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Contextul creării ANACIP

 Republica Moldova nu este la prima inițiativă de 
creare a unei structuri de evaluare. În acest sens 
are o anumită experiență de evaluare și acreditare 
instituțională.
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1995 Adoptarea Legii învățământului, art. 37. Acreditarea 
Instituțiilor de învățămînt

1997 Legea cu privire la evaluarea și acreditarea instituțiilor de 
învățămînt din R Moldova, abrogată din 23.11.14 prin CE

1998 Instituirea comisiilor de evaluare și acreditare a 
instituțiilor de învățămînt (ME)-abrog in 1999

1999 Crearea Consiliului Național de Evaluare și Acreditare 
Academică(G)

2000 Demarează procesul de evaluare și acreditare a instituțiilor 
de învățămînt superior

2002 -2008 Departament de acreditare (ME)
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Contextul creării ANACIP

2013 2014 2014 2008-2014

Legea Nr. 239 

pentru modificarea 

şi completarea

Legii 

învăţămîntului 

nr. 547-XIII din 1995 

(18.10.2013 )

Aprobarea 

Codului 

Educației

17.07.2014

Strategia

Sectorială

de Dezvoltare

pentru

anii 2014-2020 

„Educaţia –

2020” 

Necesitatea de 

acreditare

ale instituțiilor 

de învățămînt și

a programelor de 

studii
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Contextul creării ANACIP

Modificarea şi completarea
Legii învăţămîntului

 Articolul 37. Asigurarea calităţii în
învăţămîntul superior

 Articolul 371. Evaluarea calităţii în
învăţămîntul superior

 Articolul 372. Evaluarea externă în
vederea autorizării de funcţionare
provizorie sau acreditării în învăţămîntul
superior

 Articolul 373. Evaluarea externă în
vederea autorizării de funcţionare
provizorie sau acreditării în învăţămîntul
secundar profesional, mediu de
specialitate, precum şi de formare
continuă

 Articolul 374. Agenţia Naţională de
Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul
Profesional
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Contextul creării ANACIP

Se propune schimbarea accentelor în educaţie
în favoarea calităţii procesului educaţional şi a
competenţelor pe care tinerii le obţin în procesul
educaţional.

Succesul individului depinde de capacitatea sa de
adaptare la schimbări şi învăţare continuă, iar
sistemul educaţional trebuie să ofere mediul
adecvat pentru dezvoltarea acestor capacităţi.
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Strategia Sectorială de Dezvoltare 
pentru anii 2014-2020 

„Educaţia – 2020” 



Probleme generale ale SE conform 
Strategiei

 Atractivitate scăzută la învăţămîntul secundar profesional şi mediu
de specialitate;

 Baza tehnico-materială a instituţiilor de învăţămînt nu facilitează
dezvoltarea competenţelor profesionale;

 Descreșterea numărului de studenţi în instituţiile de învăţămînt;

 Adaptabilitate redusă a instituţiilor de învăţămînt pentru instruirea
modernă;

 Încadrarea neuniformă a studenților în domeniile generale de
studiu;

 Dezechilibru substanţial pe piaţa muncii între cerere şi ofertă,
precum şi un deficit de forţă de muncă calificată;

 ineficienţa mecanismelor de interacţiune a instituţiilor de
învăţămînt superior cu sfera de cercetare-dezvoltare, cu lumea
afacerilor, cu piaţa muncii;

 Număr important de universităţi din Moldova activează în
continuare fără să fi obţinut reacreditarea;

 Lipsa mecanismelor interne şi externe de asigurare a calităţii
determină credibilitatea joasă a studiilor, blocajele în cadrul
mobilităţii academice şi profesionale.
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Contextul creării ANACIP

Dezvoltarea

sistemului

naţional de 

standarde în

educaţie. 

PROIECTAREA ŞI INSTITUŢIONALIZAREA 

UNUI SISTEM EFICIENT DE EVALUARE,

MONITORIZARE ŞI DE ASIGURARE A

CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE

Crearea cadrului 

instituţional pentru 

asigurarea calităţii 

în educaţie.

5.2.5 Crearea  

ANACIP
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DIRECŢIE STRATEGICĂ 5: 



Crearea ANACIP și activități CIC
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30 aprilie 2014 Ministerul Educației și Ministerul Economiei anunță 

concursul de selectare a membrilor Consiliului Interimar 

de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității 

în Învățământul Profesional

02-05 iunie 

2014

Desfășurarea interviurilor pentru selectarea membrilor 

Consiliului Interimar de Conducere. Comisia de concurs 

este compusă din reprezentanți ai Ministerului Educației, 

Ministerului Economiei și Agenției Române de Asigurarea 

a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). La concurs 

au participat 33 de candidați.

13 august 

2014

Este aprobată Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 

nr. 652 din 13.08.2014 „Cu privire la crearea Agenției 

Naționale de Asigurare a Calității în Învățământul 

Profesional”, publicată la 15.08.2014 în Monitorul Oficial nr. 

