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Republica Moldova
▪

Declararea independenței: 27
august 1991

▪

Capitala: Chișinău

▪

Suprafața: 33 846 кm²

▪

Populația: 2.681.735

▪

Instituții de învățământ:
o

superior – 24 (16 publice și 8
private)
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o

profesional tehnic - 91

o

general - 1239

Scurt istoric al asigurării calității studiilor în R. Moldova
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

27 August 1991: Declararea Independenței Republicii Moldova;
1994: Concepția dezvoltării învăţămîntului în Republica Moldova;
1995: Legea învățămîntului (19 ani - 47 de modificări);
1997: Legea cu privire la evaluarea și acreditarea instituțiilor de învățământ din
Republica Moldova;
1999: Legea privind aprobarea Regulamentului de evaluare și acreditare a
instituțiilor de învățămînt;
2000-2002: instituționalizat Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi
Acreditare a Instituţiilor de Învăţămînt, care a funcționat pe parcursul a 3 ani;
2002-2005: evaluarea și acreditarea instituțiilor a fost transferată către
Departamentul de evaluare şi acreditare a instituţiilor de învăţămînt din cadrul
Ministerului Educației. Ultima evaluare desfășurată în 2005, iar ultimul certificat de
acreditare a fost eliberat în 2010;
2013: modificare la Legea învățămîntului - responsabilitatea pentru evaluarea
externă a calității a fost atribuită ANACIP;
2014: adoptat Codul Educației;
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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 (ANACIP), autoritate administrativă de interes
naţional, cu personalitate juridică, autonomă, independentă în
decizii, organizare şi planificare bugetară, finanţată din venituri
proprii şi de la bugetul de stat
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA),
autoritate administrativă autonomă față de Guvern
Inspectoratul Școlar Național, autoritate administrativă din
subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
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Colaborare și recunoaștere internațională
ANACEC este membru al:
The European Association for Quality Assurance in Higher
Education (ENQA) - 2015
The Association of National and Regional Inspectorates of
Education in Europe (SICI) - 2019
The Central and Eastern European Network of Quality
Assurance Agencies in Higher Education (CEENQA) - 2019

Parteneri externi:
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Funcțiile ANACEC
❖

evaluarea calității în învățămîntul general, profesional tehnic și
superior

❖

evaluarea externă a programelor de formare profesională continuă

❖

evaluarea externă a organizațiilor din domeniile cercetării și inovării

❖

evaluarea personalului științific și științifico-didactic

❖

controlul privind calitatea învățămîntului general, profesional și de
formare continuă
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ANACEC - Structura organizatorică
Președinte
Vicepreședinte
Secretar General

Consiliul de Conducere

Evaluatori
(registrul
evaluatorilor externi)

Comisii de profil

Direcția evaluare
în învățămîntul
general

Direcția evaluare
în ÎPT și de
formare continuă

Direcția evaluare
în cercetare și
inovare

Direcţia evaluare
în învăţămîntul
superior

4/5

Aparatul Administrativ al ANACEC (35 / 55)
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www.anacip.md

Consiliul de Conducere al ANACIP / ANACEC
constituit din 15 membri: 13 cadre cu titluri științifico-didactice și științifice, un reprezentant
al studenților și un reprezentant al mediului de afaceri
ANACIP
Iulie 2015

Doris Herrmann, AQAS
Helli Mattisen, EKKA
Maiki Udam, EKKA
Lucien Bollaert, NVAO
Marcus Siebolds, AQAS

ANACEC
Mai 2019

Iunie 2019

Lansare
concurs

Anulare
concurs

Iulie 2019

modificare
HG

Helli Mattisen, EKKA
Iordan Petrescu, ARACIS
Ronny Heintze, AQAS
Helka Kekäläinen, FINNEC
Neculai Seghedin, ARACIS

Octombrie 2019

Reluare
concurs

Decembrie 2019

Concurs
conducere

Barbara Zupančič Kočar, SQAA
Nataša Kramar, SQAA
Baiba Ramiņa, AIKA
Mira Huusko, FINEEC
Alina Zhumagulova, IAAR

