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DECIZIA 

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

nr. 51 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 învățământ 

profesional tehnic și de formare continuă 

 

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 și a constitui comisiile de evaluare externă a calității 

în vederea acreditării programelor de formare profesională și a desemna coordonatorii 

comisiilor de evaluare externă, după cum urmează: 

• Președinte – Protiuc Silvia, membri: Gabura Nadejda, Tofan Grigore, Banari Eduard, Braga 

Dan, Observator INSP, coordonator ANACEC – Volentiri Ivan, în vederea acreditării 

programelor de formare profesională nivelul 3 ISCED – 716006 Mecanic auto, 714025 

Operator introducere, validare și prelucrare date, 715007 Electromecanic utilaje frigorifice și 

comerciale - Instituția Publică Școala Profesională nr.10, mun. Chișinău și programul de 

formare profesională nivelul 3 ISCED - 716006 Mecanic auto - Instituția Publică Școala 

Profesională nr.5, mun. Bălți; 

• Președinte – Bercu Victoria, membri: Șargo Aliona, Obadă Liuba, Popescu Lilia, Cernei 

Victoria, coordonator ANACEC – Gherța Viorica, în vederea acreditării programelor de 

formare profesională nivelul 4 ISCED – 61210 Administrarea aplicațiilor WEB, 41120 

Impozite și percepere fiscală, 72110 Siguranța produselor agroalimentare - Instituția Privată 

Colegiul de Studii Administrative și Fiscale. 

2. A iniția procedura de evaluare externă și a constitui comisiile de evaluare externă a calității 

în vederea acreditării programelor de formare continuă și a desemna coordonatorii 

comisiilor de evaluare externă, după cum urmează: 

 

• Președinte – Bivol Elena, membri: Caftea Ivan, Nazar Boris, coordonator ANACEC – 

Volentiri Ivan, în vederea acreditării programelor de formare continuă: Conducător auto 

transport persoane în trafic național/internațional, Conducător auto transport mărfuri în trafic 

național/internațional, ADR conducător auto transport mărfuri periculoase, Conducător auto 

transport călători în regim taxi - Societatea cu Răspundere Limitată „TOP RESPECT”; 

• Președinte – Redco Pavel, membri: Lungu Valeriu, Burduniuc Marcel, Observator INSP, 

coordonator ANACEC – Cipelenco Maria, în vederea acreditării programelor de formare 

continuă: Conducător/conducătoare de motocicletă (categoria/subcategoria A/A2/A1/AM), 

Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), Conducător/conducătoare de 

autospeciale (ansambluri de vehicule de categoria/subcategoria CE/C1E; BE), 

Conducător/conducătoare de autobuz/autocar (categoria/subcategoria D/D1), 
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Conducător/conducătoare de autocamion (categoria/ subcategoria C/C1) - SRL „Viral 

Elegant”; 

• Președinte – Ciobanu Alexandru, membri: Gudîma Andrei, Ursu Andrei, Hristicenco Angela, 

Poleacov Mariana, coordonator ANACEC – Gavril Mariana, în vederea acreditării 

programelor de formare continuă: Tencuitor, Placator cu plăci, Pietrar-zidar, Tâmplar în 

construcții, Lăcătuș-instalator tehnică sanitară, Electrogazosudor-montator - Instituția 

Publică Școala Profesională nr.1, mun. Bălți; 

• Președinte – Șalaru Virginia, membri: Bulai Mariana, Eșanu Andrei, Stratulat Svetlana, 

Vidrașco Maria, coordonator ANACEC – Gherța Viorica, în vederea acreditării programelor 

de formare continuă: Asistență medicală în anestezie și reanimare, Comunicarea și 

psihologia medicală, Medicina primară, Medicina de urgență, Reabilitarea medicală, Tehnici 

de tratament și îngrijiri medicale - Instituția Publică Centrul de Excelență în Medicină și 

Farmacie „RAISA PACALO”; 

• Președinte – Nantoi Vadim, membri: Vengher Dumitru, Rotaru Vitalie, Observator INSP, 

coordonator ANACEC – Arhiliuc Liudmila, în vederea autorizării de funcționare provizorie și 

acreditării (conform Procedurii PS-04) a programului de formare continuă: 

Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1) - Instituția Publică Școala 

Profesională nr.9, mun. Chișinău și programelor de formare continuă: 

Conducător/conducătoare de motocicletă (categoria/subcategoria A/A2/A1/AM), 

Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1) - Societatea cu Răspundere 

Limitată „DENDRIVE - AUTO”. 

 

  
 
 

Președinte                                  Andrei CHICIUC 

 

 

 

Secretar general                                            Sergiu BACIU 
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