
 
                         
 

 
 
 
 
 

INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI CANALIZĂRII 
PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI „MOLDOVA APĂ-CANAL” 

 

 

  

PROGRAMUL NAȚIONAL DE CREȘTERE A CAPACITĂȚILOR OPERATORILOR DIN 

DOMENIUL APROVIZIONARE CU APĂ ȘI CANALIZARE 

 
Domeniu: EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE  CANALIZARE 

 
 

CONCEPT 

Titlul 

modulelor: 

Modulul 10: Rolul operatorilor de servicii publice de alimentare cu apă și de 

canalizare în procesul de atragere a investițiilor, proiectare, construcție și dare în 

exploatare a obiectelor de alimentare cu apă și de canalizare 

 

 

Obiectiv: 
Programul acordă sprijin calificat şi eficient întreprinderilor furnizoare de servicii de 

alimentare cu apă şi de canalizare, membre ale Asociaţiei Moldova Apă-Canal 

(AMAC), parteneri ai GIZ si beneficiari ai Fondului Național de Dezvoltare 

Regionala.  

Obiectivul Programului constă în asigurarea consolidării şi dezvoltării capacităţilor 

legate de atragerea investițiilor în domeniul serviciilor de apă și canalizare pentru 

Operatorii „Apă-Canal” din R.Moldova. Vor fi accentuate următoarele obiective 

conform tematicii modulelor: 

1. Familiarizarea cu prevederile legislației în vigoare, care reglementează etapele și 

procedurile de elaborare, avizare, aprobare a documentației de proiect pentru serviciul 

public de alimentare cu apă şi de canalizare; 

2. Familiarizarea cu etapele de elaborare a documentației de proiect în construcții, 

contractarea, finanțarea, certificarea și autorizarea de construcție, execuția și predarea 

lucrărilor de construcție conform legislației în vigoare. 

3. Familiarizarea cu documentația privind proiectarea, execuția, recepția și exploatarea 

obiectelor de alimentare cu apă și canalizare. 

4.  Familiarizarea cu documentația privind verificarea calității și recepția construcțiilor, 

exploatarea tehnică a sistemelor de alimentarea cu apă și canalizzare. 

Participanţi: 
Circa 25 de participanți reprezentând întreprinderi furnizoare de servicii de alimentare 

cu apă şi canalizare din Republica Moldova 

Locație: 

Institutul de Formare Continua în domeniul Alimentării cu Apă și Canalizării 

(IFCAAC),  

Universitatea Tehnică din Moldova, mun. Chișinău, b-dul. Dacia 39, et. 1, aula-142. 

(Blocul de studii 9 al Facultății Urbanism și Arhitectură). 

Organizator: AMAC, IFCAAC, GIZ 

Perioada: 
24 – 25 - 26 octombrie 2017 grupa romana 

14 – 15 – 16 noiembrie 2017 grupa rusa 

Responsabil 

modul: 

Calos Sergiu, director IFCAAC 

Ciobanu Natalia, coordonator modul 
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AGENDA  (Ziua 1) 

 

Ora Tema sesiunii Lectorul 

09.00 – 09.30 Înregistrarea participanţilor  

09.30 – 9.45 

Cuvînt de deschidere. 

Prezentarea echipei/participanților, conținutului și 

structurii cursului; stabilirea regulilor de lucru; 

identificarea necesităților de instruire a cursanților. 

Nistor Iurie, director 

executive AMAC 

Calos Sergiu, director 

IFCAAC 

9.45 – 10.45 

Atragerea investitiilor în domeniul serviciului public de 

alimentare cu apă și de canalizare 

Constantin Mihailescu, 

dr.hab. 

 

10.45 – 11.00 

 

Pauză  

 

11.00 – 12.30 
Atragerea investitiilor în domeniul serviciului public de 

alimentare cu apă și de canalizare. 

Constantin Mihailescu, 

dr.hab. 

 

12.30 – 13.30 

 

Masa de prânz 

 

13.30 – 15.00 

Sesiunea 1, tema 4. Modalitatea eliberării avizelor de 

branșare/ racordare la rețelele publice de alimentare cu 

apă și de canalizare. Branșarea/racordarea instalațiilor 

interne de apă și de canalizare la sistemul public de 

alimentare cu apă și de canalizare. Regulamentul nr.271 

din 16.12.2015 cu privire la sistemul public de 

alimentare cu apă și de canalizare. 

Bordian Vladimir, șef 

Serviciul Tehnic, 

Producție, Apă-Canal 

Chișinău. 

 
 

Sesiunea 2, tema 1.  Etapele de elaborare a 

documentației de urbanism. Finanțarea elaborării 

documentației de urbanism. Elaborarea documentației de 

proiect de construcții. 

Știrbu Vitalie, Inspector 

principal Botanica, Inspecția 

de Stat in Constructii  

15.00 – 15.15 

 

Pauză 

 

15.15 – 16.45 

Sesiunea 2, tema 2. Elaborarea documentației de proiect 

pentru construcție. Avizarea documentației de proiect 

pentru construcție. Aprobarea și verificarea 

documentației de proiect pentru construcții. 

