
 
 
 

 
 

DECIZIA 
 

Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare 
nr. 26 din 30.10.2020 

cu privire la componența comisiilor de evaluare externă și coordonatorii  
comisiilor de evaluare externă 

 
În conformitatea cu prevederile Metodologiei 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 Hotărârea de 
Guvern nr.616 din 18 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare, Consiliului de conducere 
al ANACEC 

DECIDE: 
1. A iniția procedura de evaluare externă și a constitui comisiile de evaluare externă a calității în 

vederea acreditării programelor de formare continuă și coordonatorii comisiilor de evaluare 
externă, după cum urmează: 

• Președinte – Butuc Marin, membri: Bivol Elena, Caftea Ivan, coordonator ANACEC – Volentiri 
Ivan, programele de formare continuă: Conducător auto transport de mărfuri în trafic 
național/internațional, Conducător auto transport persoane în trafic național/internațional, 
ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase, Manager transport rutier 
persoane – Societatea Comercială „CENTRAUTO&CO” SRL; 

• Președinte – Negrean Mariana, membri: Tăbîrță Alisa, Vidrasco Maria, Grecu Ala, 
coordonator ANACEC – Cipelenco Maria, programele de formare continuă: Manichiuristă-
Pedichiuristă; Machior; Frizer;  Maseur de întreținere și relaxare; Cosmetician – Societatea 
cu Răspundere Limitată „Americom - Lux; 

• Președinte – Banari Eduard, membri: Nastasenco Veacslav, Melnic Radu, Observator INSP, 
coordonator ANACEC – Gavril Marina, programele de formare continuă: Instruirea inițială a 
conducătorilor auto categoria „B(B1) – Societatea cu Răspundere Limitată „AUTOPORTAL”; 

• Președinte – Samoilov Serghei, membri: Malcoci Iulian, Coceaș Sergiu, Observator INSP, 
coordonator ANACEC – Arhiliuc Liudmila, programele de formare continuă: Instruirea inițială 
a conducătorilor auto categoria „B(B1); Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria BC 
(C1); Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C; Formarea continuă a 
conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE – Societatea cu Răspundere Limitată 
„GRĂTARUL MAGIC”. 

 
2. A iniția procedura de evaluare externă și a constitui comisiile de evaluare externă a calității în 

vederea autorizării de funcționare provizorie a programelor de formare continuă și 
coordonatorii comisiilor de evaluare externă, după cum urmează: 

• Președinte – Butuc Marin, membri: Bivol Elena, Caftea Ivan, coordonator ANACEC – Volentiri 
Ivan, programele de formare continuă: Conducător auto transport de mărfuri în trafic 
național/internațional, Conducător auto transport persoane în trafic național/internațional, 
ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase, Manager transport rutier 
persoane – Societatea cu Răspundere Limitată „PRACTIC-AUTO”; 

• Președinte – Samoilov Serghei, membri: Malcoci Iulian, Coceaș Sergiu, Observator INSP, 
coordonator ANACEC – Arhiliuc Liudmila, programele de formare continuă: Instruirea inițială 
a conducătorilor auto categoria A; Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria B (B1); 
Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la A2/A; Formarea continuă a conducătorilor 
de autovehicule în cadrul categoriei de la A1 la A2/A; Formarea continuă a conducătorilor de 
autovehicule în cadrul categoriei de la A2 la A - Societatea cu Răspundere Limitată 
„AUTOSCHOOL”. 

 

Președinte                                                        Andrei CHICIUC 
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