
 

 

 

 

 

 

DECIZIA 

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

nr. 56 din 24 februarie 2023 

cu referire la completarea Deciziei Consiliului de conducere al ANACEC nr. 63 din 21 

decembrie 2022 cu privire la rezultatele evaluării externe a calității programului de formare 

profesională a conducătorilor de autovehicule 

Conducător/conducătoare de autospeciale (ansambluri de vehicule de 

categoria/subcategoria CE/C1E; BE),  

domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 833203 

Conducător/conducătoare de autospeciale (ansambluri de vehicule de categoria/subcategoria 

CE/C1E; BE), credite de studii – 5, limba de instruire – română, forma de organizare – cu 

frecvență, solicitată de către SRL „INSAUTO-GRUP” pe data de 27.06.2022,  

dosarul FPC.ACR.PFPC-711 

 

Prin Decizia nr. 63 din 21 decembrie 2022, Consiliul de conducere al ANACEC a propus 

acreditarea pentru o perioada de 5 ani a programului de formare profesională a conducătorilor de 

autovehicule Conducător/conducătoare de autospeciale (ansambluri de vehicule de 

categoria/subcategoria CE/C1E; BE), prestat de SRL „INSAUTO-GRUP”. 

Astfel, se constată că decizia menționată conține denumirea programului în conformitate cu 

prevederile Ordinului Ministerului Educației și Cercetării nr. 260 din 12.04.2022 cu privire la 

aprobarea Programelor de formare profesională a conducătorilor de autovehicule de toate 

categoriile/subcategoriile, fără a se specifica categoria/subcategoria pentru carte poate fi 

realizată instruirea. 

În temeiul art. 138, din Codul Administrativ nr.116/2018 și cu scopul de a asigura posibilitatea 

realizării drepturilor prestatorului de servicii în raport cu alte autorități administrative, Consiliul de 

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

DECIDE: 

1. Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr. 63 din 21 decembrie 2022 se completează 

după cum urmează: 

• Prin includerea în partea dispozitivă a deciziei, după denumirea programului, a 

sintagmei „cu dreptul de instruire la categoria CE”. 

 

2. Prezenta decizie se publică pe pagina web oficială a ANACEC. 
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