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Acronime 
 
AC Apa Canal (regii) 
AAM Agenția Apele Moldovei  
AMAC Asociația Regiilor Apă - Canal Moldova 
ANRE Agenția Națională de Reglementare în Sectorul Energetic 
UTA Unitate teritorial-administrativă 
DUE Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova 
PSAP Planul de Siguranță a Apei Potabile 
DMA Direcția Managementul Apelor (MMe) 
BERD Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
UE  Uniunea Europeană 
FIDIC Federația Internațională a Inginerilor Consultanți 
RF Raport final 
HG Hotărâre de Guvern 
OUG Ordonanță de urgență a Guvernului 
GRM  
MRU 

Guvernul Republicii Moldova 
Managementul resurselor umane 

BIRD Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
IFI Instituție financiară internațională 
RAI Raport de activitate interimar 
ISO Organizația Internațională de Standardizare 
EP Expert principal  
UAPL Unitate a administrației publice locale 
OSTL Obiective strategice pe termen lung 
SIM Sistem informațional de management 
MMe Ministerul mediului 
MF Ministerul finanțelor 
MS Ministerul sănătății 
MDRC Ministerul dezvoltării regionale și construcțiilor 
CBTM Cadrul bugetar pe termen mediu 
OSTM Obiective strategice pe termen mediu  
SND Strategia Națională de Dezvoltare 
FNE Fondul Național Ecologic 
ONG Organizație ne-guvernamentală 
ES Expert secundar 
FNDR Fondul Național de Dezvoltare Regională 
OECD Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare 
DP Director de Proiect – Managerul Programului Eptisa România. 
UIP Unitatea de Implementare a Proiectului 
UMP Unitatea de Management a Proiectului 
PPP Parteneriat public-privat 
PSP Participarea sectorului privat 
AC Asigurarea calității 
MAC Manual privind asigurarea calității 
PAC Proceduri de asigurare a calității 
RAC Persoană responsabilă de asigurarea calității 
ADR Agenție de Dezvoltare Regională 
AIR Analiza Impactului de Reglementare 
OR 
BNS 

Operator regional prestator de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare 
Biroul Național de Statistică 

CS Comitetul de Supraveghere (Apa – PSPS)  
CSC Consiliul Sectorial de Coordonare  
PSPS Programul de Sprijinire a Politicilor Sectoriale 
AT Asistența Tehnică 
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GO Grupul Operațional 
TOR Termeni de Referință 
LE Lider de Echipă 
EAUU Epurarea apelor uzate urbane (Directiva UE) 
CPSA Companie prestatoare a serviciilor de apă 
AAC Aprovizionarea cu apă și canalizare (sector) 
AUA  Asociația utilizatorilor de apă 
MNAC Manualul national al operatorilor de apa si canalizare publicat de Ministerul mediului al 

României  
IPP Indicatorii principali de performanță  
ANF Apa nefacturată 
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1. Sumar executiv 

 
Obiectivul Manualului celor mai bune practici pentru operatorii serviciilor de apă din Moldova este 
 

1. De a facilita consolidarea operatorilor regionali prestatori de servicii (OR) în prestatori efectivi 
și eficienți ai serviciilor de apă, precum și 

2. De a oferi îndrumări operaționale și manageriale pentru E&Î întreprinderilor prestatoare de 
servicii de apă care sunt compatibile cu bunele practici din țările UE. 

 
Manualul celor mai bune practici trebuie să fie util pentru a stimula aplicarea bunele practici în CPSA 
naționale, pentru a promova transparența, evalua performanța prin aplicarea indicatorilor de 
performanță (benchmarking) și asigura o bază solidă pentru dezvoltarea unei curricule (program)  
naționale de instruire, care să includă eventual certificarea titularilor funcțiilor principale. Manualul 
trebuie să ofere îndrumare pentru efectuarea trecerii de la practicile actuale la nivele de performanță 
compatibile cu performanța celor mai buni operatori din Europa de Est.  
 
Manualul celor mai bune practici trebuie să aibă la bază Manualul national al operatorilor de apa si 
canalizare(MNAC) publicat de Ministerul mediului al României și ajustat la condițiile specifice ale 
Republicii Moldova și experiența deja acumulată în proiectele implementate recent, în special în cadrul 
Programului de Dezvoltare a Regiilor Apă-Canal (PDRAC) finanțat de consorțiul constituit din BERD, 
BEI și FISM.  
 
Manualul propus trebuie să conțină 9 module care vizează:  
 

1. Cadrul național de politici: 
Politicile și strategiile naționale, chestiunile de performanță 

2. Agregarea:  
Cadrul juridic și de reglementare pentru crearea companiilor regionale de servicii apă-canal, 
modele de cooperare inter-comunală pentru documentele juridice necesare, scenariul pentru 
crearea unei S.A., incluzând consultarea cu publicul  

3. Stabilirea indicatorilor de performanță (Benchmarking):  
Metodologia, indicatorii de performanță principali (IPP), standardele naționale, colectarea 
datelor/SIM, implementare, evaluarea, raportarea și analiza feedback-ului 

4. Pregătirea proiectului 
Îndrumare pentru elaborarea master planurilor și studiilor de fezabilitate 

5. Planificarea strategică:  
Planificarea corporativă (termen mediu = 5 ani), planificarea investițiilor capitale, planificarea 
afacerii (anuală), planul de afaceri corporativ, strategii privind tarifele la apă, deservirea 
datoriei 

6. Organizarea și MRU:  
Concepţia organizaţionala, planificarea RU și nivelele de completare a cadrelor, fișele de post, 
evaluarea performanței, instruirea și dezvoltarea carierei 

7. Managementul tehnic și Operațional:  
Gestionarea activelor, gestionarea întreținerii, reducerea apei nefacturate (ANF), 
monitorizarea calității apei (apa potabilă, apa uzată, precum și nămolul), E&Î și managementul 
consumului de energie 

8. Managementul financiar:  
Organizarea administrativă, practicile și standardele de contabilitate, controlul costului, 
managementul mijloacelor bănești, planificarea financiară și bugetarea, managementul 
mijloacelor în numerar și implementarea planului de afaceri/financiar 

9. Managementul comercial:  
Strategiile privind relațiile cu clienții (RC) și relațiile cu publicul (RP), impactul regionalizării, 
colectarea veniturilor, interacțiunea cu publicul, colectarea informației, procedura de 
examinare a reclamațiilor și informarea/sensibilizarea publicului 
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În continuare, se recomandă a organiza în timp scurt o ședință de lucru cu participarea actorilor 
principali din sector pentru a-i informa despre această inițiativă, a conveni asupra acestor propuneri și 
asupra mecanismului de lucru pentru realizarea țintelor. 
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1.1     Executive Summary 
 
The Objective of the Manual of Best Practices for Water Operators in Moldova is  
 

1. To facilitate the consolidation of Regional Operating Companies (ROC) into effective and 
efficient water service providers, and 

2. To provide operational and managerial guidelines for the O&M of Water Utilities that are 
compatible with good practices in the EU. 