Comisii de concurs
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Standarde de acreditare – ESG 2015
Standarde de acreditare = The Standards and guidelines for quality
assurance in the European Higher Education Area – ESG, 2015.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Politici pentru asigurarea calității,
Proiectarea și aprobarea programelor de formare profesională,
Învățarea, predarea și evaluarea centrate pe student,
Admiterea, evoluția, recunoașterea și dobândirea de certificări
de către student,
Personalul academic,
Resurse de învățare și sprijin pentru student,
Managementul informației,
Informații de interes public,
Monitorizarea continuă și evaluarea periodică a programelor,
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Standarde, criterii și indicatori de performanță

1

10 standarde în corespundere cu
ESG - 2015

Standarde de acreditare

2

Fiecare din cele 10 standarde sunt
descrise de criterii de evaluare

Criterii de evaluare
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Indicatori de performanță

4

Standarde de evaluare

5

Standarde de evaluare minim
obligatorii
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Criteriile de evaluare sunt
descrise de indicatori de
performanță
Descrie (cantitativ și/sau
calitativ) cerințele și
condițiile de îndeplinire a
indicatorului.

Procesul de evaluare externă
7) Ordin cu privire la
autorizare / acreditare

MECC
6) Decizie CC

Consiliul de Conducere
5) Validarea rezultatelor
evaluării

Comisia de profil

Instituția de
Învățământ

4) Prezentarea
rezultatelor
evaluării

3) Evaluare

2) Formare
Comisie de
evaluare

1) Solicitare evaluare

Comisie de
Evaluare
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Aparatul
Administrativ al
ANACEC

Decizii privind acreditarea
1)

toate standardele de acreditare „corespund cerințelor” – acreditarea
programului de studiu pentru o perioadă de cinci ani.

2)

cel puțin unul dintre standardele de acreditare „corespunde parțial
cerințelor” - acreditarea condiţionată a programului de studiu pentru
o perioadă de trei ani.

3)

unul sau două dintre standardele de acreditare „nu corespund cerințelor”
- suspendarea procesului de evaluare externă a programului de
studiu pentru o perioadă de un an.

4)

trei şi mai multe standarde de acreditare „nu corespund cerințelor” neacreditarea programului de studiu.
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Rezultate ale evaluării externe

Programe de studii evaluate

2017

2018

2019

2020

Programe de studii superioare

230

144

109

23

Programe de studii din învățământul profesional tehnic

24

16

80

28

Programe de formare continuă

118

147

142

~150
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Comisii de evaluare externă
Părțile interesate implicate în evaluările externe ale ANACEC
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Comisii de evaluare externă
Părțile interesate implicate în evaluările externe în învățământul superior
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ANACEC pe timp de pandemie - 2020
❖

Martie – Aprilie: întreruperea activități de evaluare externă (carantină,
munca la domiciliu, activitatea cu un număr redus de angajați în oficiu …)

❖

Organizarea webinarelor – orientarea tematicilor de la evaluare spre
asigurarea a calității

❖

Realizarea și lansarea cursurilor pe platforma Google Classroom
(pentru formarea/ instruirea evaluatorilor externi)

❖

Modificări în procedura de evaluare externă – transferarea activităților în
regim online (interviuri și prezentarea dosarelor / rapoartelor în format
electronic) cu vizită în instituție pe o perioadă de maxim una zi

❖

Modificări ale unor standarde de evaluare (Ghid de evaluare externă)

❖

Ședințele Comisiilor de experți, Comisiei de profil și Consiulilui de
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Spoturi video – promovarea culturii calității
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Agenția Națională de Asigurare a Calității în
Educație și Cercetare

Project: Supporting European QA Agencies in
meeting the ESG (SEQA-ESG)

Vă mulțumim pentru atenție!

șos. Hîncești 38A, MD2068
Chișinău, R.Moldova
022-545411
contact@anacec.md
18

