
 
 
 
 
 
 

DECIZIA 

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

nr. 41 din 27 ianuarie 2023 

cu privire la aprobarea modificării Ghidului de evaluare externă a programelor de formare 

continuă 

 

În temeiul prevederilor Metodologiei 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 (HG 616/2016) și pct. 25 alin.18) din Regulamentul de 

organizare și funcționare a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare 

(HG 201/2018), Consiliul de conducere al ANACEC 

DECIDE: 

1. Se aprobă completarea cu Criteriul 3.3. și modificarea Anexei 3 a Ghidul de evaluare externă 

a programelor de formare continuă (ediția II, revizia 1), conform Anexei. 

2. Direcția evaluare în învățământul profesional tehnic și de formare continuă va organiza și 

monitoriza implementarea prevederilor Ghidului de evaluare externă a programelor de 

formare continuă (ediția II, revizia 1) în procesul de evaluare externă a calității în vederea 

autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de formare continuă. 

 

 

 

Președinte  Andrei CHICIUC 
 
 
 
Secretar general  Sergiu BACIU 
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Agenţia Naţională de Asigurare a 

Calităţii în Educație și Cercetare 



Anexă la decizia Consiliului de conducere al ANACEC  
nr.41 din 27 ianuarie 2023 

 

Criteriul 3.3.*  

Rata medie de promovare din prima încercare la examenul pentru obținerea permisului de 
conducere de către absolvenții Unității de Instruire a Conducătorilor de Vehicule (UICVF) 
pentru un an din data evaluării externe (1,0 pct.) 
 

Indicatori de performanță 

Documente de referință 

(DR)/ 

Conținutul raportului de 

autoevaluare (RA) 

Standarde de evaluare 
Ponderea 

(puncte) 

3.3.1. Cel puțin 50% la 
proba teoretică și 20% la 
proba practică, rată medie 
de promovare care se 
aplică până la 01.02.2023  
(Nu se aplică în cazul 
evaluării externe în vederea 
autorizării de funcționare 
provizorie) 

DR: 

1. Sistemul informațional 
Registrul Unităților de 
Instruire a Conducătorilor 
de Vehicule și a Formabililor 
și a Regulamentului privind 
modalitatea de tinere a 
Registrului Unităților de 
Instruire a Conducătorilor 
de Vehicule și a 
Formabililor, aprobate prin 
HG nr. 370 din 08.06.2022.
  

RA: 

1. Descrierea promovabilității 
la examenul de obținere a 
permisului de conducere 
de către formabili, în baza 
datelor din Registrul 
Unităților de Instruire a 
Conducătorilor de Vehicule 
și a Formabililor (RUICVF). 

2. Descrierea măsurilor de 
asigurare a ratei medii de 
promovare, conform 
indicatorului. 

1,0 - rata medie de 
promovare constituie cel 
puțin 50% la proba 
teoretică și 20% la 
proba practică; 
0 - rata medie de 
promovare constituie mai 
puțin 50% la proba 
teoretică și 20% la proba 
practică. 

1,0 

3.3.2. Cel puțin 50% la 
proba teoretică și 25% la 
proba practică, rată medie 
de promovare care se 
aplică pentru perioada 
02.02.2023 – 01.02.2024. 
(Nu se aplică în cazul 
evaluării externe în vederea 
autorizării de funcționare 
provizorie) 

1,0 - rata medie de 
promovare constituie cel 
puțin 50% la proba 
teoretică și 25% la 
proba practică; 
0 - rata medie de 
promovare constituie mai 
puțin 50% la proba 
teoretică și 25% la proba 
practică. 

3.3.3. Cel puțin 50% la 
proba teoretică și 30% la 
proba practică, rată medie 
de promovare care se 
aplică începând cu 
02.02.2024. 
(Nu se aplică în cazul 
evaluării externe în vederea 
autorizării de funcționare 
provizorie) 

1,0 - rata medie de 
promovare constituie cel 
puțin 50% la proba 
teoretică și 30% la 
proba practică; 
0 - rata medie de 
promovare constituie mai 
puțin 50% la proba 
teoretică și 30% la proba 
practică. 

*  - pentru Unitățile de Instruire a Conducătorilor de Vehicule și Formabililor (UICVF), inclusiv Anexa 3 

 

ANEXA 3. Nivel de realizare a standardelor de acreditare pentru Unitățile de Instruire a 

Conducătorilor de Vehicule și Formabililor (EVALUAREA PROGRAMULUI DE FORMARE 

CONTINUĂ ÎN VEDEREA ACREDITĂRII)  

 

În procesul de evaluare a programului de formare continuă _____________________ s-a stabilit  
                                                                                                                       (denumirea programului) 

următorul nivel de realizare a standardelor de acreditare: 
 

Standard de acreditare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Punctaj total 6 15 
15 

(16 - UICVF) 
11 15 17 3 3 9 6 

Valoare evaluată 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nivel de realizare, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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