
 

 

 

 

 

 

 

DECIZIA 

Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare 

nr. 37 din 27 ianuarie 2023 

cu privire la rezultatele evaluării externe a calității programului de formare continuă  

Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), 

forma de organizare cu frecvență, 

solicitată de către SRL „A.A.A-AUTOPRIORITAR”  

pe data de 16.05.2022, dosarul FPC.ACR.PFPC-682 

În baza informațiilor prezentate de instituție în Raportul de autoevaluare, a dovezilor aduse și a 

constatărilor făcute în timpul vizitei de evaluare externă din perioada 26-27 iulie 2022, comisia 

de evaluare externă, în componența: președinte – Lungu Valeriu; membri – Burduniuc Marcel, 

Redico Pavel (aprobată la ședința Consiliului de conducere al ANACEC din 01.07.2022, proces-

verbal nr. 76), a elaborat Raportul de evaluare externă care a fost transmis instituției pe data de 

08.09.2022, pe marginea căruia au fost primite comentarii. Comisia de evaluare externă a 

perfectat Raportul final de evaluare externă a calității programului de studii și l-a prezentat în 

cadrul ședinței Comisiei de profil în domeniul formării profesionale continue pe data de 

20.10.2022. 

În baza concluziilor prezentate în Raportul de evaluare externă și a dezbaterilor, s-a stabilit că 

constatările sunt expuse logic și clar, punctajul acordat este suficient argumentat prin dovezi. 

Astfel, standardele de acreditare 4, 7, 8 și 10, corespund cerințelor stabilite, pentru standardele 

1, 3, 6  și 9 ponderea nivelului de realizare o constituie 60-90% și standardele minime obligatorii 

sunt realizate, iar standardele de acreditare 2.Proiectarea și aprobarea programelor și 

5.Personalul academic/ didactic au un nivel de realizare de 100%. Comisia de profil în domeniul 

formării profesionale continue a constatat că recomandarea finală a comisiei de evaluare 

externă corespunde prevederilor cadrului legal și a validat rezultatele evaluării externe a 

programului de studii.  

Ulterior, Consiliul de conducere al ANACEC a examinat Raportul de evaluare externă și, în 

temeiul pct. 62, alin. 2) din Metodologia de evaluare externă a calității în vederea autorizării de 

funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ 

profesional tehnic, superior și de formare continuă (aprobată prin HG nr. 616/2016, cu 

modificările ulterioare), a decis (Decizia nr. 16 din 04.11.2022) de a solicita instituției să 

acționeze în conformitate cu prevederile Procedurii de monitorizare post-evaluare a 

programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare 

continuă. Drept urmare, instituția a prezentat Planul de măsuri și Raportul privind 

implementarea acțiunilor corective ca rezultat al activităților de evaluare externă a programului 

de formare continuă Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), în Direcția 

de specialitate a Agenției.  

Comisia de profil în domeniul formării profesionale continue a examinat Planul de măsuri și 

Raportul privind implementarea acțiunilor corective în ședința din 20.01.2023 și a constatat o 

dinamică pozitivă la nivel de instituție, probată prin inițierea a mai multor activități pentru 

înlăturarea neajunsurilor și neconcordanțelor identificate în procesul de evaluare externă, 

majoritatea dintre care au atins finalitățile scontate, astfel, fiind asigurată corespunderea 

standardelor de acreditare cerințelor stabilite. Comisia de profil în domeniul formării 

profesionale continue a propus acreditarea programului de formare continuă. 
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În baza atribuțiilor legale pe care le deține, Consiliul de conducere al Agenției Naționale de 

Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a examinat rezultatele evaluării externe și, în 

temeiul pct. 62 din Metodologia de evaluare externă a calității în vederea autorizării de 

funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ 

profesional tehnic, superior și de formare continuă (aprobată prin HG nr. 616/2016, cu 

modificările ulterioare), a decis de a propune acreditarea pentru o perioada de 5 ani a 

programului de formare continuă Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria 

B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, forma de organizare cu frecvență, capacitatea 

de școlarizare 60 formabili (adresa juridică: MD-3601, str. Mihai Eminescu 65, ap. 37, mun. 

Ungheni. Sediul: str. Alexandru Boico, 12/17, mun. Ungheni). 

 

 

 

Președinte         Andrei CHICIUC  

 

 

 

           Secretar general   Sergiu BACIU 
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