional 

2. Procesul de întreținere 
și lichidare a avariilor pe 
rețelele de canalizare 

Elaborare manual Prezentarea proiectului de 
manual prin organizarea 
unor consultări publice 

Manual operațional 

3. Asigurarea procesului 
de epurare a apelor uzate 
în condițiile respectării 
normativelor naționale și a 
Directivei privind apele 
uzate urbane 

Elaborare manual Prezentarea proiectului de 
manual prin organizarea 
unor consultări publice 

Manual operațional 

4. Asigurarea procesului 
de tratare a apelor brute în 
condițiile respectării 
normativelor naționale și a 
Directivei privind apele 
pentru consumul uman 

Elaborare manual Prezentarea proiectului de 
manual prin organizarea 
unor consultări publice 

Manual operațional 

5. Exploatarea eficientă a 
instalațiilor de pompare 
prin optimizarea 
consumului de energie 
electrică. Metode și practici 
de optimizare. 

Elaborare manual Prezentarea proiectului de 
manual prin organizarea 
unor consultări publice 

Manual operațional 

Sursa: Elaborat Consultant 
 

Temele propuse nu sunt obligatorii și pot fi realizate în caz de obținere a unor finanțări fie din 

țară fie internaționale de la diferiți donatori și progarme educaționale de formare profesională 

continuă. 
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Tabelul  11 Cursuri de perfecționare. Planificarea necesităților de formatori și costurilor de FPC 

Nr Denumire 

N
r.

 t
o

ta
l n

ev
o

ie
 d

e 
fo

rm
ar

e 

N
r.

 t
o

ta
l s

el
ec

ta
ți 

N
r.

 c
u

rs
an

ți
 g

ru
p

ă 

D
u

ra
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 c
u
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u
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i, 

zi
le

 

D
u
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 c
u
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u
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i, 

o
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/z
i 

N
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re

 s
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d
ii 
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g
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m
 

N
r.
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o
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at

o
ri

 c
u
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N
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o
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C
o
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l 

cu
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u
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r 

d
e 

in
st

ru
ir

e,
 m

ii 
le

i 

 Anul 2017           

1 Accesarea investițiilor și acțiunile 
elaborării și implementării unui 
proiect de investiție 

40 125 25 3 10 150 3 15 279,4 

2.  Procedurile de achiziție a bunurilor, 
a lucrărilor și a serviciilor utilizate în 
activitatea titularilor de licențe din 
sectorul de alimentare cu apă și de 
canalizare 

 75 25 3 10 90 3 9 175,2 

3 Managementul resurselor umane 
din cadrul operatorilor serviciilor de 
alimentare cu apă și canalizare. 
Indicatori de performanță și 
motivarea personalului 

 75 25 3 10 90 3 9 175,2 

 Total anul 2017  275    330 3 33 625,8 
 Anul 2018          
5 Managementul calității apei potabile 

și apelor uzate în Republica 
Moldova 

 125 25 3 10 150  15 279,4 

6 Analiza de laborator a calității apelor 
și a apelor uzate 

 50 25 3 10 60  6 116,8 

 Managementul energetic  în 
sectorul AAC din Moldova 

 75 25 3 10 90  9 175,2 

 Total anul 2018  250   10 300  30 571,4 
 TOTAL PLANIFICARE 

PROPUNERE DIRECȚIA 
EXECUTIVĂ AMAC 

 525    630  66 1197,2 

Sursa: Elaborat de Consultant 
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ANEXA 1 
 
 

Model Curriculum pentru disciplinele din planul de învățământ la formarea continuă a 
adulților 

 
 

Aprobat 

de către instituția respectivă 

„____” ________________” 

 Aprobat 

Ministerul Educației al Republicii Moldova 

„____” ________________” 

Coordonat* 

________________________ 

„____” ________________” 

  

 

Instituția (furnizorul) de formare profesională 

 

 

 

CURRICULUM  
la disciplina 

 
„____________________________________” 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     AUTOR: 
                                                                                                  ______________ 

                
 
 
 
 
 
 

CHIŞINĂU, 2016 
*Notă: În cazuri prevăzute de legislație se coordonează cu ministerele de resort. 
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I. PRELIMINARII 
 

- prezentarea generală a disciplinei și actualitatea, noutatea; 
- locul şi rolul disciplinei în formarea competenţelor specifice ale programului de formare 

profesională/specialității 
 

II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 
 

Forma de 
învățământ 

(zi, f/f, la 
distanță) 

Denumirea disciplinei Semestrul/ 
luna 

Ore total: 

E
va

lu
ar

e
a 

Total 
inclusiv 

C S L LI 

         
etc.         