 
The Manual of Best Practices shall be instrumental to stimulate good practices with the national 
WOCs, to promote transparency, to appraise performance through benchmarking, and to provide a 
sound basis for developing a national training curriculum with possibly certification of Key Job Holders.  
It shall provide guidance to make the transition from current practices to performance levels 
compatible with the best Operators in Eastern Europe.  
 
The Manual of Best Practices shall be based on the Water Utility Manual (WUM) issued by the 
Ministry of Environment of Romania and adapted for the specific conditions of Moldova and the 
experiences already gained in recent projects, most notably the Water Utilities Development 
Programme (WUDP) financed by a consortium of the EBRD, EIB, and NIF.  
 
The proposed Manual should comprise 9 Modules dealing with  
 

1. National Policy Framework: 
National policies and strategies, performance issues 

2. Aggregation:  
Legal and regulatory framework for establishing Regional Operating Companies, Inter-
communal Cooperation templates for the required legal documents, the scenario for 
establishment of a JSC, including public consultation  

3. Benchmarking:  
Methodology, Key Performance Indicators (KPIs), national standards, data collection/MIS, 
implementation, evaluation, reporting, and feedback 

4. Project Preparation 
Guidance for Master Plans and Feasibility Studies 

5. Strategic Planning:  
Corporate Planning (Mid-Term = 5 Years), Capital Investment Planning, Business Planning 
(annual), Corporate Business Plan, Water Tariff Strategies, Debt Service 

6. Organisation and HRM:  
Organisation design, HR planning and staffing levels, job descriptions, performance appraisal, 
training, and career development 

7. Technical and Operational Management:  
Asset Management, Maintenance Management, Reduction of Non-Revenue-Water (NRW), 
Water Quality Monitoring (drinking water, wastewater, as well as sludge), O&M, and Energy 
Management 

8. Financial Management:  
Administrative Organisation, accounting principles and standards, Cost Control, Cash 
Management, financial planning and budgeting, cash management, and the implementation of 
Business/Financial Planning 

9. Commercial Management:  
Strategies for Customer Relations (CR) and Public Relations (PR), impact of regionalisation, 
revenue collection, interfacing with the public, information collection, complaints procedure, 
and public information/awareness 

 
It is further recommended to organise a working session with the main players in the Sector at short 
notice to inform them on this initiative, to find agreement on these proposals and agree on the working 
mechanism to realize the targets. 
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2. INTRODUCERE 

2.1 Cadrul de acțiune al AT Apa - PSPS 
 
AT Apa–PSPS, sponsorizată de Uniunea Europeană în cadrul ”Programului de Sprijinire a Politicilor 
de Sector în Sectorul Apelor ENPI AAP 2009" urmărește scopul general de a “susține Republica 
Moldova în implementarea reformelor în sectorul de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare” prin 
acordarea asistenței tehnice în desfășurarea dialogului de politică și activităților prioritare cu un grad 
înalt de relevanță pentru populația și mediul înconjurător al Republicii Moldova. 
 
Conform ToR-lor, scopul concret al Proiectului este de a acorda sprijin în următoarele 6 dimensiuni ale 
sectorului de aprovizionare cu apă și canalizare: 
 

1. Actualizarea cadrului de politică și juridic al sectorului de aprovizionare cu apă și canalizare 
(AAC) al RM pentru implementarea politicii de sector; 

2. Reforma instituțională a sectorului AAC la nivel central și local; 
3. Planificarea și coordonarea financiară în sectorul AAC; 
4. Managementul sectorului și actualizarea Strategiei AAC; 
5. Acordarea suportului administrativ Comitetului de Supraveghere a PSPS Apa; 
6. Activitățile de dezvoltare a capacității. 

 
A doua dimensiune a reformei instituționale a fost ulterior divizată în următoarele 6 acțiuni:  
 

Acțiunea 2.1: Clarificarea peisajului instituțional 
Acțiunea 2.2: Studiul de fezabilitate privind fuzionarea și regionalizarea regiilor apă-canal 
Acțiunea 2.3: Studiile privind opțiunile de participare a sectorului privat în regiile apă-canal 
Acțiunea 2.4: Acordarea recomandărilor pentru crearea Agenției de reglementare în sectorul AAC 
Acțiunea 2.5: Analize de ordin instituțional, recomandări, susținerea instituțiilor din sectorul AAC 
Acțiunea 2.6: Dezvoltarea capacității pentru aspecte instituționale (instruire, susținere în alte 
aspecte) 

 
Acest Raport tehnic a fost elaborat ca parte a Acțiunii 2.5: Analize de ordin instituțional, recomandări și 
susținerea instituțiilor din sectorul AAC 
 

2.2 Metodologia și structura acestui raport 
 
Obiectivul Manualului celor mai bune practici pentru operatorii serviciilor de apă din Moldova este  
 

3. Facilitarea consolidării operatoriilor regionali prestatori de servicii (OR) în prestatori efectivi și 
eficienți ai serviciilor de apă, precum și  

4. Acordarea îndrumărilor de ordin operațional și managerial pentru E&Î regiilor apă-canal care 
sunt compatibile cu bunele practici din țările UE. 

 
Manualul celor mai bune practici trebuie să fie util pentru a stimula bunele practici în operatorii 
naționale, pentru a promova transparența, evalua performanța prin stabilirea indicatorilor de 
performanță (benchmarking) și pentru a asigura o bază solidă pentru elaborarea unei curricule 
naționale de instruire, cu certificarea eventuală a deținătorilor funcțiilor principale. Manualul trebuie să 
ofere îndrumare pentru efectuarea trecerii de la practicile actuale la nivele de performanță compatibile 
cu performanța celor mai buni operatori din țările Europei de Est.  
 
Manualul celor mai bune practici trebuie să se bazeze pe Manualul national al operatorilor de apa si 
canalizare(MNAC) publicat de Ministerul mediului al României și ajustat la condițiile specifice ale 
Republicii Moldova și pe experiențele deja acumulate în proiectele recente, în special în cadrul 
Programului de Dezvoltare a Regiilor Apă-Canal (PDRAC) finanțat de consorțiul constituit de BERD, 
BEI și NIF.   
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O versiune inițială alcătuită din materialele care ar putea fi folosite în Moldova cu modificări minore 
sau fără modificări trebuie să fie elaborată în scurt timp. Modulele suplimentare și/sau completările 
trebuie să fie elaborate în timp oportun, pe parcursul perioadei de implementare a Proiectului. 
Versiunea finală care urmează să fie prezentată până la începutul anului 2014 trebuie să cuprindă 
toate procesele de afaceri majore ale unui Operator de apa. 
 
