
 
 
 

 
 
 

DECIZIA 

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

nr. 50 din 24 februarie 2023 

cu privire la inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare 

externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de studii 

superioare 

 

În conformitate cu prevederile 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 și completările ulterioare, Consiliul de conducere al ANACEC 

 

DECIDE: 

 

1. A iniția procedura de evaluare externă, a constitui comisia de evaluare externă a calității în 

vederea acreditării/reacreditării programelor de studii superioare de licență și master și a 

desemna coordonator al comisiei de evaluare externă, după cum urmează: 

• Președinte – Maria IANIOGLO, membri: Valentina STRATAN, Virginia ȘALARU, Tatiana 

SANDU, Felicia GRAUR, Lilia PALAMARCIUC-BERLINSCHI, coordonator ANACEC – 

Felicia BANU, programele de studii superioare de licență 0111.3 Psihopedagogie – I.P. 

Universitatea de Stat din Moldova, 0114.16 Educație fizică – I.P. Universitatea de Stat 

de Educație Fizică și Sport, 0113.1/0112.1 Pedagogie în învățământul primar și 

pedagogie preșcolară, 0113.1/0114.10 Pedagogie în învățământul primar și limba engleză 

– I.P. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți; 

• Președinte – Valentina COPTILEȚ, membri: Natalia SAITARLÎ, Viorica CALUGHER, Artur 

AIRAPETEAN, Alexandru CIOBĂNAȘ, Pavel NEGRESCU, coordonator ANACEC – 

Felicia BANU, programul de studii superioare de licență 0400.1 Administrație publică – 

I.P. Universitatea de Stat din Comrat; 

• Președinte – Angela SOLCAN, membri: Viorica CEBOTAROȘ, Daniela VACARCIUC, 

Larisa NOROC, Lucia CEPRAGA, Natalia STAFIU, Ion GHILEȚCHI, coordonator 

ANACEC – Felicia BANU, programele de studii superioare de licență 0114.11/0114.10 

Istorie și limba engleză, 0114.11 Istorie, 0114.10 Limba engleză și franceză, 0114.10 

Limba franceză și engleză, 0114.8/0114.10 Limba și literatura română și limba engleză – 

I.P. Universitatea de Stat din Moldova; 

• Președinte – Lidia PĂDUREAC, membri: Ludmila DARII, Valentina MÎSLIȚCHI, Svetlana 

GOREA, Lucia PÎRĂU, Svetlana STOIANOV, Inga CERVANIUC, coordonator ANACEC 

– Felicia BANU, programele de studii superioare de licență și master 0113.1/0112.1 

Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară, Managementul educațional, 

Teoria și metodologia învățământului primar – I.P. Universitatea de Stat din Comrat,  

0113.1/0112.1 Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară, 

0114.11/0114.15 Istorie și educație civică, Istoria spațiului sud-est european: studiu, 

metodologie și didactică - I.P. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din 

Cahul. 

2. A iniția procedura de evaluare externă, a constitui comisia de evaluare externă a calității în 

vederea autorizării de funcționare provizorie a programelor de studii superioare de licență 

și master și a desemna coordonator al comisiilor de evaluare externă, după cum urmează: 

National Agency for Quality Assurance 

in Education and Research 

MD-2028, mun. Chișinău, șos. Hîncești 38A, tel. (+373 22) 545411, e-mail: contact@anacec.md  

Agenţia Naţională de Asigurare a 

Calităţii în Educație și Cercetare 
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• Președinte – Maria IANIOGLO, membri: Valentina STRATAN, Virginia ȘALARU, Tatiana 

SANDU, Felicia GRAUR, Lilia PALAMARCIUC-BERLINSCHI, coordonator ANACEC – 

Felicia BANU, programul de studii superioare de master Psihopedagogia educației fizice 

și a activităților extracurriculare – I.P. Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport; 

• Președinte – Valentina COPTILEȚ, membri: Natalia SAITARLÎ, Viorica CALUGHER, Artur 

AIRAPETEAN, Alexandru CIOBĂNAȘ, Pavel NEGRESCU, coordonator ANACEC – 

Felicia BANU, programele de studii superioare de licență 1032.1 Securitate civilă și 

publică, 1032.4 Securitatea frontierei – I.P. Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului 

Afacerilor Interne. 

 

 

 

 Președinte                                              Andrei CHICIUC 

 

 

 

 Secretar general       Sergiu BACIU 
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