
 
 
 
 
 
 

DECIZIA 

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

nr. 9 din 27 ianuarie 2023 

cu privire la rezultatele evaluării externe a calității programului de studii superioare de master  

Inginerie inovațională și transfer tehnologic în industria auto (denumirea inițială Inginerie inovațională și 

transfer tehnologic),domeniul general de studiu 071 Inginerie și activități inginerești, domeniul de formare 

profesională 0716 Autovehicule, nave și aeronave, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de 

învățământ cu frecvență, solicitată de Instituția Publică Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, 

pe data de 25.06.2022, dosarul ISAFPSM-47 

 

În baza informațiilor prezentate de către instituția de învățământ în Raportul de autoevaluare, a dovezilor aduse 

și a constatărilor făcute în timpul vizitei de evaluare externă în perioada 13.09.2022 - 15.09.2022, comisia de 

evaluare externă, în componența: președinte – Lora MOȘANU-ȘUPAC, membri – Petru STOICEV, Viorel 

IUSTIN, Cristina NAGORNEAC (aprobată la ședința Consiliului de conducere al ANACEC din 29.07.2022, 

proces-verbal nr. 77), a elaborat Raportul de evaluare externă care a fost remis instituției pe data de 

11.10.2022, pe marginea căruia instituția nu a prezentat comentarii. Comisia de evaluare externă a prezentat 

raportul de evaluare externă a calității programului de studii în cadrul ședinței Comisiei de profil în învățământul 

superior 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, ponderea nivelului de 

realizare a fiecărui standard de acreditare constituie cel puțin 50%, standardul de acreditare 2. Proiectarea și 

aprobarea programelor are nivelul de realizare 100%, iar standardele de evaluare minime obligatorii sunt 

întrunite. Comisia de profil în învățământul superior a constatat că recomandarea finală a comisiei de evaluare 

externă corespunde prevederilor cadrului legal și a validat rezultatele evaluării externe a programului de studii.  

În baza concluziilor prezentate în Raportul de evaluare externă și a dezbaterilor în cadrul ședințelor Comisiei 

de profil în învățământul superior și Consiliului de conducere al ANACEC s-a constatat că denumirea 

programului de studiu este prea vastă și necesită a fi racordată la un domeniul de formare profesională distinct, 

conform conținutului planului de învățământ.  

Ca urmare, Consiliul de conducere al ANACEC a decis (Decizia nr. 7 din 04.11.2022) de a solicita instituției 

de învățământ să ajusteze denumirea programului de studiu la un domeniu distinct de formare profesională. 

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți a redenumit programul de master „Inginerie inovațională și 

transfer tehnologic” în „Inginerie inovațională și transfer tehnologic în industria auto” (Hotărârea Senatului 

USARB nr.4/13 din 29.11.2022, proces-verbal nr.4). 

În baza atribuțiilor legale pe care le deține, Consiliul de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității 

în Educație și Cercetare a examinat Raportul de evaluare externă și, în temeiul pct. 61 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 autorizarea de funcționare provizorie a 

programului de studii superioare de master Inginerie inovațională și transfer tehnologic în industria auto, 

domeniul general de studiu 071 Inginerie și activități inginerești, domeniul de formare profesională 0716 

Autovehicule, nave și aeronave, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu 

frecvență. 
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