Manualul este conceput drept document viu care va fi actualizat periodic și va fi disponibil în Internet.  
Manualul va fi unul practic și va oferi scheme, diagrame, modele tipizate și altă documentație pentru 
gestionarea și exploatarea efectivă  a Operatorului de apa.  
 
Manualul celor mai bune practici trebuie să fie elaborat în coordonare strânsă cu factorii din sector și 
pentru sector și, ca atare, trebuie să constituie consensul privind standardele realizabile și dorite care 
ar trebui să fie respectate. Trebuie să fie asigurate instruirea și susținerea adecvată pentru a facilita 
aplicarea acestui Manual.   
 
Scopul acestui raport este de a evalua conținutul MNAC și materialelor disponibile și de a propune o 
schiță generală a conținutului Manualului celor mai bune practici pentru Republica Moldova, precum și 
un grafic. 
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3. ANALIZA MATERIALELOR  

3.1 General 
 
Manualul national al operatorilor de apa si canalizare(MNAC) este elaborat în cadrul a 2 proiecte 
PIPFO implementate în România. Ministerului Mediului si Padurilor al României a publicat versiunea a 
2-a și finală în luna iulie 2010. Manualul conține 10 capitole (340 pagini) care abordează toate 
procesele majore ale unui operator de servicii AAC și aproximativ 70 anexe (210 pagini) care conțin 
instrucțiuni detaliate, diagrame, grafice și tabele, regrupate după capitole. Nu toate materialele sunt 
disponibile în format electronic. Aceste materiale au fost elaborate pentru sectorul AAC din România 
pe parcursul primului deceniu al secolului curent. Cuprinsul detaliat este inclus în Anexa 1. 
 

3.2 Capitolul 1 al MNAC – Sectorul apelor al României: performanță, politici 
 
Conținutul general al documentației românești 
Modulul dedicat sectorului apelor al României oferă o analiză succintă a chestiunilor principale ce țin 
de performanță din România, cadrul de politică pentru sectorul AAC și necesitatea dezvoltării 
companiilor regionale prestatoare a serviciilor de apă.  
 
Oportunitatea utilizării în Republica Moldova 
Conținutul acestui modul este precis și relevant, dar vizează situația României și va necesita o 
revizuire majoră. 
 
Propunerile pentru documentația de orientare moldovenească 
Modulul dedicat cadrului de politică trebuie să ofere îndrumare proprietarilor/APL-lor și operatorilor cu 
privire la chestiunile de politică și performanță ale sectorului AAC.  Materialele existente trebuie să fie 
ajustate la situația specifică din Moldova. Conținutul acestui modul ar putea fi asigurat din proiectul 
Strategiei AAC 2012 și studiile cu privire la agregarea regiilor apă-canal, desfășurate de acest Proiect. 
Va fi util de acordat o atenție suplimentară conținutului proiectului Legii cu privire la serviciile publice 
de aprovizionare cu apă și canalizare, în particular rolului și atribuțiilor Agenției naționale de 
reglementare în sectorul apelor propuse.  
 
Chestiuni 

 Condiționate de aprobarea Strategiei și promulgarea Legii cu privire la serviciile publice AAC. 
 

3.3 Capitolul 2 al MNAC – Aspectele de ordin instituțional și juridic ale regionalizării 
 
Conținutul general al documentației românești 
Modulul dedicat aspectelor de ordin instituțional și juridic ale regionalizării oferă îndrumare detaliată și 
practică pentru crearea societăților pe acțiuni (S.A.) care vor activa în calitate de OR. Îndrumarul oferă 
o descriere comprehensivă a cadrului juridic existent, abordează în detalii relațiile contractuale dintre 
S.A. și APL-le participante, propune un scenariu detaliat pentru crearea OR și evidențiază indicatorii de 
performanță. Modelele tipizate ale documentelor juridice necesare pentru crearea unei ADI și OR, 
precum și un model al Contractului de delegare sunt anexate.  
 
Oportunitatea utilizării în Republica Moldova 
Majoritatea acestor materiale au fost deja transpuse în situația Moldovei și sunt gata pentru utilizare, 
cu unele modificări și/sau completări minore. 
 
Abordarea românească a oferit un model pentru abordarea adoptată în PDRAC cu două excepții, i.e. 
eliminarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) și transferul activelor către S.A în locul 
păstrării dreptului de proprietate  asupra activelor de către APL. Experiențele acumulate în cadrul 
PDRAC trebuie să fie evaluate, cu aprobarea și documentarea unei abordări realizabile.   
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Propunerile pentru documentația călăuzitoare moldovenească 
Modulul dedicat regionalizării trebuie să rezume politicile naționale și cadrul juridic și de reglementare 
pentru crearea companiilor regionale prestatoare de servicii (OR) cu statut de Societate pe Acțiuni 
(S.A.) care sunt deținute în proprietate de autoritățile administrației publice locale (APL). În continuare, 
Modulul trebuie să ofere îndrumare privind nivelele de performanță necesare ale unei OR. Modulul va 
oferi modele tipizate de documente juridice necesare ce vizează cooperarea dintre APL, crearea S.A. 
cu regulamente de activitate corespunzătoare și delegarea către un prestator de servicii. Modulul va 
propune în continuare un scenariu pentru crearea OR, inclusiv pentru consultarea cu publicul.   
 
Chestiuni 

 Necesitatea cooperării inter-comunitare prin intermediul unei Asociații de Dezvoltare 
Intercomunitară (ADI)  

 Dreptul de proprietate asupra bunurilor (activelor). 
 

3.4 Capitolul 3 al MNAC – Benchmarking și indicatorii de performanță principali ai 
MNAC (IPP) 

 
Conținutul general al documentației românești 
Modulul dedicat benchmarking-ului și indicatorilor de performanță principali (IPP) oferă îndrumare 
precisă pentru programul de benchmarking, precum acesta a fost implementat în cadrul Programului 
PIPFO I. Și în alte module se fac referințe frecvente la benchmarking. A doua parte vizează evoluția 
procesului de benchmarking prin diferite proiecte din România, cu propuneri pentru un sistem nou 
(2010).    
 