 
    Notă: C – curs, S – seminar, L – laborator, LI – lucrul individual. 

 
Unităţi de conţinut şi repartizarea orientativă a orelor 

 
Nr. 
d/o Unităţi de conţinut 

Ore 

Curs Seminar Lucrul 
individual 

  zi f/r* zi f/r* zi f/r* 
1.         
2.         
etc.        

Total       

 
III. COMPETENŢE 

 
Notă: se introduc competenţele (generale şi specifice) formate prin intermediul disciplinei 
respective 

 
IV. OBIECTIVE CROSS-CURRICULARE ŞI GENERALE ale cursului 

� Cunoaştere şi înţelegere 
� Aplicare 
� Integrare 
 

Notă: Care duc la formarea competențelor generale și specifice enumerate mai sus. 
 

V. CONŢINUTURI ŞI STRATEGII DIDACTICE  

Subiectul 1. Conform unităților de conținut propuse 

Obiective de referință Unităţi de conţinut 
La finalul cursului subiecții vor fi capabili să: 
- Definească noțiuni..  
- Analizeze ]. 
- Propună soluții la].  
-  

   
   
   
  

 

Forme şi strategii de organizare a activităţii didactice 
Nr 
crt. 

Forme de organizare/tipuri de 
evaluare 

Nr. de 
ore Strategii şi activităţi didactice dominante 

1. Exemplu: Curs introductiv 2 • Prelegere magistrală 
• Expres dezbateri 

2. Seminar de dezvoltare 2 • Prezentarea unor metode de predare-învățare (ex: 
Portofolii de afaceri, Învăţarea prin descoperire, diagrama 



Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova 

 

Metodologia procesului de instruire realizat de Institutul de Formare Continuă în domeniul serviciilor de Alimentare cu Apă și 

Canalizare pentru membrii Asociației ”Moldova  Apă-Canal”                                                                                43 
 

Venn, etc.) 
3. Activitatea individuală a 

studenţilor 
4 • În dependență de specific (ex: studierea notelor de curs, 

exersare în condiții casnice a unor tehnici, teme pentru 
acasă, etc) 

4. Evaluarea punctuală  • Prin probe orale, scrise  
• Activităţi de evaluare: Exemplu: 
- Definiţi noţiunea de ]. 
- Analizaţi funcţiile ]. 
- Propuneţi soluţii pentru ]. 

Notă: conform obiectivelor de referință și conținutul 
subiectului 

 
Subiectul 2. Conform unităților de conținut propuse 

Obiectivele de referinţă + conţinuturi 
Obiective de referință Unităţi de conţinut 

-   
-   
-   
-  

•   
•   
•   
•  

 
Forme şi strategii de organizare a activităţii didactice 

Nr 
d/o 

Forme de organizare/tipuri de 
evaluare Nr. de ore Strategii şi activităţi didactice dominante 

1. Exemplu: Curs tematic 2 Exemplu: Prelegere dezbatere 
2. Exemplu: Seminar interactiv 2 Metode de predare-învățare utilizate în timpului 

seminarului conform subiectului 
3. Activitatea individuală a 

studenţilor 
4 Pentru subiectul dat 

4. Evaluarea continuă  
( reciprocă, autoevaluarea) 

 • Activităţi de evaluare: 
Notă: conform obiectivelor de referință și conținutul 
subiectului 

 
VI. LABORATOR (după caz, cîteva activități practice care vor fi incluse în examen) 

 
Nr. Produsul preconizat Strategii de realizare Criterii de evaluare Termen de 

realizare 
1.     
2.     
3.     

- LISTA TEMELOR PENTRU REFERATE/RAPOARTE 

 

VII. LISTA SUBIECTELOR PENTRU EVALUAREA FINALĂ 

 

VIII. BIBILIOGRAFIE SELECTIVĂ (inclusiv din ultimii cinci ani) 
1. Cristea S., Dicţionar de termeni pedagogici, Bucureşti, 1998. 

2. Crişan A., Guţu V., Proiectarea curriculumului de bază, TipCim, Cimişlia, 1997. 

3. Curriculum de bază. Documente reglatoare,  Coordonatori : Musteaţă S., Bucun N., Guţu 

Vl., Cimişlia, 1997. 

