
 

 

 

 

 
 

O R D I N  

26 mai 2022 Nr. 30-A 
 

 
Cu privire la rezultatele concursului 
„Cristalul calității - 2022”  
 
 

 
În temeiul Regulamentului privind acordarea distincției „Cristalul calității”, aprobat prin decizia 

Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare nr. 
33 din 29 ianuarie 2021, 

în semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității în domeniul educației și cercetării, 

 

O R D O N: 

 

1. Se aprobă rezultatele concursului cu privire la acordarea Distincției „Cristalul calității” pentru 
anul 2022.  

2. Se desemnează instituțiile de învățământ general, profesional tehnic, superior și de formare 
continuă, pentru acordarea distincției, conform anexei nr. 1. 

3. Se desemnează programele de studii în învățământul superior, profesional tehnic și de 
formare continuă, pentru acordarea distincției, conform anexei nr. 2. 

4. Se desemnează experții evaluatori implicați în evaluările realizate de ANACEC și alte 
persoanele notorii implicate în procesul de asigurarea a calității în educație și cercetare, 
pentru acordarea distincției, conform anexei nr. 3. 

5. Se desemnează partenerii naționali și internaționali ai ANACEC, pentru acordarea distincției, 
conform anexei nr. 4. 

6. Controlul asupra executării prezentului ordin mi-l asum. 

 

 

 
PREȘEDINTE Andrei CHICIUC 
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Anexă nr. 1 
la Ordinul nr.30-A din 26.05.2022 

 
 

Lista laureaților distincției  
„Cristalul calității”, anul 2022 

 
categoria: Instituții de învățământ 
 

Instituții de învățământ general 

Entitatea Motivul acordării 
Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, 
mun. Edineț 

În semn de înaltă apreciere a armoniei relațiilor 
interne și externe ale instituției și rezultate 
excelente obținute în procesul de evaluare externă 

Instituția de Învățămînt Liceul Teoretic „Meșterul 
Manole”, sat. Sălcuța, r-nul. Căușeni 

În semn de înaltă apreciere a armoniei relațiilor 
interne și externe ale instituției și rezultate 
excelente obținute în procesul de evaluare externă 

Instituția Publică Liceul Teoretic „Ștefan Holban” , 
com. Cărpineni, r-nul. Hîncești 

În semn de înaltă apreciere a armoniei relațiilor 
interne și externe ale instituției și rezultate 
excelente obținute în procesul de evaluare externă 

Instituții de învățământ de formare continuă 
SRL "Autotest Celebrity" În semn de înaltă apreciere pentru promovarea 

culturii calității în unitățile de instruire a 
conducătorilor auto și rezultate excelente obținute 
în procesul de evaluare externă 

SRL „Prodriver” În semn de înaltă apreciere pentru promovarea 
culturii calității în unitățile de instruire a 
conducătorilor auto și rezultate excelente obținute 
în procesul de evaluare externă 

SRL Altiona-Auto În semn de înaltă apreciere pentru promovarea 
culturii calității în unitățile de instruire a 
conducătorilor auto și rezultate excelente obținute 
în procesul de evaluare externă 

Instituții de învățământ profesional tehnic 
Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca În semn de înaltă apreciere pentru promovarea 

culturii calității în învățământul profesional tehnic de 
profil artistic și rezultate excelente obținute în 
procesul de evaluare externă 

Instituția Publică „Centrul de Excelență în 
Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul” 

În semn de înaltă apreciere pentru promovarea 
culturii calității în învățământul profesional tehnic și 
rezultate excelente obținute în procesul de evaluare 
externă 

Instituția Publică Școala Profesională din or. Leova În semn de înaltă apreciere pentru promovarea 
culturii calității în învățământul profesional tehnic și 
rezultate excelente obținute în procesul de evaluare 
externă 

Instituții de învățământ superior 
Școala Masterală de Excelență în Economie și 
Business, Academia de Studii Economice din 
Moldova 

În semn de înaltă apreciere pentru promovarea 
culturii calității și rezultate excelente obținute în 
procesul de evaluare externă a programelor de 
studii superioare de master din domeniul Științe 
economice 
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Anexă nr. 2 
la Ordinul nr.30-A din 26.05.2022 

 
 
categoria: Programe de studii 

 

Entitatea Motivul acordării 
Programe de studii în învățământul de formare continuă 

Programul de studii ”Leadership și Management”, 
Universitatea Tehnică a Moldovei (coordonator) 

În semn de înaltă apreciere pentru promovarea 
culturii calității și rezultate excelente obținute în 
procesul de evaluare externă 

Programe de studii în învățământul profesional tehnic 
Programul de studii ”Planificarea și administrarea 
serviciilor de frumusețe”, Colegiul „Mondostud-Art 

În semn de înaltă apreciere pentru promovarea 
culturii calității și rezultate excelente obținute în 
procesul de evaluare externă 

Programul de studii ”Viticultură și enologie”, Centrul 
de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău 

În semn de înaltă apreciere pentru promovarea 
culturii calității și rezultate excelente obținute în 
procesul de evaluare externă 

Programe de studii în învățământul superior 

Programul de studii superioare de masterat 
”Management și marketing hotelier și turism”, 
Universitatea de Stat din Moldova 

