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Nr. 105-01 din 10 aprilie 2017

Ref.: Scrisoarea nr. 01-12/267 din 20.03.2017
Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”,
Rectorului UPSC,
Dlui Nicolae Chicuș
Stimate Domnule Rector,
Ca răspuns la scrisoarea Dvs. de contestare din 20.03.2017 cu nr. 01-12/267, menționăm
următoarele:
1. Consiliul de Conducere al ANACIP nu a luat vreo decizie privind acreditarea condiționată a
programului de studiu 141.16 Dans (Dans sportiv și modern) pentru o perioadă de 3 ani,
atât timp cât în conformitate cu legislația în vigoare, această prerogativă și atribuție
aparține Guvernului: Codul Educației art. 114 alin. (10) prevede că Decizia cu privire la
autorizarea de funcţionare provizorie, la acreditare, neacreditare sau la retragerea dreptului
de activitate a unei instituţii de învăţământ superior sau de organizare a unui program de
studii se adoptă de Guvern la propunerea Ministerului Educaţiei, în baza rezultatelor
evaluării efectuate de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional.
Astfel, nu este clar obiectul contestației Dvs., or obiectul contestației Dvs. nu ține de
competența ANACIP.
2. Conform pct. 58 din Hotărârea de Guvern nr. 616 din 18 mai 2016, Consiliul de Conducere
al Agenției își întemeiază decizia în baza propunerii prezentate de către Comisia de
evaluare externă, a observațiilor făcute de instituția de învățământ, primite în termen de
până la 10 zile lucrătoare de la finalizarea Raportului, precum și a materialelor suplimentare
prezentate la solicitarea Consiliului de conducere al Agenției. Respectiv, din simpla
interpretare literară a reglementării sus-citate, Consiliul de Conducere al ANACIP nu ia
decizie doar în baza raportului de evaluare externă, dar suprapune mai multe surse de
informare pentru a oferi un verdict pertinent.
3. Consiliul de Conducere al ANACIP își menține poziția reflectată în Decizia privind
propunerea de acreditare condiționată a programului de studiu 141.16 Dans (Dans sportiv
și modern) pentru o perioadă de 3 ani, în baza argumentelor deja prezentate.
Cu considerațiune,
Președinte al ANACIP
Executor: Mariana Șargarovschi, 022545411

conf.dr.ing. Andrei Chiciuc