4. Guţu Vl., Proiectarea didactică în învăţământul superior, CEP USM, Chişinău, 2007, 250p. 

5. Guţu Vl.,Cadrul de referinţă al Curriculumului Naţional,Î.E.P.Ştiinţa, Chişinău, 2007, 100p. 
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ANEXA 3 
 Tabel 1 Teme pentru modulele planificate pentru anii de după 2018 

Modul Subiecte materiale pentru 
prezentare (succint) Obiective specifice modulului Rezultate așteptate 

Gestiunea 
resurselor 
umane. 
Indicatori de 
performanță și 
motivarea 
personalului 

Strategia resurselor umane în întreprindere 
Planificarea necesarului de personal și eficiența acestuia 
Politici de personal (selecție, recrutare, angajare, instruire, etc.) 
Managementul cunoștințelor (metode de transfer a cunoștințelor, 
externe și interne) 
Indicatori de performanță 
Specificul în apă-canalizare (tipuri de indicatori, calculul) 
Evaluarea, atestarea, motivarea personalului în baza indicatorilor 
de performanță 

Prezentare PowerPoint 
(teoria) 
Studii de caz (prezentare, 
lucru în grup) Discuții, 
feedback (pe flipkart) 

 Înțelegerea principiilor de gestiune 
a resurselor umane. 
Cunoașterea metodelor de transfer 
de experienţă, și metodelor de 
evaluare a personalului. Evaluarea 
și motivarea personalului prin 
stabilirea indicatorilor de 
performanță. 

Ajustarea politicilor de 
personal. 
Creșterea cunoștințelor în 
elaborarea documentației. 
Metode aplicate de  
împărtăşire a cunoştinţelor. 

Dezvoltarea 
proceselor de 
lucru 

Tipuri de procese în cadrul întreprinderii (abordare specifică AAC) 
Descrierea generală a proceselor 
Elaborarea organigramei și stabilirea responsabilităților în cadrul 
întreprinderii 
Tipuri de relații conform organigramei 
Elaborarea documentației de proces (Regulament, fișe de post, 
etc.) 

Prezentare PowerPoint 
(teoria) 
Studii de caz (prezentare, 
lucru în grup) Discuții, 
feedback (pe flipkart) 

Inițiere în descrierea generală a 
proceselor, formalizarea 
documentației de proces. 

Ajustarea necesităților de 
RU la procesele interne. 
Creșterea cunoștințelor în 
elaborarea documentației. 
 

Gestionarea şi 
mentenanţă  
echipamentului, 
utilajelor şi 
vehiculelor 

reguli pentru desfăşurarea operaţiunilor, îndrumări pentru 
operator, fişe de post, proceduri, manuale, raportare 
managementul mentenanţă preventive şi reparaţiilor  
managementul costurilor de întreținere 
securitatea muncii, siguranţa publică 
managementul activelor 

Prezentare PowerPoint 
(teoria) 
Studii de caz (prezentare, 
lucru în grup) 
 

Înţelegerea importanţei gestiunii și 
mentenanță  activelor AAC, 
semnificaţiei  ca parte importantă a 
managementului operaţional.  
Cunoașterea managementului 
securităţii şi  siguranței  în muncă. 
Acumularea cunoştinţelor  pentru 
aplicarea în practică de  
mentenanță preventivă 

Capacitate mai bună de 
gestiune a activelor,  de 
prevenire a   defecțiunilor 
și de aplicare a 
managementului calității. 
Aplicarea cerințelor de 
securitate și siguranță în  
muncă.  
 

Opţiuni de 
dezvoltare, 
compatibile cu 
practica UE, 
pentru tratarea 
apelor uzate şi 
administrarea  
nămolului în 
Moldova 

Directivele UE referitor la tratarea apelor uzate  
Protecția mediului, în special a solului, atunci când se utilizează 
nămolul din epurare în agricultură 
Administrarea  nămolului 
Situația actuală a nămolului de epurare în RM 
Metode de tratare a nămolului de epurare 
Soluții pentru tratarea și eliminarea nămolurilor care nu 
îndeplinesc cerințele de utilizare în agricultură 
Tipuri de Stații de Epurare din RM 
Situația  tehnologiilor de epurare a apelor uzate implementate în 
cadrul proiectelor investiționale 

Prezentare PowerPoint 
(teoria) 
Studii de caz (prezentare, 
lucru în grup) 
Discuții, feedback 

Relatarea  esenței prevederilor 
Directivelor UE referitor la tratarea 
apelor uzate, determinarea 
diferențelor comparativ cu 
normativele  în vigoare.   
Înţelegerea  importanţei gestiunii 
nămolului.  
Acumularea cunoştinţelor  referitor 
la tehnologiile de tratare a apelor 
uzate utilizate în RM. 

