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DECIZIA
Consiliului de conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare
nr. 59 din 26 martie 2021
cu privire la evaluarea posibilității realizării orelor teoretice și practice, aprobate suplimentar la Planul
de învățământ pentru programul de formare profesională cu profil automobilistic
716006 Mecanic auto,
forma de organizare cu frecvență, solicitată de către
Școala Profesională din or. Ungheni, pe data de 16.12.2020
În baza informațiilor prezentate de către Școala Profesională din or. Ungheni, în Raportul de
autoevaluare la programul cu profil automobilistic 716001-716006 Electrician-electronist auto Mecanic auto, a dovezilor aduse și a constatărilor făcute în timpul vizitei de evaluare externă în
perioada 16 - 18 februarie 2021, comisia de evaluare externă, în componența: președinte – Verdeș
Tatiana; membri – Țurcan Iuliu, Bacean Ion, Redico Pavel, Tentiuc Cristina (aprobată la ședința
Consiliului de conducere al ANACEC din 29.01.2021, proces-verbal nr. 60), a elaborat Raportul de
evaluare externă care a fost remis instituției pe data de 10.03.2021, pe marginea căruia nu au fost
prezentate comentarii. Comisia de evaluare externă a perfectat Raportul final de evaluare externă a
calității programului de studii și l-a prezentat în cadrul ședinței Comisiei de profil în ÎPT pe data de
22.03.2021.
Concomitent cu programul menționat, Comisia de evaluare externă a evaluat și posibilitatea realizării
orelor teoretice și practice, aprobate de MECC, suplimentar la Planul de învățământ pentru programul
de formare profesională cu profil automobilistic 716006 Mecanic auto din cadrul instituției date,
acreditat de ANACEC pentru o perioada de 5 ani, prin decizia nr.29 din 12.05.2020.
În baza analizei Planurilor de învățământ la programele cu profil automobilistic 716001-716006
Electrician-electronist auto - Mecanic auto și 716006 Mecanic auto, s-a constatat că orele
teoretice și practice, aprobate de MECC, suplimentar la Planurile de învățământ pentru programele
de formare profesională cu profil automobilistic menționate, sunt identice, iar asigurarea realizării
acestora în cadrul unui program presupune și asigurarea lor la celelalte programe cu profil
automobilistic din cadrul instituției date. Comisia de profil în ÎPT a constatat că recomandarea finală a
comisiei de evaluare externă, pentru ambele programe, corespunde prevederilor cadrului legal și a
validat rezultatele evaluării externe a programelor de studii.
În baza atribuțiilor legale pe care le deține, Consiliul de conducere al Agenției Naționale de Asigurare
a Calității în Educație și Cercetare a examinat Raportul de evaluare externă 716001-716006
Electrician-electronist auto - Mecanic auto și, luând în considerație rezultatele validării evaluării
externe a programelor de către Comisia de profil în ÎPT, a hotărât a completa decizia CC nr. 29 din
12.05.2020 cu privire la programul 716006 Mecanic auto, cu remarca: „(cu dreptul de eliberare a
Fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la programul dat)”.
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