
 
 
 

 
 

 
DECIZIA 

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

nr. 31 din 28.02.2020 
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 ulterioare, Consiliului de conducere al ANACEC 

DECIDE: 
1. A aproba componența comisiilor de evaluare externă a calității în vederea acreditării/ autorizării de 
funcționare provizorie a programelor de studii superioare de licență/master și coordonatorii comisiilor de 
evaluare externă, după cum urmează: 

• Președinte - Gonța Victoria, membri: Cojocaru Aurelia, Manole Mihail, Dorogaia Irina, Repeșco 
Gabriela, Chihai Jana, coordonator ANACEC – Felicia Banu, în vederea acreditării programelor de 
studii superioare de master: Psihologie clinică, Psihologia muncii și organizațională - USM, Psihologie 
clinică și consiliere psihologică, Diplomație, securitate, business și comunicare, Business 
management și antreprenoriat - ULIM;  

• Președinte - Moșanu - Șupac Lora, membri: Buzdugan Artur, Apostol Ion, Elenciuc Daniela, Cazacu 
Vasilisa, Sacară Victoria, coordonator ANACEC – Felicia Banu, în vederea autorizării programului de 
studii superioare licență 0914.2 Tehnologie radiologică și programului de studii superioare de master 
Tehnologii moleculare în sănătate - USMF. 

2. A aproba componența comisiilor de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare 
provizorie a programelor de formare profesională și coordonatorii comisiilor de evaluare externă, după 
cum urmează: 

• Președinte - Scutari Corina, membri: Rotari Marin, Lisnic Vitalie, Botnarciuc Ludmila, Iustin Maria, 
coordonator ANACEC – Volentiri Ivan, în vederea autorizării de funcționare provizorie a programelor 
de formare profesională: Nivelul 5 ISCED - 91320 Obstetrică; Nivelul 4 ISCED - 91310 Îngrijirea 
bolnavilor, 91610 Farmacie - Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „C. Stere”; 

• Președinte - Tutunaru Irina, membri: Botnaru Stela, Graur Gheorghe, Savciuc Cristina, coordonator 
ANACEC – Hanganu Ludmila, în vederea autorizării de funcționare provizorie a programului de 
formare profesională: Nivelul 4 ISCED - 42110 Jurisprudență - Colegiul de Studii Administrative și 
Fiscale. 

3. A aproba componența comisiilor de evaluare externă a calității în vederea acreditării/autorizării de 
funcționare provizorie a programelor de formare continuă și coordonatorii comisiilor de evaluare externă, 
după cum urmează: 

• Președinte – Lungu Valeriu, membri: Nicic Veaceslav, Gorobeț Rodion, Pădure Olivian, Plîngău 
Ghenadie, Observatori, coordonator ANACEC – Volentiri Ivan, în vederea acreditării programelor de 
formare continuă: Conducător auto transport mărfuri în trafic național/internațional, Conducător auto 
transport persoane în trafic național/internațional, ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri 
periculoase, Conducător auto transport călători în regim de taxi, Instruirea inițială a conducătorilor 
auto categoria „A”, Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B”, 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, Formarea continuă a conducătorilor 
auto de la BC la D - SC ”Autocentru Select” SRL; 

• Președinte - Raischi Natalia, membri: Foca Iurie, Borș Nicu, coordonator ANACEC – Gavril Mariana, 
în vederea autorizării de funcționare provizorie a programului de formare continuă: Fotograf - AO 
„Izvorul”; 

• Președinte - Turchină Tatiana, Zamăneagră Tatiana, Ciornîi Revilia, coordonator ANACEC – Gavril 
Mariana, în vederea autorizării de funcționare provizorie a programului de formare continuă: Contabil 
- SRL „Sofimax Contaudit”; 

• Președinte - Negrean Mariana, membri: Socolov Vasili, Gavrilova Iulia, Platon Natalia, coordonator 
ANACEC – Arhiliuc Liudmila, în vederea autorizării de funcționare provizorie a programelor de 
formare continuă: Frizer, Manichiuristă-Pedichiuristă - SRL „Margot”; Frizer, Machior-peruchier - SRL 
„Artacont”; 

• Președinte - Voleac Petru, membri: Carp Vasile, Finciuc Sergiu, Observatori, coordonator ANACEC – 
Cipelenco Maria, în vederea autorizării de funcționare provizorie a programelor de formare continuă: 
Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, Formarea continuă a conducătorilor auto de 
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la B la C1/C, Program de formare continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE, Formarea 
continuă a conducătorilor auto de la BC la D - SRL „Autotest Celebrity”; 

• Președinte - Cojocari Lidia, membri: Crăciun Grigorie, Palamarciuc - Berlinschi Lilia, coordonator 
ANACEC – Hanganu Ludmila, în vederea autorizării de funcționare provizorie a programului de 
formare continuă: Antrenor (Antrenor asistent de taekwondo) - Universitatea de Stat de Educație 
Fizică și Sport; 