 

 

Știrbu Vitalie, Inspector 

principal Botanica, Inspecția 

de Stat in Constructii 

16.45 – 17.00 Concluziile primei zile de instruire Moderatorii  
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AGENDA  (Ziua 2) 

 

Ora Tema sesiunii Lectorul 

09.00 – 11.00 

Sesiunea 1, tema 1: Procedura de elaborare, avizare, aprobare 

și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru 

construcții. Cerințe și prevederi principale. Componența ți 

conținutul-cadru al proiectului pentru construirea obiectivelor 

cu destinație de producere. 

Croitoru Gheorghe, șef 

Direcția reglementări 

tehnico-economice, 

MADM 

 

10.45 – 11.00 Pauză  

11.00 – 11.45 

Sesiunea 1, tema 2: Etapele și procedurile pentru lucrările de 

proiectare și de construire. Identificarea și determinarea 

necesității investiției, studiu de fezabilitate și marketing. 

Argumentarea economică și socială. Consultarea cadrului legal 

pentru efectuarea investiției, referințe. 

Croitoru Gheorghe, șef 

Direcția reglementări 

tehnico-economice, 

MADM 

 

11.45 – 12.30 

 

Sesiunea 1, tema 3: Etapele și procedurile pentru lucrările de 

proiectare și de construire. Identificarea și determinarea 

necesității investiției, studiu de fezabilitate și marketing. 

Argumentarea economică și socială. Consultarea cadrului legal 

pentru efectuarea investiției, referințe. 

Croitoru Gheorghe, șef 

Direcția reglementări 

tehnico-economice, 

MADM 

 

12.30 – 13.30 

 

Masa de prânz 

 

 

13.30 – 15.00 

Sesiunea 2, tema 3. Obținerea Autorizației de construcție. 

Anunțarea începerii lucrărilor de construcție. Obținerea 

Autorizației de construcție. Obligațiile 

investitorului/beneficiarului. Predarea terenului construcției 

Companiei de construcție. Verificarea execuția calitativă a 

lucrărilor de construcțiilor. 

Mazurean Mihail, șef 

Serviciu Investiții și 

supraveghere tehnică, 

Direcția tehnică, 

Producție, Apă-Canal 

Chișinău 

15.00 – 15.15 Pauză   

15.15 – 16.00 

Sesiunea 3, tema 4. Cartea tehnică a construcției: 

documentația privind proiectarea, documentația  privind 

execuția, documentația privind recepția. 

Mazurean Mihail, șef 

Serviciu Investiții și 

supraveghere tehnică, 

Direcția tehnică, 

Producție, Apă-Canal 

Chișinău 

16.00 – 16.45 

Sesiunea 3, tema 5.  Modalitatea perfectării proceselor 

verbale: lucrări ascunse încercare hidraulică a conductei sub 

presiune la rezistență, fără presiune la etanșare, rezultatele 

sanitar-microbiologice. 

Mazurean Mihail, șef 

Serviciu Investiții și 

supraveghere tehnică, 

Direcția tehnică, 

Producție, Apă-Canal 

Chișinău 

16.45 – 17.00 Concluziile celei de a doua zi de instruire Moderatorii  
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AGENDA  (Ziua 3) 

 

Ora Tema sesiunii Lectorul 

09.00 – 10.00 
Sesiunea 3, tema 6. Particularitățile selectării materialelor pentru 

rețelele de alimentare cu apă și de canalizare. 

Mazurean Mihail, șef 

Serviciu Investiții și 

supraveghere tehnică, 

Direcția tehnică, 

Producție, Apă-Canal 

Chișinău 

10.00 – 10.45 

Sesiunea 3, tema 7. Aspectele utilizării, avantajele și 

dezavantajele conductelor din:  fontă, polietilenă, beton armat, 

pafsin, oțel, ceramică, PE, PVC. 

Mazurean Mihail, șef 

Serviciu Investiții și 

supraveghere 

tehnică, Direcția 

tehnică, Producție, 

Apă-Canal Chișinău 

10.45 – 11.00                                               Pauză 

11.00 – 12.30 

Sesiunea 4, tema 1. Recepția construcțiilor. Regulamentul de 

recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin HG 

nr.285 din 23.05.1996: informarea investitorului privind 

finalizarea lucrărilor de construcție; modalitatea desemnării 

Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor. 

Verificarea calității ți recepția lucrărilor ascunse și în faze 

determinate. Postutilizarea construcțiilor. 

Chiperi Mihail,  

Vice-director, Regia 

Apă-Canal Orhei 

 

12.30 – 13.30 Masa de prânz  

13.30 – 15.00 

Sesiunea 4, tema 2. Verificarea calității ți recepția lucrărilor 

ascunse și în faze determinate. Postutilizarea construcțiilor 

(continuare). Regulamentul privind exploatarea tehnică a 

sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare. Documentația 

tehnică. 

Chiperi Mihail,  

Vice-director, Regia 

Apă-Canal Orhei 

 

15.00 – 15.15                                           Pauză  

15.15 – 15.45 

Studiu de caz: Lectii invatate în procesul de atragere si 

implementare a unui proiect de investitii-studiul de caz 

raionulCahul 

Pleșca Sergiu, GIZ 

15.45 – 16.00 
Evaluarea seminarului. Închiderea seminarului. 

Înmânarea Certificatelor de instruire. 
Calos Sergiu 

Ciobanu Natalia 

 