Oportunitatea utilizării în Republica Moldova 
Experiența din România reflectă evoluția procesului de benchmarking de la monitorizarea performanței 
spre un instrument de management pentru operatorii serviciilor de apă pentru a controla procesele lor 
de afaceri. În acest mod, procesul de benchmarking este practicat în două moduri diferite, i.e. (i) la 
monitorizarea performanței pentru a asigura respectarea condițiilor stabilite în licența operatorilor sau 
(ii) drept instrument managerial de uz intern al operatorului. Se înțelege de asemenea că Asociația 
Română a Operatorilor Serviciilor de Apă ARA a lansat recent un program de benchmarking nou în 
cadrul Cooperării Europene în Benchmarking cu AT în baza finanțării BERD, acordată de un consorțiu 
din sectorul apelor al Olandei. 
 
Rămâne o chestiune de discuție dacă procesul de benchmarking trebuie să fie desfășurat de Sector în 
mod voluntar, i.e. de Asociația Regiilor Apă-Canal Moldova, AMAC, sau de Agenția de reglementare 
în sectorul apelor, sau de ambele. Această decizie încă nu a fost aprobată în Moldova. Noua Agenție 
de reglementare în sectorul Apelor trebuie să fie implicată strâns în proiectarea și dezvoltarea 
sistemului.   
 
AMAC are o experiență bogată în colectarea și procesarea datelor privind performanța tuturor CPSA 
din Moldova în cadrul Rețelei Internaționale de Benchmarking pentru Aprovizionarea cu Apă și 
Canalizare (www.ib-net.org) promovată de Banca Mondială. Această abordare se axează mai mult pe 
raportare, decât pe management și rămâne în urma celor mai bune practici internaționale (Cadrul de 
Benchmarking AIA/IWA Benchmark Framework). 
 
Îndrumările pentru benchmarking prezentate în MNAC se axează pe monitorizarea performanței și 
raportarea rezultatelor către autoritățile naționale. Colectarea și procesarea datelor se bazează pe o 
aplicație software asigurată prin programul PIPFO și ar trebui să fie înlocuit cu un sistem mai simplu 
de colectare și raportare a datelor pentru monitorizarea IPP.  
 
Propuneri pentru documentația călăuzitoare moldovenească 
Pentru moment, se recomandă ca benchmarking-ul să se axeze pe monitorizarea performanței 
adaptate la utilizarea autorităților, proprietarilor (APL) și operatorilor naționali. Metodologia de stabilire 
a indicatorilor de performanță precum este aplicată în România prin Proiectul PIPFO I servește acestui 
scop cu condiția că se va acorda o atenție deosebită colectării și procesării datelor. Sistemul de 

http://www.ib-net.org/
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benchmarking-ul, ca instrument de management compatibil cu Cadrul de Benchmarking AIA/IWA, ar 
putea fi introdus la a doua etapă, după pilotarea acestuia la unul-doi operatori mai avansați.   
 
Chestiuni 

 Aprobarea Legii privind serviciile publice AAC și ulterior crearea Agenției Naționale de 
Reglementare 
 

3.5 Capitolul 4 al MNAC dedicat pregătirii proiectului 
 
Conținutul general al documentației românești 
Modulul dedicat pregătirii proiectului prezintă trei ghiduri ce vizează elaborarea master planurilor, 
studiilor de fezabilitate și analizelor cost-beneficiu, cu instrucțiuni mai detaliate în formă de liste de 
control pentru elaborarea acestor studii incluse în anexă. 
 
Oportunitatea de utilizare în Republica Moldova 
Modulul este adecvat și coincide cu intenția Strategiei AAC de a perfecționa ciclul proiectelor prin 
introducerea master planurilor și studiilor de fezabilitate. La moment, echipa acestui Proiect finalizează 
ghidurile privind elaborarea master planurilor și studiilor de fezabilitate.   
 
Propuneri pentru documentația călăuzitoare moldovenească 
Acest modul ar putea fi transpus după publicarea ghidurilor, pentru început doar a ghidului privind 
elaborarea master planului și a ghidului privind elaborarea studiului de fezabilitate.   
 
Chestiuni 

 Aprobarea ghidurilor 
 

3.6 Capitolul 5 al MNAC – Dezvoltarea strategică 
 
Conținutul general al documentației românești 
Modulul dedicat dezvoltării strategice abordează procesul de planificare strategică în regiile apă-canal, 
planificarea afacerii și sistemele informaționale de management (SIM).  Tabelele de lucru pentru 
analiza și elaborarea strategiei sunt incluse ca anexă. Materialele cu privire la planificarea strategică în 
regiile apă-canal și planificarea afacerii sunt relevante. Există o suprapunere cu Modului privind 
managementul financiar, i.e. planificarea financiară și studiile tarifelor.  
   
Oportunitatea utilizării în Republica Moldova 
Acest modul este complicat din cauza condițiilor care predomină în România și divizării dintre 
dezvoltarea strategică și planificarea financiară. Materialele sunt utile și conțin exemple cu un grad 
înalt de relevanță, dar abordează preponderent exemple specifice din România. Capitolul cu privire la 
SIM și TI se axează foarte mult pe programele software asigurate prin proiectul PIPFO și, prin urmare, 
nu sunt foarte potrivite pentru a fi transpuse. Planificarea strategică ar trebui să fie regrupată într-un 
singur modul care abordează planificarea strategică, regrupând dezvoltarea infrastructurii, planificarea 
afacerii și finanțarea.  
 
Propuneri pentru documentația călăuzitoare moldovenească 
Propunem o regândire majoră și regrupare a dezvoltării strategice și planificării. Modulul Planificarea 
strategică trebuie să abordeze dezvoltarea CPSA în cel mai larg sens al cuvântului, abordând 
chestiunile ce vizează elaborarea master planului, planificarea corporativă pe termen mediu (5 ani), 
planificarea investițiilor capitale și planificarea afacerii (anuală). Conceptele propuse în MNAC ar trebui 
să fie menținute, însă baza pentru acest exercițiu de planificare trebuie să fie prezentată printr-un 
model de foaie de calcul care va permite elaborarea unui plan de afaceri corporativ (pentru 5 ani) 
divizat după principalele sectoare și funcții ale unui operator al serviciilor de apă. Modelul va permite 
conducerii să stabilească ținte pentru sectoarele sale diferite, să evalueze impactul investițiilor capitale 
asupra planificării financiare, să simuleze strategii tarifare și să studieze posibilitățile pentru deservirea 
datoriei, după necesitate.     
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Modelul substituie SIM-ul folosit în contextul programelor PIPFO implementate în România și necesită 
un grad înalt de cunoaștere a tehnologiilor informaționale (TI). Modelul propus trebuie să fie simplu și 
ușor în utilizare, precum și potrivit pentru a fi folosit în cadrul unui operator al serviciilor de apă din 
Moldova. Acest fapt va necesita investigații pentru elaborarea modelului, calibrarea și testarea 
acestuia în condiții reale. Planul de afaceri trebuie să fie monitorizat lunar, pe baza informației 
colectate prin intermediul programului de benchmarking. 
 
