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I. PRELIMINARII
Modulul Servicii de alimentare cu apă şi de canalizare (relaţii cu clienţii) se organizează în scopul de a
forma specialişti responsabili de exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare
prin consolidarea şi dezvoltarea capacităţilor legate de acte legislative şi normative din domeniu, care
sunt utilizate de către operatorii „Apă – Canal” din R. Moldova.
Obiectivul modulului constă în asigurarea consolidării şi dezvoltării capacităţilor legate de Relaţii cu
clienţii în domeniul serviciilor abonaţi pentru Operatorii „Apă-Canal” din R. Moldova. Vor fi
accentuate următoarele obiective conform tematicii modulelor:
1. Familiarizarea cu prevederile legislației în vigoare, care reglementează serviciul public de
alimentare cu apă şi de canalizare;
2. Familiarizarea cu montarea și exploatarea contoarelor de apă și nodurilor apometrice, verificarea
metrologică a contoarelor, citirea indicațiilor și calculul consumului de apa la branșarea ilicită, acte
legislative și normative.
3. Reglementarea raportului juridic dintre operator şi consumator cu privire la branşare/racordarea
consumatorilor, contractarea şi litigiile, facturarea şi plata serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare, penalități şi petiții.
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II. STRUCTURA CURRICULUMULUI
TIPUL
Categorii de beneficiari

Durata programului
Numărul de credite
Forme de evaluare

Curriculum modular
Angajații întreprinderilor furnizoare de serviciul public de
alimentare cu apă şi canalizare, membre ale Asociației
Moldova Apă-Canal din Republica Moldova.
90 ore
3
Evaluare iniţială (test grilă), evaluare formativă (studii de
caz, sarcini practice), evaluare sumativă (portofoliu)

III. REPARTIZAREA PE ORE A CURSULUI/MODULULUI
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Modulul

Branșarea și racordarea consumatorilor la
rețelele publice de alimentare cu apă și de
canalizare.
Montarea și exploatarea contoarelor la
consumatori.
Facturarea și achitarea serviciului public de
alimentare cu apă și de canalizare.
Facturarea Concentrațiilor maxime admisibile.
Contractarea și litigiile.
Debranșarea consumatorilor.
Petiții și audiență.

Total
IV.
Nr.
d/o

Numărul de ore
Seminar
Lucrul
individual
2
11

Total

Curs

Evaluare

15

2

11,25

2

1

8,25

*

18,75

4

1

13,75

*

15
15
7,5
7,5
90

4
2
1
1
16

2
1
1
8

11
11
5,5
5,5
66

*
*
*
*
*

*

CONŢINUTUL CANTITATIV AL CURSULUI/MODULULUI PE UNITĂŢI DE CONŢINUT
Numărul de ore
Unități de conținut

Tema 1 – Branșarea și racordarea consumatorilor la rețelele
publice de alimentare cu apă și de canalizare.
1.1. - Cererea consumatorului pentru Avizul de branșare;
- Executarea dosarului tehnic (ce trebuie să conțină);
- Achitarea lucrărilor de branșare (tarif aprobat de ANRE);
- Executarea lucrărilor de branșare racordare;
- Actele ce urmează a fi întocmite.
Tema 2 – Montarea și exploatarea contoarelor la consumatori.

Total ore

Teoretice

Practice

Lucrul
individual

15

2

2

11

15

2

2

11

11,25

2

1

8,25
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2.1.

- Condițiile tehnice de instalare a contorului;
- Tipuri de contoare;
- Locul instalării contorului;
- Sursele de achiziționare a contoarelor;
- Sigilarea contorului;
- Actele ce urmează a fi întocmite;
Tema 3 – Facturarea și achitarea serviciului public de alimentare
cu apă și de canalizare.
3.1. - Calcularea plăților;
- Modul de calcul;
- Facturarea serviciilor furnizate;
- Factura de plată.;
- Conținutul şi prevederile facturii;
- Termenii de achitare a facturilor;
- Expedierea facturilor consumatorilor;
- Modul de prezentare a facturilor consumatorilor;
- Modalitatea de calcul a facturilor;
- Penalități;
- Calcularea penalităților pentru întârzierea plăţilor
serviciilor furnizate.
Tema 4 – Facturarea Concentrațiilor maxime admisibile.
- Calcularea plăţilor;
- Modul de calcul;
- Facturarea serviciilor furnizate;
- Factura de plată;
- Conținutul şi prevederile facturii;
- Prelevarea probelor;
- Prescripții de înlăturare a neconformităților.
Tema 5 – Contractarea și litigiile.

11,25

2

1

8,25

18,75

4

1

13,75

18,75

4

1

13,75

15

4

-

11

15

4

-

11

15

2

2

11

15

2

2

11

7,5

1

1

5,5

7,5

1

1

5,5

7,5

1

1

5,5

7,5

1

1

5,5

90

16

8

66

4.1.

4.1.

- Structura și clauzele contractuale pentru serviciile de
alimentare cu apă și de canalizare;
- Structura și clauzele contractuale a prestării serviciilor
CMA;
- Prelungirea, suspendarea, modificarea, rezilierea
contractului.
- Soluționarea litigiilor.
Tema 6 – Debranșarea consumatorilor.

