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Reorganizarea structurilor de asigurare a calității
Hotărârea Guvernului nr.201 din 28.02.2018 cu privire la organizarea și
funcționarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și
Cercetare

Agenţia Naţională de Asigurare a
Calităţii în Învățămîntul Profesional
Inspectoratul Școlar Național

Consiliul Naţional pentru
Acreditare şi Atestare
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www.anacip.md

ANACEC – misiune & funcții
ANACEC are misiunea de a implementa politicile statului și de a
contribui la dezvoltarea orientată spre cele mai bune standarde
internaționale în domeniile de competență atribuite.
ANACEC are următoarele funcții:
1) evaluarea calității în învățămîntul general, profesional tehnic și
superior;
2) evaluarea externă a programelor de formare profesională
continuă;
3) evaluarea externă a organizațiilor din domeniile cercetării și
inovării;
4) evaluarea personalului științific și științifico-didactic;
5) controlul privind calitatea învățămîntului general, profesional
și de formare continuă, respectarea cerințelor de acreditare și
autorizare a entităților ofertante de programe și servicii
educaționale.
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ANACEC - Structura organizatorică

Consiliul de Conducere (15)

Evaluatori

Președinte
Vicepreședinte
Secretar General

Direcția evaluare
în învățămîntul
general

Direcția evaluare
în ÎPT și de
formare continuă

(registrul
evaluatorilor externi)

Comisii de profil

Direcția evaluare
în cercetare și
inovare

Direcţia Evaluare
în învăţămîntul
superior

Aparatul Administrativ al ANACIP (55)
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Atribuțiile ANACEC
asigurarea calităţii asigurarea
calității în învățămîntul general

1

2
evaluarea
personalului științific
și științifico-didactic
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evaluarea organizațiilor din
domeniile cercetării și
inovării
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asigurarea calității
în învățămîntul
profesional tehnic

asigurarea calității
în învățămîntul
superior

evaluarea programelor
de formare profesională
continuă
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Atribuții - asigurarea calității în învățămîntul general

1

elaborarea și prezentarea spre aprobare MECC a metodologiilor
necesare realizării funcției de asigurare a calității în învățămîntul
general

2

evaluarea instituțiilor de învățămînt general

3

evaluarea curriculumului

4

evaluarea personalului didactic, didactic auxiliar și de conducere
din învățămîntul general

5

acreditarea instituțiilor din învățămîntul general

6

www.anacip.md

Evaluarea în învățământul general
Codul Educației, Capitolul X:
Articolul 43. Evaluarea curriculumului şcolar
MECC și ANACEC
Articolul 44. Evaluarea rezultatelor şcolare
MECC (Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare), OLSDÎ
Articolul 45. Evaluarea cadrelor didactice
ANACEC*
Articolul 46. Evaluarea cadrelor de conducere
ANACEC*
Articolul 47. Evaluarea instituţiilor
ANACEC*
* - evaluări realizate în baza Metodologiilor aprobate de către MECC
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Procesul de evaluare externă (FC, ÎPT și ÎS)
6) HG cu privire la
autorizare / acreditare

Guvernul R.Moldova

MECC

5) Decizie CC

Consiliul de Conducere al ANACEC

Instituția de
Învățământ

4) Prezentarea
rezultatelor
evaluării

3) Evaluare

2) Formare
Comisie de
evaluare 1) Solicitare evaluare

Comisia de
Evaluare
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Aparatul
Administrativ
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Procesul de evaluare externă (ÎG) - planificare
MECC
5) Rezultate ale evaluării externe

Consiliul de Conducere al ANACEC

Comisia de profil

4) Prezentarea
rezultatelor evaluării

Instituția de
Învățământ
general

3) Evaluarea

1) Solicitare evaluare

2) Formare Comisie
de evaluare

Comisia de
Evaluare

9

Aparatul
Administrativ
al ANACEC

www.anacip.md

Procesul de evaluare externă (ÎG) - planificare
Componența Comisiei de evaluare externă
1)
2)
3)
4)
5)

angajat al ANACEC
angajat al OLSDÎ
reprezentant delegat de MECC
reprezentant al Asociației părintești
reprezentanți ai altor factori interesați
guvernamentali și/sau ONG (de ex.: reprezentant
al Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor
Copilului).

10

www.anacip.md

Procesul de evaluare externă (ÎG) - planificare
Standarde de evaluare externă
1) Politici pentru asigurarea calității.
2) Învățarea, predarea și evaluarea centrate pe elev.
3) Admiterea, evoluția, recunoașterea și dobândirea
de certificări de către elevi.
4) Personalul didactic.
5) Resurse de învățare și sprijin pentru elevi.
6) Managementul informației și Informații de interes
public.
7) Monitorizarea continuă și evaluarea periodică.
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Autorizare & Acreditare
Evaluarea externă se realizează în vederea:

1) autorizării de funcționare provizorie
- acordă dreptul de a desfășura procesul de învățământ și de a
organiza admiterea la studii.
2) acreditării
- acordă dreptul de a desfășura procesul de învățământ, de a
organiza admiterea la studii și examenele de finalizare a studiilor şi
de a emite diplome, certificate şi alte acte de studii, recunoscute la
nivel naţional şi internaţional.

3) constatării realităților și elaborării unui plan de măsuri
corective sau preventive (inspecție = control, verificare autorizată a
unei activități, cercetare a îndeplinirii anumitor dispoziții, hotărâri etc.)
- proces de îmbunătățire continuă.
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Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii
în Educație și Cercetare

Vă mulțumim pentru atenție!
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