
 
 
 
 
 
 

DECIZIA 

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

nr. 52 din 24 februarie 2023 

cu privire la respingerea inițierii procedurii de evaluare externă în vederea autorizării de 

funcționare provizorie pentru programele de formare profesională  

în care se realizează instruirea 

 

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

examinat cererea și dosarul depus de Centrul de Excelență în Transporturi (CET) în scopul 

inițierii procedurii de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie a 

programelor de studii și a depistat unele abateri de la cadrul normativ în vigoare. 

Astfel, CET, în temeiul locurilor cu finanțare bugetară și cu taxă, distribuite de Ministerul 

Educației și Cercetării, realizează programe de formare profesională care nu au fost evaluate în 

vederea autorizării de funcționare provizorie, cum ar fi: 716001 Electrician-electronist auto și 

716004 – 716006 Lăcătuș redresare caroserii -  Mecanic auto, solicitând, în această situație, ca 

ANACEC să inițieze procedura de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare 

provizorie a acestor noi programe de formare profesională. 

Totodată, HG nr. 616/2016, Anexa nr.1, pct. 17 stipulează că „Orice persoană juridică, publică 

sau privată interesată în oferirea programelor de studii și serviciilor educaționale se supune 

obligatoriu procesului de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare 

provizorie, înainte de a începe să activeze”.  

În acest context, s-a constatat nerespectarea HG nr. HG nr. 616/2016, Anexa nr.1, pct. 17 de 

către instituția de învățământ menționată, care a inițiat pregătirea specialiștilor neavând 

autorizarea de funcționare provizorie a programelor respective. 

Ca urmare, Consiliul de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și 

Cercetare, în temeiul pct. 37 subpct. 3) lit. a2) 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 respinge inițierea procedurii de evaluare 

externă în vederea autorizării de funcționare provizorie a programelor de formare profesională 

716001 Electrician-electronist auto și 716004 – 716006 Lăcătuș redresare caroserii - Mecanic 

auto, din cadrul Centrului de Excelență în Transporturi, în care deja se realizează instruirea, 

contrar prevederilor HG nr. 616/2016, Anexa nr.1, pct. 17. 
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