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Nr. 02-22/1706 din 21.12.2022  

                                

Dlui Iurii NISTOR 

Director Executiv al Asociației „Moldova Apă Canal” 

(apacanal@yandex.ru) 

Natalia CIOBANU 

Director, Institutul de formare continuă în domeniul  

Alimentării cu Apă şi Canalizării pentru membrii AMAC 

(natalia.ciobanu@fua.utm.md) 

 

Referință: Proiectul „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” ratificat prin 

Legea nr. 169/2022 pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația 

Internațională pentru Dezvoltare în vederea implementării proiectului „Securitatea aprovizionării cu 

apă și sanitație în Moldova”. 

Stimate Dle Nistor, 

I.P. Oficiul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală Vă mulțumește pentru dialogul 

constructiv desfășurat în cadrul ședinței din 05.12.2022.  

Totodată, Vă comunicăm că la data de 09.11.2022 a fost desfășurată o ședință de informare și cu 

reprezentanții Universității Tehnice a Moldovei în care au fost prezentate obiectivele de dezvoltare a 

capacităților operatorilor din domeniul alimentării cu apă și canalizare în cadrul proiectului „Securitatea 

aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”. În acest sens, conform prevederilor documentului în baza 

căruia au fost negociate obiectivele proiectului, pentru a crește capacitățile operatorilor din domeniul 

alimentării cu apă și canalizare, urmează a fi instruiți, sau să frecventeze cursuri acreditate pentru 

personalul cu studii superioare de 18 luni pentru cei fără calificări tehnice și/sau recalificare de 12 luni 

pentru cei cu pregătire tehnică, pentru circa 165 persoane, astfel încât să fie asigurată nu doar creșterea 

calificării angajaților existenți, dar și să fie atrase noi persoane în domeniu, dintre care circa 30 % trebuie 

să fie femei.  

De asemenea, este importantă și examinarea posibilității de instruire a personalului tehnic cu 

studii superioare incomplete (colegii), fiind examinată oportunitatea instruirii în cursuri de calificare de 

9 luni, sau cursuri de recalificare de 12 luni. 

Prin urmare, pentru a continua dialogul și a iniția  activitățile, este necesară crearea unui cadru de 

parteneriat, prin care Asociația „Moldova Apa Canal”  în colaborare cu membrii acestora va prezenta 

lista necesităților operatorilor din domeniul alimentării cu apă și canalizare  pentru desfășurarea 

cursurilor de calificare și recalificare, iar ulterior aceste propuneri (nr. de persoane delegate pentru 

cursurile de calificare/recalificare, tipurile de cursuri) urmează a fi discutate cu reprezentanții 

Universității Tehnice a Moldovei în vederea semnării unor prevederi contractuale și calculul costurilor 

de realizare a acțiunilor. 

                                                      

Ministerul Infrastructurii                

și Dezvoltării Regionale 

 
Oficiul Național de  

Dezvoltare Regională și Locală 
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În concluzie, solicităm respectuos Asociației „Moldova Apă Canal” să înainteze propunerile și 

listele persoanelor ce pot fi instruite în conformitate cu cele menționate mai sus, specificând numărul 

persoanelor, tipurile de cursuri necesare de calificare/recalificare în cadrul proiectului, luând în 

considerare criteriul de gen, cel puțin 30 % din lista/listele propuse să fie femei. 

Vă mulțumim pentru colaborare și așteptăm propunerile Dvs. cât mai curând posibil, dar nu mai 

târziu de 20 ianuarie, 2023. Vă informăm că în perioada 23.01 – 03.02.2023 se planifică misiunea Băncii 

Mondiale în Republica Moldova pentru acest proiect, iar până la vizita reprezentanților BM este necesar 

să avem informația solicită.  

 

Cu respect, 

 

 Director                                                                                   Mihail CROITORU         
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