Chestiuni 

 Pe parcursul proiectării sistemului de benchmarking, ar trebui de abordat un concept practic 
pentru sistemul informațional folosit în regiile apă-canal 

 
3.7 Capitolul 6 al MNAC – Organizarea și managementul resurselor umane  

 
Conținutul general al documentației românești 
Modulul dedicat Organizării și managementului resurselor umane (MRU) oferă un set comprehensiv 
de ghiduri privind MRU, concepţia organizaţionala, planificarea RU și nivelele de completare cu cadre, 
fișe de post, evaluarea performanței, instruire, dezvoltarea carierei profesionale, și externalizare. O 
atenție deosebită se acordă rolului MRU pe parcursul desfășurării agregării.  Sunt prezentate anexele 
care conțin instrucțiuni detaliate pentru organigramă, evaluarea regiei apă-canal (lista de control), 
manuale pentru planificarea cadrelor, analiza funcțiilor, evaluarea performanței și externalizare. Aceste 
ghiduri sunt practice, testate în condiții reale și elaborate în mod special pentru operatorii serviciilor de 
apă care activează într-un mediu compatibil cu Republica Moldova. 
 
Oportunitatea utilizării în Republica Moldova 
Aceste ghiduri sunt atotcuprinzătoare și practice, oferă o bază solidă, însă trebuie să fie supuse unui 
screening pentru a determina aplicabilitatea acestora în Republica Moldova.  
 
Propuneri pentru documentația călăuzitoare moldovenească 
Propunem ca acest modul să fie axat pe cele mai adecvate priorități, i.e. organigrama, planificarea RU 
și nivelele de completare cu cadre, fișe de post, evaluarea performanței, instruire și dezvoltarea 
carierei profesionale. Îndrumările din MNAC trebuie să fie supuse unui screening pentru a determina 
aplicabilitatea acestora în Republica Moldova.  
 
Chestiuni  

 PM 
 

3.8 Capitolul 7 al MNAC – Managementul tehnic și operațional 
 
Conținutul general al documentației românești 
Modulul dedicat Managementului tehnic și operațional oferă un set atotcuprinzător de ghiduri pentru 
managementul activelor, reducerea apei nefacturate (ANF), monitorizarea calității apei (apa potabilă, 
apa uzată, precum și nămolul), standardele serviciilor, E&Î și managementul consumului de energie. 
Strategiile comprehensive ce vizează managementul activelor, reducerea scurgerilor și ANF, 
monitorizarea calității apei și managementul consumului de energie sunt incluse în anexe. Alte anexe 
vizează AIR și evaluarea riscurilor, performanța OR (exemple reale realizate de un număr mare de 
operatori români). Aceste ghiduri sunt cuprinzătoare și practice, ilustrate în abundență cu exemple 
practice și oferă o bază solidă, dar trebuie să fie supuse unui screening pentru a determina 
aplicabilitatea acestora în Republica Moldova.  
 
Oportunitatea utilizării în Republica Moldova 
Blocul dedicat Managementului activelor ar trebui să fie axat mai mult pe managementul activităților 
de întreținere, incluzând îndrumări pentru implementare. Reducerea ANF este axată pe reducerea 
pierderilor tehnice, dar acest aspect este acceptabil în lumina pierderilor tehnice actuale. Pierderile 
comerciale sunt abordate în blocul care abordează Managementul comercial. Ar trebui de asemenea 
de acordat mai multă atenție colectării și raportării datelor. Există o suprapunere cu programul de 
benchmarking.   
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Propuneri pentru documentația călăuzitoare moldovenească 
Propunem transpunerea materialelor disponibile din Manuale cu următoarele observări: 

 Managementul activelor ar trebui să fie axat mai mult pe managementul activităților de întreținere, 
incluzând recomandări pentru implementare. Aceasta va necesita eforturi suplimentare. 

 Modulul ar trebui să includă un ghid privind raportarea tehnică după sector și/sau unitate.  Acesta 
ar putea fi elaborat de rând cu sistemul de benchmarking. 

  
Chestiuni 

 Managementul activităților de întreținere 

 Sistemul de raportare tehnică. Acesta trebuie să fie abordat pe parcursul proiectării sistemului de 
benchmarking 

 
3.9 Capitolul 8 al MNAC – Managementul financiar 

 
Conținutul general al documentației românești 
Modulul Managementul financiar abordează conceputul privind managementul financiar, organizarea 
administrativă, contabilitate, planificarea financiară, controlul costurilor, managementul mijloacelor 
bănești, tarifele la apă, finanțarea investițiilor, împrumuturile și implementarea planului de 
afaceri/financiar. Modulul este susținut de un șir de modele electronice care, din păcate, nu sunt 
disponibile pe internet și ar trebui să fie solicitate de la Ministerul mediului al României. 
 
Oportunitatea utilizării în Republica Moldova 
Aceste îndrumări sunt cuprinzătoare și practice, asigură o bază solidă, însă necesită să fie supuse 
unui screening pentru a determina aplicabilitatea în Republica Moldova.  Acest lucru ar trebui să fie 
efectuat odată ce modelele electronice vor deveni disponibile. Capitolele privind planificarea 
investițiilor și împrumuturi vizează condițiile care predomină în România și ar trebui să fie analizate în 
mod critic și integrate în Modulul Planificarea strategică, însă capitolul privind implementarea planului 
de afaceri/financiar ar trebui să fie păstrat în modulul actual. Ar trebui de elaborat o metodologie de 
stabilire a tarifelor revizuită în conformitate cu Legea privind serviciile publice AAC propusă. Capitolul 
Contabilitate ar trebui să ofere îndrumare privind principiile de contabilitate, spre exemplu, planul 
conturilor, codurile (costuri, centre de cost, active și piese de schimb, etc.), cerințele SIRF (necesar în 
cadrul majorității împrumuturilor internaționale), etc. O careva experiență a fost acumulată în PMNAC. 
   
Propuneri pentru documentația călăuzitoare moldovenească 
Propunem transpunerea materialelor disponibile în Manualul de Management Financiar, cu 
următoarele observări: 

 Compartimentele Planificarea financiară, Tarifele la apă, Finanțarea investițiilor și Împrumuturile ar 
trebui să fie examinate minuțios, adaptate și scoase din Modulul Planificarea strategică. 
Compartimentul Tarifele la apă ar trebui să fie amânate până la adaptarea metodologiei noi. 