• Președinte - Șestenco-Diacek Natalia, membri: Popușoi Vasile, Știrbu Ion, Observatori, coordonator 
ANACEC – Sabadaș Anna, în vederea acreditării programului de formare continuă: Instruirea inițială 
a conducătorilor auto categoria „B(B1)” - SRL „CimTest-Auto; 

• Președinte - Ursu Veaceslav, membri: Melnic Radu, Șestenco-Diacek Natalia, Observatori, 
coordonator ANACEC – Sabadaș Anna, în vederea acreditării programelor de formare continuă: 
Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, Conducător auto transport călători în regim 
de taxi, Conducător auto transport mărfuri în trafic național/internațional, Conducător auto transport 
persoane în trafic național/internațional - SRL „AutoNord Servicii”; 

• Președinte - Nastasenco Veaceslav, membri: Cojuhari Irina, Pintilei Elena, Verdeș Tatiana, 
coordonator ANACEC – Hanganu Ludmila, în vederea autorizării de funcționare provizorie a 
programului de formare continuă: Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică, și acreditării 
programului de formare continuă: Robotică și mecatronică (Educație pentru Drone (eDrone)) - 
Universitatea de Stat din Moldova; 

• Președinte - Hămuraru Maria, membri: Căpățînă Sofia, Paiu Mihail, coordonator ANACEC – Hanganu 
Ludmila, în vederea acreditării programului de formare continuă:  Psihopedagogie (metodica predării 
disciplinelor economice) - Academia de Studii Economice din Moldova; 

• Președinte - Ambrosi Grigore, membri: Pădureț Andrei, Cotruță Ion, Novorojdin Dumitru, Frunze 
Oleg, Râjalo Lavrentie, Observatori, coordonator ANACEC – Ungureanu Grigore, în vederea 
acreditării programelor de formare continuă: Conducător auto transport persoane în trafic 
național/internațional, Conducător auto transport călători în regim de taxi, Conducător auto transport 
persoane (troleibuz), Conducător auto transport mărfuri în trafic național/internațional, ADR 
conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase, Consilier de siguranță pentru transportul 
mărfurilor periculoase (DGSA), Manager transport rutier mărfuri, 8. Manager transport rutier 
persoane, 9. Manager pentru activitatea atelierului de autoservice, 10. Manager pentru activitatea de 
inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere - Centrul de Instruire a Personalului pentru 
Transporturi Internaționale; 

• Președinte - Timco Carolina, membri: Teleman Angela, Puțuntică Anatolie, Braicov Andrei, Savin 
Angela, Tihonov Ludmila, coordonator ANACEC – Arhiliuc Liudmila, în vederea acreditării 
programelor de formare continuă: Pedagogie în învățământul primar, Matematică, Informatică, 
Geografie, Limba și literatura română, Limbi străine (Limba engleză), Istorie, Educație civică, 
Educație tehnologică - Institutul de Formare Continuă; 

• Președinte - Beșleaga Igor, membri: Tolstenco Andrei, Redico Pavel, Gușanu Simion, Observatori, 
coordonator ANACEC – Gavril Mariana, în vederea acreditării programelor de formare continuă: 
Conducător auto transport persoane în trafic național/internațional, Conducător auto transport mărfuri 
în trafic național/internațional, Conducător auto transport călători în regim de taxi, ADR conducător 
auto pentru transportul de mărfuri periculoase , Manager transport rutier mărfuri, Manager transport 
rutier persoane - SRL Autofavorit; 

• Președinte - Garștea Nina, membri: Antoci Eduard, Bivol Elena, Maidan Natalia, Nazar Boris, 
Observatori, coordonator ANACEC – Volentiri Ivan, în vederea autorizării de funcționare provizorie a 
programelor de formare continuă: Conducător auto transport persoane în trafic național/internațional, 
Conducător auto transport mărfuri în trafic național/internațional, ADR Conducător auto pentru 
transportul de mărfuri periculoase,  Manager pentru activitatea de inspecție tehnică periodică a 
vehiculelor rutiere, Manager transport rutier persoane, Manager transport rutier mărfuri, Expert pentru 
activitatea de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere, Expert CEMT de certificare a 
vehiculelor rutiere pentru transporturi de mărfuri, Expert ADR de certificare a vehiculelor rutiere 
pentru transportul de mărfuri periculoase, Conducător auto transport călători în regim de taxi - Centrul 
Științific de Securitate a Circulației „Warșita-MS” SRL. 

 
 

Preşedinte                                         Andrei CHICIUC 

                   Secretar general                                                          Sergiu BACIU 

 