4.1.

- Motivele debranșării;
- Modalitatea de debranșare de la serviciul de alimentare
cu apă și de canalizare;
- Actele ce urmează a fi întocmite.
Tema 7 – Petiții și audiență.

4.1.

- Evidența petițiilor;
- Examinarea petițiilor;
- Etapele de lucru cu petițiile;
- Organizarea audienței;
- Evidența și analiza lucrului cu petițiile și audiențele
acordate;
- Documentele de referință.
Total
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V.

FINALITĂŢI
















VI.

La finalizarea cursului, formabilul va fi capabil:
Să cunoască cadrul legal şi normativ de reglementare a sectorului de alimentare cu apă
şi de canalizare;
Să se familiarizeze cu noțiuni de branșamente şi noduri apometrice;
Să cunoască cum se execută lucrările de branşare / racordare;
Să se familiarizeze cu modalităţile de citire a datelor contoarelor, descrierea
problemelor cu care se confruntă operatorul la citirea datelor de pe contoare.
Să cunoască procedurile tehnice de calcul al consumului de apă;
Să cunoască procedurile de calcul al consumului ilicit de apă;
Să cunoască metodologia de calcul a concentraţiilor maxime admisibile;
Să se familiarizeze cu evidenţierea/stabilirea bazei juridice privind structura şi clauzele
contractului;
Să cunoască reglementarea raportului juridic dintre operator şi consumator cu privire
la branşare/racordare a consumatorilor;
Să cunoască clauzele contractuale, modificarea, suspendarea şi rezilierea contractului;
Să identifice şi să soluţioneze litigiile;
Să cunoască modalitatea de debranşare de la serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare;
Să poată întocmi actele ce urmează a fi debranşat consumatorul;
Să se familiarizeze cu cerinţele ce trebuie să corespundă o petiţie;
Să cunoască drepturile petiţionarului, obligaţiile şi drepturile organului sau persoanei
oficiale cui sunt adresate petiţiile;
STRATEGII DE PREDARE-ÎNVĂŢARE

Strategia de predare va contribui la valorificarea standardelor de calitate în procesul de formare a
evaluatorilor și se va axa atât pe predarea directă (formală), cât și pe cea indirectă (informală).
În cadrul orelor de contact direct și practice se vor utiliza preponderent strategii didactice deductive
și analogice. Astfel, în procesul de predare-învățare vor fi utilizate următoarele metode: conversația,
expunerea, dezbaterea, conferința online, lucrul în echipă/grup, studii de caz, experiență de bune
practici, simularea interviurilor cu diferite categorii de evaluați, etc.
În cadrul orelor de contact indirect se vor utiliza preponderent strategii didactice inductive și
algoritmice. Pentru aceste activități sunt necesare resurse materiale, digitale și metodice: PC,
proiector, cameră web, spoturi video, metodologii, ghiduri, rapoarte de autoevaluare, fișa de vizită,
studii de caz, teste, rapoarte de evaluare externă, teste grilă, prezentări ppt, etc.

VII.

STRATEGII DE EVALUARE

Strategiile de evaluare presupun aplicarea unor probe de evaluare a cunoştinţelor şi abilităţilor
practice ale formabililor. Strategia de evaluare se fundamentează pe trei tipuri de evaluare, după cum
urmează:
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Evaluarea inițială se va realiza după parcurgerea cursului, urmare a studierii documentelor normativreglatorii europene și naționale în domeniu. Determinarea măsurii în care formabilii s-au familiarizat
cu aspectele-cheie ale cadrului legal european și național se va realiza prin intermediul unui test grilă.
Evaluarea formativă se va realiza în cadrul fiecărei unități/sesiuni de conținut al cursului, având ca
scop identificarea, formarea și consolidarea abilității formabililor de a realiza acțiuni necesare pentru
rezolvarea unor sarcini specifice procesului de evaluare externă.
Evaluarea sumativă se va realiza în cadrul cursului și presupune elaborarea unor secvențe ale
instrumentelor de lucru ale evaluatorului prezentate sub formă de portofoliu.
Strategiile și formele de evaluare vor fi identice pentru ambele modalități de instruire a formabililor:
sesiunilor de instruire în cadrul IFCAAC și/sau la distanță (online).
VIII.

STUDIUL INDIVIDUAL

Lucrul individual ghidat de formator include:
 Identificarea agenţilor economici, care sunt deserviţi de compania prestătoare că ar necesita
contoare de apă combinate;
 Argumentarea necesităţii conductei de ocolire la unele noduri apometrice deservite de
compania prestătoare;
 Descrierea acţiunilor care pot fi întreprinse pentru a mări rata de sporire a încasărilor la
întreprinderea prestătoare de apaă şi de canalizare;
 Elaborarea Avizului de branșare/racordare la sistemul public de alimentare cu apă și la
sistemul public de canalizare în scopul finalizării lucrărilor de construcție, având pachetul
integral de documente al solicitantului (exemplu: a) condițiile tehnice pentru proiectarea
rețelelor de alimentare cu apă și evacuarea apelor uzate; b) proiectul de execuție a rețelelor
exterioare de alimentare cu apă și canalizare).

IX.
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