 Capitolul Evidența contabilă ar trebui să ofere mai multe îndrumări privind principiile contabile, 
spre ex. planul de conturi, codificarea (costuri, centre de cost, active și piese de schimb, etc.), 
cerințele SIRF (necesare în cazul majorității împrumuturilor internaționale), etc. Aceasta va 
necesita investigații suplimentare.  

 
Chestiuni 

 Revizuirea Metodologiei de stabilire a tarifelor 
 

3.10  Capitolul 9 al MNAC – Managementul comercial 
 
Conținutul general al documentației românești 
Modulul Managementul Comercial abordează conceptul privind factorii implicați, provocările în calea 
managementului comercial, Strategiile privind relațiile cu clienții (RC) și relațiile cu publicul (RP), 
aspectele organizaționale, regionalizarea, colectarea veniturilor, interacțiunea cu publicul, inclusiv prin 
paginile web, colectarea informației, procedura de examinare a reclamațiilor și informarea publicului, 
toate acestea fiind ilustrate în mod extensiv în Anexă. 
 
Oportunitatea utilizării în Republica Moldova 
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Aceste îndrumări privind Managementul comercial sunt cuprinzătoare și pragmatice și asigură o bază 
solidă, însă necesită să fie testate riguros de operatori în condițiile specifice ale Republicii Moldova.   
 
Propuneri pentru documentația călăuzitoare moldovenească 
Propunem transpunerea modulului Managementul comercial, cu testarea corespunzătoare de către 
operatori. În continuare, propunem a investiga posibilitatea includerii materialelor standard pentru 
informarea publicului care trebuie să fie folosite în tot sectorul AAC. 
 
Chestiuni 

 MP 
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4. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

 
4.1 Concluzii 

 
Un manual al bunelor practici pentru operatorii moldovenești va ajuta companiilor să îmbunătățească 
performanța lor și le va îndruma să direcționeze și să extindă activitățile lor. Manualul va asigura 
îndrumare la implementare pentru a clarifica cadrul de politică și procedurile de regionalizare a OR și 
de dezvoltare a proiectelor de infrastructură AAC. Manualul va încuraja derularea proceselor de 
afaceri armonizate care vor facilita aplicarea proceselor de benchmarking. Manualul va asigura de 
asemenea o bază bună pentru dezvoltarea resurselor umane.  
 
MNAC al României oferă un punct de pornire foarte bun. Propunem să fie efectuată o selectare a 
celor mai urgente puncte necesare și ca pentru început, versiunea moldovenească a Manualului celor 
mai bune practici să conțină module cu privire la următoarele subiecte: 
 

1. Cadrul național de politică: 
Politicile și strategiile naționale, chestiuni de performanță 

2. Agregarea:  
Cadrul juridic și de reglementare pentru crearea companiilor regionale de prestare a serviciilor 
de apă, modelele de cooperare inter-comunală pentru documentele juridice necesare, 
scenariul pentru crearea unei S.A., inclusiv consultarea cu publicul  

3. Benchmarking:  
Metodologia, Indicatorii de performanță principali (IPP), standardele naționale, colectarea 
datelor/SIM, implementarea, evaluarea, raportarea, și feedback-ul 

4. Pregătirea proiectului 
Îndrumare pentru Master planuri și Studiile de fezabilitate 

5. Planificarea strategică:  
Planificarea corporativă (pe termen mediu = 5 ani), planificarea investițiilor capitale, 
planificarea afacerii (anuală), planul de afaceri corporativ, strategiile de stabilire a tarifelor, 
deservirea datoriei 

6. Organizarea și MRU:  
Concepţia organizaţionala, Planificarea RU și nivelele de completare a cadrelor, Fișele de 
post, Evaluarea performanței, Instruirea și dezvoltarea carierei 

7. Managementul tehnic și operațional:  
Managementul activelor, managementul activităților de întreținere, reducerea apei nefacturate 
(ANF), monitorizarea calității apei (apa potabilă, apa uzată, precum și nămolul), E&Î și 
managementul consumului de energie 

8. Managementul financiar:  
Organizarea administrativă, principiile și standardele de evidență contabilă, controlul costurilor, 
managementul mijloacelor bănești, planificarea financiară și bugetarea și implementarea 
planului de afaceri/financiar 

9. Managementul comercial:  
Strategiile privind relațiile cu clienții (RC) și relațiile cu publicul (RP), colectarea veniturilor, 
interacțiunea cu publicul, examinarea reclamațiilor și informarea/sensibilizarea publicului 

 
Cuprinsul detaliat al Manualului celor mai bune practici propus este prezentat în Anexa II. 
 



                                                
 

AT-PSPS  EuropeAid/130872/C/SER/MD           Pagina 22 din 29   Raport Tehnic Nr. 22 (Proiect) – Componenta 2 

 

4.2 Recomandări 
 
Se recomandă de elaborat aceste module conform următorului grafic: 
 

Modulul Data țintă 
 

1.  Cadrul național de politică: Martie 2013 
 Urmează să fie elaborat după aprobarea Strategiei AAC și Legii serviciilor 
publice AAC 

 

2.  Agregarea: Aprilie 2013 
 Mai întâi trebuie de obținut acordul cu privire la cadrul de cooperare inter-

comunală și dreptul de proprietate asupra activelor 
 

3.  Benchmarking: Iulie 2013 
 Urmează să fie elaborat după aprobarea Legii serviciilor publice AAC și 

crearea Agenției de Reglementare în Sectorul Apelor. 
 

4.  Pregătirea Proiectului  Sept.  2013 
 Urmează să fie elaborat o dată cu disponibilitatea ghidurilor privind 

elaborarea master planurilor și studiilor de fezabilitate. 
 

5.  Planificarea strategică: Sept. 2013 
 Condiționat de aprobarea unei strategii de calculare a tarifelor revizuită. 

Prima versiune trebuie să fie disponibilă în septembrie 2013 
6.  Organizarea și MRU: Iulie 2013 
 Prima versiune trebuie să fie disponibilă în iulie  
7.  Managementul tehnic și operațional: Jul/Dec 2013 
 Prima versiune trebuie să fie disponibilă în iulie, cu excepția managementului 

întreținerii activelor, care urmează să fie disponibilă în decembrie 
 

8.  Managementul financiar: Sept. 2013 
 Prima versiune trebuie să fie disponibilă în Sept. 2013  
9.  Managementul comercial: Sept. 2013 
 Prima versiune trebuie să fie disponibilă în septembrie 2013  

 
Se înțelege că aceste module ar trebui să fie revizuite pe parcursul primului trimestru al anului 2014 și 
actualizate, după necesitate. 
 
În continuare, se recomandă de organizat o ședință de lucru cu principalii actori din sector in scurt timp 
pentru a-i informa despre această inițiativă, pentru a conveni asupra acestor propuneri și asupra 
mecanismului de lucru pentru realizarea acestor ținte. 
 
