
 

 

 
 

 

 
DECIZIA 

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

nr. 27 din 31.07.2020 

cu privire la executarea prevederilor p.73 al 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, aprobată prin Hotărârea de Guvern 

nr.616 din 18 mai 2016, cu modificările ulterioare.  

 

Consiliul de conducere al ANACEC, în rezultatul examinării subiectului privind executarea 

prevederilor p.73 al 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, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.616 din 18 mai 2016, cu 

modificările ulterioare, care vizează elaborarea de către Consiliul de conducere al ANACEC, în 

fiecare an, a unui ”...raport analitic privind starea asigurării calității în învățământul național din 

Republica Moldova.” și care ”...include date, informații comparative din alte tari ale spațiului 

european al învățământului superior și din afara acestuia.”, a constatat: 

• Atribuțiile Consiliului de conducere sunt expres descrise în cadrul legislativ și normativ în 

domeniu (Codul educației nr. 152/2014, Hotărârea de Guvern nr.201/2018). O atare atribuție 

pentru Consiliul de conducere nu se regăsește în actele reglatorii în vigoare. 

• Consiliul de conducere, în conformitate cu prevederile p.25, subpunctul 21) al 

Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în 

Educație și Cercetare (HG nr.201/2018), aprobă anual raportul de activitate al Agenției. 

• Practicile europene de reglementare a activității structurilor similare cu Consiliul de 

conducere al ANACEC nu conțin prevederi care obligă organele de conducere colectivă să 

elaboreze rapoarte/studii analitice comparative. Totodată, analiză comparată a informațiilor 

din alte țări ale Spațiului European al Învățământului Superior și din afara acestuia este 

dificilă, dat fiind faptul că accesul la date este condiționat de disponibilitatea Agențiilor străine 

de a-si mediatiza activitatea.  

• Prevederile din p.73  nu constituie obiectul Metodologiei de evaluare externă și ANACEC, în 

procesul anterior și actual de modificare a Metodologiei, a propus excluderea acestui punct. 

Ca urmare a dezbaterilor, în baza atribuțiilor legale pe care le deține, Consiliul de conducere al 

Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare DECIDE: 

1. A lua act de informația și argumentele privind inoportunitatea executări de către Consiliul de 

conducere a prevederilor p.73 al Metodologiei de evaluare externă a calității. 

2. A înainta Ministerului Educației, Culturii și Cercetării propunerea de a abroga, în conformitate cu 

reglementările legale, p.73 al 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, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.616 

din 18 mai 2016, cu modificările ulterioare. 
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