în semn de înaltă apreciere pentru promovarea 
culturii calității și rezultate excelente obținute în 
procesul de evaluare externă  

Programul de studii superioare de masterat 
”Managementul restaurantelor și serviciilor de 
catering”, Universitatea Tehnică a Moldovei 

în semn de înaltă apreciere pentru promovarea 
culturii calității și rezultate excelente obținute în 
procesul de evaluare externă  
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Anexă nr. 3 
la Ordinul nr.30-A din 26.05.2022 

 
categoria: Experți evaluatori implicați în evaluările realizate de ANACEC 
 

Expert evaluator Motivul acordării 

Svetlana TĂUREANU  În semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității prin 
corectitudine, responsabilitate și profesionalism în activitățile de evaluare 
externă 

Rodica COJOCARU În semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității prin 
corectitudine, responsabilitate și profesionalism în activitățile de evaluare 
externă 

Liliana PRODAN În semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității prin 
corectitudine, responsabilitate și profesionalism în activitățile de evaluare 
externă 

Olga POPA  În semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității prin 
corectitudine, responsabilitate și profesionalism în activitățile de evaluare 
externă 

Pavel REDICO În semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității prin 
corectitudine, responsabilitate și profesionalism în activitățile de evaluare 
externă 

Dorina DUMBRAVA În semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității prin 
corectitudine, responsabilitate și profesionalism în activitățile de evaluare 
externă 

Marcel BURDUNIUC În semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității prin 
corectitudine, responsabilitate și profesionalism în activitățile de evaluare 
externă 

Elena RUSU În semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității prin 
corectitudine, responsabilitate și profesionalism în activitățile de evaluare 
externă 

Alisa TĂBÎRȚĂ În semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității prin 
corectitudine, responsabilitate și profesionalism în activitățile de evaluare 
externă 

Vadim BUBULICI În semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității prin 
corectitudine, responsabilitate și profesionalism în activitățile de evaluare 
externă 

Aliona LÎSÎI În semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității prin 
corectitudine, responsabilitate și profesionalism în activitățile de evaluare 
externă 

Boris NAZAR În semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității prin 
corectitudine, responsabilitate și profesionalism în activitățile de evaluare 
externă 

Natalia CIOBANU În semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității prin 
corectitudine, responsabilitate și profesionalism în activitățile de evaluare 
externă 

Andrei GUDÎMA În semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității prin 
corectitudine, responsabilitate și profesionalism în activitățile de evaluare 
externă 

Viorica MOLEA În semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității prin 
corectitudine, responsabilitate și profesionalism în activitățile de evaluare 
externă 

Roman LIVANDOVSCHI În semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității prin 
corectitudine, responsabilitate și profesionalism în activitățile de evaluare 
externă 

Ruslana GROSU În semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității prin 
corectitudine, responsabilitate și profesionalism în activitățile de evaluare 
externă 

Ion MEREUȚĂ În semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității prin 
corectitudine, responsabilitate și profesionalism în activitățile de evaluare 
externă 

Emilia GOGU În semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității prin 
corectitudine, responsabilitate și profesionalism în activitățile de evaluare 
externă 

Liviu FELECAN În semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității prin 
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corectitudine, responsabilitate și profesionalism în activitățile de evaluare 
externă 

Florin VĂDUVA În semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității prin 
corectitudine, responsabilitate și profesionalism în activitățile de evaluare 
externă 

Valerian CEREMPEI În semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității prin 
corectitudine, responsabilitate și profesionalism în activitățile de evaluare a 
personalului științific și științifico-didactic 

Mihai ȘLEAHTIȚCHI În semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității prin 
corectitudine, responsabilitate și profesionalism în activitățile de evaluare a 
personalului științific și științifico-didactic 

Tamara LEAH În semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității prin 
corectitudine, responsabilitate și profesionalism în activitățile de evaluare a 
personalului științific și științifico-didactic 

Vladimir IZBAȘ În semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității prin 
corectitudine, responsabilitate și profesionalism în activitățile de evaluare a 
personalului științific și științifico-didactic 

Stela MILICENCO În semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității prin 
corectitudine, responsabilitate și profesionalism în activitățile de evaluare a 
personalului științific și științifico-didactic 

Persoane notorii care s-au remarcat prin activitatea îndelungată și prodigioasă desfășurată în 
domeniul asigurării calității din Republica Moldova 

Victoria COJOCARU În semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității prin 
corectitudine, responsabilitate și profesionalism în activitățile de evaluare a 
cercetării din Republica Moldova 

 
 
 
 
 
 
 

Anexă nr. 4 
la Ordinul nr.30-A din 26.05.2022 

 
categoria: Parteneri naționali și internaționali ai ANACEC (persoane juridice) 
 

Entitatea Motivul acordării 
Institutul de Dezvoltare a Societății 
Informaționale 

În semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității 
în cercetare prin dezvoltarea și menținerea instrumentelor 
informatice 

Agenția Română de Asigurare a Calității 
în Învățământul Superior 

În semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calității 
în învățământul din Republica Moldova, aport substanțial și 
implicare activă în activitățile de evaluare externă a calității 
programelor de studii superioare 
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