Chestiunile care trebuie să fie abordate în scurt timp includ mobilizarea resurselor necesare, 
cooperarea dintre părțile implicate și contribuțiile acestora, validarea și asigurarea calității, aprobarea, 
și “ proprietatea”, i.e. menținerea continuă și dezvoltarea ulterioară a Manualului.  
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ANEXA I 
 
CUPRINSUL MANUALULUI REGIEI APĂ-CANAL PUBLICAT DE MINISTERUL MEDIULUI AL 
ROMÂNIA (IULIE 2010) 
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ANEXA II 
 
CONȚINUTUL PROPUS AL MANUALULUI CELOR MAI BUNE PRACTICI PENTRU OPERATORII 
SERVICIILOR DE APĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA 
 
1. Cadrul Național de Politică 
 

1.1. Sectorul AAC: chestiuni de performanță principale 
1.2. Politicile și strategiile relevante pentru sectorul AAC 
1.3. Agregarea companiilor prestatoare a serviciilor de apă în companii regionale de 

prestare a serviciilor de apă 
 

Anexa A. Anexele la Modulul 1: P.M. 
 
2. Agregarea 

 
2.1. Cadrul juridic în vigoare 
2.1.1. Legile aplicabile  
2.1.2. Regulamentele aplicabile  
2.1.3. Legislația UE 
2.2. Definirea și scopul serviciilor comunale 
2.3. Autoritățile competente  
2.4. Proprietatea publică 
2.5. Baza juridică pentru gestionarea serviciilor delegate  
2.6. Contractual 
2.6.1. Cooperarea intercomunitară (p.m.) 
2.6.2. Actul de constituire a OR 
2.6.3. Model de contract privind delegarea serviciilor 
2.7. Etapele și activitățile pentru crearea cadrului instituțional regional  
2.7.1. Etapa de pregătire, studiul oportunităților  
2.7.2. Cooperarea inter-comunitară (p.m.) 
2.7.3. Delegarea managementului serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare 
2.7.4. Indicatorii de performanță (nivelele serviciului)  

 
Anexa B. Anexele la Modulul 2 
B1. Model de Hotărâre a consiliului local 
B2. Model de Acord de cooperare 
B3. Model de Contract de constituire a S.A. 
B4. Model de Statut pentru S.A. 
B5. Model de Contract de delegare a serviciilor 

 
3. Benchmarking 
 

3.1. General  
3.1.1. Conceptul de Benchmarking  
3.1.2. Experiența în Benchmarking din Moldova (AMAC) 
3.2. Benchmarking 
3.2.1. Obiectivele Benchmarking-ului  
3.2.2. Indicatorii de performanță propuși  
3.2.3. Sistemul de benchmarking propus 
3.2.4. Implementarea sistemului de benchmarking 
3.2.5. Evaluarea rapoartelor cu privire la benchmarking 

 
Anexa C. Anexele la Modulul 3 
C1. Metodologia de benchmarking  
C2. Metode de benchmarking  
C3. Ghidul utilizatorului sistemului de benchmarking 
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C4. Cadrul de Benchmarking AIA (IWA Benchmark Framework) 
 
4. Pregătirea proiectului 

4.1. Îndrumare pentru elaborarea master planurilor,  
4.2. Studii de fezabilitate 

 
Anexa D. Anexele la Modulul 4 
D1. Ghid pentru elaborarea master planurilor,  
D2. Ghid pentru elaborarea studiilor de fezabilitate 

 
5. Planificarea strategică:  

5.1. Planificarea corporativă (pe termen mediu = 5 ani) 
5.1.1. Planul de afaceri corporativ 
5.1.2. Model de plan a afaceri corporativ 
5.2. Planificarea investițiilor capitale  
5.2.1. Elaborarea master planului  
5.2.2. Entitățile implicate în procesul de pregătire a proiectului  
5.2.3. Analiza proiectelor investiționale  
5.2.4. Managementul relațiilor cu entitățile și instituțiile finanțatoare  
5.2.5. Evaluarea proiectelor investiționale  
5.3. Elaborarea planului de afaceri (anual),  
5.4. Strategiile privind tarifele la apă 
5.4.1. Baza juridică și metodologia actuală pentru calcularea tarifelor la apă în Republica 

Moldova 
5.4.2. Elementele care afectează strategia cu privire la tarife  
5.4.3. Opțiunile strategiei cu privire la tarife  
5.4.4. Structura modelului financiar pentru analiza tarifelor  
5.4.5. Exemplu de calcul al venitului mediu al gospodăriei casnice  
5.5. Evaluarea deservirii datoriei 

 
Anexa E. Anexele la Modulul 5 
E1. Ghidul utilizatorului  
E2. Ghidul pentru stabilirea, ajustarea și aprobarea tarifelor  

 
 
6. Organizarea și MRU:  

6.1. Cadrul de acțiune al MRU 
6.2. Descrierea generală a condițiilor organizaționale și RU  
6.3. Abordarea RU și intervențiile  
6.4. Planificarea organizației 
6.5. Nivelele de completare a cadrelor și planificarea cadrelor  
6.6. Analiza sarcinilor, planificarea funcțiilor și fișele de post  
6.7. Sistemele de evaluare a performanței  
6.8. Instruirea cadrelor  
6.9. Managementul și dezvoltarea carierei   

 
Anexa F. Anexe la Modulul 6 
F1. Proiectarea organigramei  
F2. Evaluarea companiei prestatoare a serviciilor de apă – lista de lucru  
F3. Manualul de planificare a cadrelor  
F4. Analiza funcției  

 Modele de analiză a funcțiilor  

 Chestionarul pentru analiza funcțiilor  
F5. Evaluarea performanței 

 Manualul de evaluare a performanței  

 Ghidul privind evaluarea performanței și formularul de instruire a managerului  
F6. Evaluarea necesităților de instruire și Manualul de planificare a instruirii  
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 Manual  

 Chestionarul și lista de control pentru ENI  
F7. Ghid privind dezvoltarea carierei  

