
 
 
 

 

 

DECIZIA  

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

nr. 19 din 24 februarie 2023 

cu privire la rezultatele evaluării externe în vederea acreditării 

Instituției Publice Liceul Teoretic „Minerva”, mun. Chișinău, 

solicitată pe data de 14.11.2022, dosarul ÎGAC-2022-30 

 

În baza informațiilor și dovezilor prezentate de către instituția de învățământ în Raportul de 

activitate și a constatărilor făcute în timpul vizitei de evaluare pe data de 16.01.2023, Comisia de 

evaluare externă, în componența: președinte Nița Galina, membri: Cernolev Angela, Tarlev Olga, 

Axînti Svetlana, Șalari Daniela, aprobată prin ordinul Președintelui ANACEC nr. 67-A din 

22.12.2022 Cu privire la aprobarea componenței Comisiilor de evaluare externă, a elaborat 

Raportul de evaluare externă, care a fost remis instituției pe data de 15.02.2023 și pe marginea 

căruia nu au fost prezentate comentarii. Comisia de evaluare externă a prezentat Raportul de 

evaluare externă al instituției de învățământ general în cadrul ședinței Comisiei de profil în 

învățământul general a ANACEC pe data de 20.02.2023. 

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 argumentat prin dovezi, iar rezultatele 

evaluării externe în vederea acreditării corespund cerinței metodologice de realizare a fiecărui 

standard de calitate cu minimum 50%. În acest sens, Comisia de profil în învățământul general a 

ANACEC a constatat că recomandarea finală a Comisiei de evaluare externă corespunde 

prevederilor cadrului legal și a validat rezultatele evaluării externe ale Instituției Publice Liceul 

Teoretic „Minerva”, mun. Chișinău. 

Raportul de evaluare externă și rezultatele evaluării au fost prezentate în cadrul ședinței 

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

din 24.02.2023.  

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 luând în 

considerare rezultatele validării evaluării externe a instituției de învățământ de către Comisia de 

profil în învățământul general a ANACEC, în conformitate cu pct. 52 din Metodologia de evaluare 

a instituțiilor de învățământ general (Ordinul MECC nr. 581 din 23.06.2020) și cu prevederile 

Standardului de evaluare minim obligatoriu (Decizia CC ANACEC nr. 4 din 29.01.2021), Consiliul 

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

acreditarea Instituției Publice Liceul Teoretic „Minerva”, mun. Chișinău, cu calificativul Foarte 

bine. 
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