Distingerea  mai bună, 
dintre cerințele UE  și 
naționale, referitor la 
tratarea apelor uzate.  
Aplicarea cunoștințelor în 
administrarea eficientă a 
nămolului.  
  
 

Managementul Metodologia analizei consumului de energie electrică la instalațiile Prezentare PowerPoint Aplicarea metodologiilor de analiză Capacitate mai bună de 
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Modul Subiecte materiale pentru 
prezentare (succint) Obiective specifice modulului Rezultate așteptate 

energetic  în 
sectorul AAC din 
Moldova 

AAC 
Metode de testare a randamentului pompelor 
Întreținerea și reparația instalațiilor de pompare 
Eficiența energetică a clădirilor și halelor de producție în sectorul 
AAC 
Recomandări privind elaborarea strategiei de reducere a costurilor  
de energie în AAC 

(teoria) 
Studii de caz (prezentare, 
lucru în grup) 
Discuții, feedback 

a consumurilor de de energie 
electrică.  
Acumularea cunoştinţelor  referitor 
la elaborarea programelor de 
reducere a consumului de energie 
electrică. 

gestiune a resurselor 
energetice.  
 

Gestunea 
proiectelor 
investiționale 

Ciclul de gestiune a proiectului 
Instrumente de planificare și stabilire a punctelor de reper 
(obiective, termen limită, etc.) 
Gestiunea riscurilor de proiect 
Monitorizarea implementării proiectelor 
Abordări specifice în AAC 

Prezentare PowerPoint 
(teoria) 
Studii de caz și abordări 
specifice în AC 
(prezentare) 
Discuții, feedback (pe 
flipchart) 

Acumularea cunoștințelor pentru 
gestiunea proiectelor. 
Aplicarea instrumentelor de 
planificare și monitorizare. 
 

Consolidarea  capacităților 
interne ale întreprinderii în 
implementare de proiecte 
investiționale. 
Previziunea riscurilor de 
neîndeplinire. 

Managementul 
contractelor în 
proiectul 
investiţional 

Identificarea contractelor și alegerea contractelor relevante 
Pregătirea conform ToR (documentația de proiect) 
Specificul achizițiilor publice 
Negocierea și contractarea 
Gestiunea contractelor 

Prezentare PowerPoint 
(teoria) 
Studii de caz și abordări 
specifice în AAC 
(prezentare, lucru în 
grup) 
Discuții, feedback (pe 
flipkart) 

Înțelegerea specificului aplicării la 
proiecte în AAC. 
Acumularea cunoștințelor pentru 
gestiunea contractelor 

Consolidarea  capacităților 
interne ale întreprinderii de 
a identifica și gestiuna  
contracte investiționale. 
 

Responsabilități 
în gestiunea 
proiectului (UIP) 

Elaborarea organigramei și stabilirea responsabilităților în proiect 
Tipuri de relații în cadrul proiectului 
Rolul managerului de proiect 
Sensibilizarea echipei 
Abordări specifice în AAC 

Prezentare PowerPoint 
(teoria) 
Discuții, feedback (pe 
flipkart) 
Șabloane pentru lucru în 
echipă și tema pentru 
acasa (diagrama 
relațiilor, proceduri, fișa 
de post) 

Înțelegerea responsabilităților în 
proiect 

Stabilirea 
responsabilităților în 
proiecte. 
Previziunea riscurilor de 
neîndeplinire. 

Instituționalizare
a și 
regionalizarea 
serviciilor apă-
canalizare 

Importanța, utilitatea  și conținutul Contractului de delegare a 
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare 
Avantaje pentru companiile de apă în procesul de regionalizare a 
serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare 
Aspecte instituționale ale regionalizării serviciilor în Republica 
Moldova.  Raporturile dintre autoritățile publice locale din cadrul 
unei regiuni, precum și raporturile dintre compania de apă și 
autoritățile publice locale 

Prezentare PowerPoint 
(teoria) 
Studii de caz (prezentare, 
lucru în grup) 
Discuții, feedback 

Înțelegerea  aspectelor instituționale 
ale procesului de regionalizare a 
serviciului 

Consolidarea  capacităților 
instituționale ale 
companiilor de apă și 
îmbunătățirea raportului 
dintre compania de apă și 
administratiile publice 
locale  
 



Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova 
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