 
7. Managementul tehnic și operațional 

7.1. Gestionarea activelor  
7.1.1. Provocările principale în gestionarea activelor  
7.1.2. Procesul de gestionare a activelor 
7.1.2.1. Planul de gestionare a activelor  
7.1.2.2. Inventarierea activelor (Baza de date a activelor)  
7.1.3. Managementul activităților de întreținere 
7.2. Abordările pentru reducerea și controlul ANF 
7.2.1. Pierderile reale de apă (scurgeri) 
7.2.2. Depistarea scurgerilor 
7.2.3. Bilanțul apei  
7.2.4. Metodologia de evaluarea a stării rețelei 
7.2.5. Strategia pentru reducerea și controlul ANF  
7.2.6. Regulamente privind controlul deșeurilor, abuzului și consumului excesiv  
7.3. Monitorizarea calității apei, apei uzate și nămolului  
7.3.1. Monitorizarea calității apei  
7.3.2. Monitorizarea calității apei uzate  
7.3.3. Practicile de laborator  
7.3.4. Strategiile de monitorizare a calității apei, apei uzate și nămolului  
7.3.5. Evaluarea impactului asupra mediului  
7.4. Nivelele serviciilor (NS) și standardele serviciilor (SS) (P.M.) 
7.5. Ghidul privind îmbunătățirea exploatării și întreținerii  
7.5.1. Resursele de apă  
7.5.2. Tratarea apei  
7.5.3. Distribuția   
7.5.4. Colectarea apei uzate  
7.5.5. Epurarea apei uzate – situația actuală  
7.5.6. Tratarea și evacuarea nămolului  
7.5.7. Epurarea apei uzate – strategia de îmbunătățire  
7.6. Sistemele de îmbunătățire a eficienței funcțiilor E&Î  
7.6.1. Optimizarea costului E&Î  
7.6.2. E&Î și Planul de afaceri  
7.7. Managementul consumului de energie  
7.7.1. Costurile indicative ale energiei după funcție  
7.7.2. Strategia de gestionare a energiei  
7.7.3. Testarea eficienței pompelor 
7.7.4. Exploatarea și întreținerea pompelor  

 
Anexa G. Anexe la Modulul 7 

 
G1. Poziția actuală a OR privind bazele de date privind activele existente în lumina 

necesității pentru procesul de restructurare 
G2. Planul de management al activelor (PMA) – schiță  
G3. Planul de implementare a PMA – Model  
G4. Impactul asupra planurilor de management al activelor în cadrul investițiilor viitoare  
G5. Clasificarea stării  
G6. Evaluarea criticității  
G7. Durata de viață tehnică  
G8. Model de inventariere a activelor  
G9. Proiectul Strategiei de reducere a scurgerilor și apei necontabilizate (ANF)  
G10. Valorile ANF în unele regii apă-canal din România  
G11. Exemple de valori calculate pentru indicatorii pierderilor de apă  
G12. Evaluarea situației privind scurgerile în rețelele de apă din România  
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G13. Rezultatele unui studiu pilot al ANF din România  
G14. Chestionarul pentru OR care cuprinde performanța monitorizării calității apei și apei 

uzate  
G15. Monitorizarea calității apei și apei uzate – practicile actuale și recomandările pentru 

operatori  
G16. Schița strategiei de monitorizare a calității apei  
G17. Schița strategiei de monitorizare a calității apei uzate  
G18. Notă de orientare privind sondajele consumatorilor  
G19. Schița Strategiei OR privind sondajele consumatorilor  
 

8. Managementul financiar 
 
8.1. Introducere  
8.1.1. Scopul  
8.1.2. Componentele principale  
8.1.3. Obiectivele principale 
8.1.4. Deciziile privind managementul financiar  
8.2. Managementul financiar: cerințele și structura organizațională  
8.2.1. Necesitatea managementului financiar eficient  
8.2.2. Poziția managementului financiar într-o organizație  
8.2.3. Cerințele față de managementul financiar  
8.2.4. Organizarea departamentului financiar  
8.3. Sistemele și principiile de contabilitate  
8.3.1. Cerințele sistemului de contabilitate 
8.3.2. Integrarea sistemelor de contabilitate  
8.3.3. Investițiile într-un sistem integrat de contabilitate  
8.4. Controalele managementului financiar  
8.5. Planificarea financiară  
8.6. Controlul costurilor  
8.6.1. Introducere  
8.6.2. Elementele unui sistem efective de contabilitate a costurilor  
8.6.3. Importanța analizei costurilor  
8.6.4. Exemple practice  
8.7. Managementul numerarului 
8.7.1. Introducere  
8.7.2. Managementul operațional al numerarului 
8.7.3. Sistemul de management al numerarului 
8.7.4. Tehnicile de management al numerarului 
8.7.5. Prognozarea fluxurilor de numerar 
8.8. Planul de implementare pentru managementul financiar  
8.8.1. Introducere  
8.8.2. Abordarea Planului de afaceri față de managementul financiar  
8.8.3. Procesul de planificare a managementului financiar  
8.8.4. În final: Procesul de îmbunătățire continuă 

 
Anexa H. Anexele la Modulul 8  

H1. Ghid privind analiza costurilor  
H2. Managementul activ al numerarului în condițiile incertitudinii financiare  

 
9. Managementul comercial:  
   

9.1. Factorii implicați și analiza factorilor implicați  
9.2. Relațiile cu clienții, relațiile cu publicul și contorizarea, facturarea și colectarea veniturilor  
9.3. Elaborarea politicii și strategiei pentru RC și RP  
9.4. Structura organizațională a relațiilor cu clienții și relațiilor cu publicul  
9.4.1. Funcția comercială 
9.4.2. Funcția relații cu publicul  
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9.5. Regionalizarea: partea consumatorilor  
9.5.1. O companie regională care stabilește relații noi  
9.5.2. Contractul cu consumatorii  
9.5.3. Sistemele de facturare și colectare a veniturilor 
9.5.4. Contactul cu compania prestatoare a serviciilor de apă  
9.5.5. Colectarea veniturilor  
9.6. Accesul la și contactul cu compania prestatoare a serviciilor de apă  
9.7. Paginile web  
9.8. Obținerea informației: organizarea analizelor RC și RP, feedback și sugestii  
9.9. Procedurile de examinare a reclamațiilor și sugestiilor  
9.10. Programe de informare și educare a consumatorilor 

 
Anexa I. Anexele la Modulul 9  
 

I1. Analiza factorilor implicați  
I2. Consolidarea funcției RP  
I3. Ghid privind colectarea veniturilor  
I4. Ghid privind conceptul ghișeului unic  
I5. Ghid privind informația de pe pagina web – general  
I6. Ghid privind informația referitoare la calitate apei, precum este oferită pe pagina web a regiei 

apă-canal 
I7. Ghid privind analiza reclamațiilor  
I8. Ghid privind elaborarea analizei factorilor implicați  
I9. Ghid privind relațiile cu publicul  
I10. Ghid privind relațiile cu clienți  
I11. Model de strategie RP a OR  
I12. Model de strategie RC a OR 
I13. Ghid privind elaborarea unui plan de comunicare  
I14. Ghid privind analiza proceselor neîntrerupte (end-to-end)  
I15. Ghid privind contorizarea, facturarea și colectarea veniturilor  

  