238-246.

http://anacip.md/assets/files/legislation/HG652.pdf


Consiliul Interimar de Conducere al 
ANACIP 
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Activități ale CIC al ANACIP

 Elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de

Asigurare a Calității în Învățământul Profesional;

 Participarea la workshop-ul “Setting up an External Quality Assurance Agency”

(„Crearea unei Agenții de Asigurare Externă a Calității”) desfășurat cu asistenţa

expertului Lukas Bischof de la CHE Consult GmbH, Germania;

 Instruirea membrilor CIC, organizată de către Agenţia Estoniană pentru Calitate în

Învăţământul Superior (EKKA);

 Participarea la sesiuni de formare privind elaborarea Metodologiilor de Evaluare

externă, organizată de Agenția Estoniană de Asigurare a Calității (EKKA);

 Elaborarea proiectelor Metodologiilor de evaluare externă a calității în

învățământul profesional;

 Elaborarea site-lui ANACIP, activități finanțate de estonieni;

 Participarea în misiunile de evaluare ale ARACIS (decembrie 2014) și EKKA (mai

2015) ;

 Participarea în misiunea de evaluare externă a programelor de formare profesională

în cadrul Centrului de formare profesional-tehnică Ida-Virumaa, Estonia.

 Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea

concursului de selectare a membrilor în Consiliul de conducere al ANACIP
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MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE ANACIP

Scopul Agenţiei este de a asigura un sistem integrat,
credibil, obiectiv şi transparent de evaluare externă şi acreditare a
instituţiilor şi a programelor de studii din învăţămîntul profesional

tehnic, superior şi de formare continuă din Republica Moldova.

Promovarea 

culturii calităţii

Evaluarea 

programelor de studii

Evaluarea 

instituțională
Obtinerea recunoasterii 

Agenţiei

pe plan international.
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Misiunea Agenţiei constă în dezvoltarea şi promovarea culturii 

calităţii în domeniul învăţămîntului profesional tehnic, superior şi 

în formarea continuă, contribuind la sporirea competitivităţii economice

şi coeziunii sociale în Republica Moldova. 

obiective strategice

Asigurarea aplicării în ÎP

a Standardelor şi Liniilor Directoare de asig a 

calit în spațiul European

Propunerea strategiilor şi politicilor

în scopul asigurării şi dezvoltării 

calităţii în ÎP
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Sînt comisii permanente, 

constituite din experţi 

evaluatori şi includ 

reprezentanţi ai 

studenţilor. Comisiile de 

profil funcţionează pe 

lîngă subdiviziunile 

interioare ale Agenţiei 

potrivit regulamentelor 

proprii de organizare şi 

funcţionare. 

Este organul colectiv de 

conducere, care asigură elaborarea 

şi implementarea strategiei 

Agenţiei.

Este constituit din 15 membri: 13

cadre cu funcţii ştiinţifico-

didactice şi ştiinţifice în 

învăţămîntul superior şi cel 

profesional tehnic sau în 

cercetare, un reprezentant

al studenţilor şi un reprezentant al 

mediului de afaceri. 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A 
AGENŢIEI

Consiliul de 

conducere

comisiile

de profil
aparatul 

administrativ

13

Este structura 

organizatorică

care asigură 

realizarea politicilor 

interne şi externe ale

acesteia.



Organigrama ANACIP
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Evaluarea calităţii în învăţămîntul profesional

Domeniile de asigurare a calității 

a) capacitatea instituţională;

b) eficienţa educaţională, inclusiv rezultatele academice;

c) calitatea programelor de formare profesională iniţială 

şi continuă;

d) managementul instituţional al calităţii;

e) rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi/sau ale creaţiei artistice;

f) concordanţa dintre evaluarea internă şi situaţia reală.
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 Evaluarea calităţii în învățământul profesional
reprezintă un ansamblu complex de activităţi de
autoevaluare, evaluare internă şi evaluare externă a
calităţii, în conformitate cu standardele de acreditare,
criteriile şi indicatorii de calitate.



ANACIP va promova asigurarea calității
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Identificarea problemelor și 
eventualelor soluții

Îmbunătățirea continuă a mijloacelor necesare 

realizării obiectivelor asumate

Perfectarea și corelarea continuă a 
programelor de studii cu necesitățile 

pieții muncii

Intensificarea colaborării instituțiilor de 
învățămănt cu mediul de afaceri

Creșterea receptivității instituțiilor de 
învățămănt la punerea în aplicare a 

indicatorilor de calitate

Asigurarea competitivității investițiilor 
în educație

Servicii educaționale de calitate



Organizarea concursul de selectare a Consiliul de conducere al  

ANACIP.

Dosarul de participare la concurs va conține următoarele acte:

 1) Cererea de participare la concurs;

 2) Curriculum vitae (tip Europass);

 3) Copia buletinului de identitate;

 4) Copiile autentificate ale actelor de studii superioare, titlurilor ştiinţifice și științifico-

didactice;

 5) Documente doveditoare privind experiența în evaluarea și asigurarea calității, alte 

documente care atestă recunoașterea activității profesionale, manageriale și științifice a 

candidatului;

 6) Recomandare din partea unei persoane din cadrul actualei instituții în care își desfășoară

 activitatea;

 7) Scrisoare de motivare (maximum o pagină);

 8) Declarație pe proprie răspundere că nu a încălcat în decursul activității sale normele de 

etică și deontologie profesională;

 9) Cazier judiciar;

 10) Certificat privind situaţia academică, valabil pentru candidaţii cu statut de student;-

 11) Alte documente (copii) ce confirmă corespunderea cerințelor față de candidat.

Data limită de depunere a dosarelor: 15.05.2015
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Concluzii

Asigurarea calităţii în învăţămîntul profesional se

realizează printr-un ansamblu de acţiuni de

dezvoltare a capacităţii instituţionale de

elaborare, planificare şi implementare de

programe de studii, prin care se formează şi se

consolidează încrederea beneficiarilor că

instituţia ofertantă de educaţie satisface şi

îmbunătăţeşte standardele de calitate în

conformitate cu misiunea asumată de aceasta.
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Agenţia Naţională de Asigurare a 
Calităţii în Învăţămîntul Profesional
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