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Cu privire la aprobarea Regulamentului comisiilor de profil  

ale Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare 

----------------------------------------------------------- 

 

În temeiul art. 115 alin. (12) din Codul educației al Republicii Moldova 

nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, 

art. 634), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă Regulamentul comisiilor de profil ale Agenţiei Naţionale de 

Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare (se anexează). 

 

2. La punctul 25 subpunctul 3) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi 

Cercetare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201/2018 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2018, nr. 68-76, art. 232), textul „ , structura și componența 

nominală” se exclude, iar cuvîntul „promovate” se substituie cu cuvîntul 

„promovat”. 

 

3. Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare va 

constitui comisiile de profil în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărîri. 

 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru     MAIA SANDU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul educației,  

culturii și cercetării     Liliana Nicolaescu-Onofrei 
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Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.  

 

REGULAMENTUL 

comisiilor de profil ale Agenţiei Naţionale 

de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare 

 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

1. Regulamentul comisiilor de profil ale Agenţiei Naţionale de Asigurare a 

Calităţii în Educaţie şi Cercetare (în continuare – Regulament) stabilește 

misiunea, structura, mecanismul de constituire și funcționare, precum și 

atribuțiile comisiilor de profil în calitate de structuri organizatorice-componente 

ale Agenției Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare (în 

continuare – Agenție). 

 

2. Comisiile de profil ale Agenției sînt comisii permanente și funcționează 

în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, precum și conform 

regulamentelor interne de organizare și funcționare. 

 

II. DOMENIILE DE ACTIVITATE  

ŞI CONSTITUIREA COMISIILOR DE PROFIL 

 

3. Comisiile de profil sînt organizate pentru fiecare domeniu de activitate 

al Agenției, după cum urmează: 

1) Comisia de profil în învăţămîntul general; 

2) Comisia de profil în învăţămîntul profesional tehnic; 

3) Comisia de profil în domeniul formării profesionale continue; 

4) Comisia de profil în învăţămîntul superior; 

5) Comisia de profil în cercetare şi inovare.  

 

4. Comisiile de profil se constituie din personalităţi cu experienţă 

remarcabilă în domeniile de activitate ale comisiilor, cu realizări profesionale 

recunoscute la nivel naţional şi internaţional. 

 

5. Fiecare comisie de profil este formată din nouă persoane, selectate prin 

concurs. 

 

6. Nu pot participa la concurs persoane care dețin funcţii de demnitate 

publică, rectori, prorectori, membrii consiliilor pentru dezvoltare strategică 

instituțională sau directori ai instituțiilor de învățămînt și/sau de cercetare pe 

perioada exercitării mandatului. 
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7. Membrii comisiilor de profil sînt selectaţi prin concurs public pentru un 

mandat de patru ani, avînd posibilitatea de a fi selectați pentru cel mult două 

mandate. 

 

8. Concursul de selectare a membrilor comisiilor de profil este organizat 

de către Consiliul de conducere al Agenţiei în termenele și în modul stabilite de 

prezentul Regulament. 

 

III. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI PENTRU 

SELECTAREA MEMBRILOR COMISIILOR DE PROFIL 

 

9. Concursul se inițiază cu trei luni înainte de expirarea mandatelor 

membrilor comisiilor de profil în exercițiu, în urma adoptării deciziei 

corespunzătoare de către Consiliul de conducere al Agenției.  

 

10. Anunţul despre organizarea concursului, termenele şi condiţiile 

desfăşurării acestuia se fac publice de către organizatorul concursului pe pagina 

web oficială a Agenţiei şi prin alte mijloace de comunicare în masă. 

 

11. Cheltuielile pentru organizarea concursului sînt suportate sau/şi 

identificate de către Agenție. Cheltuielile pentru participare la concurs 

(deplasarea la locul de desfăşurare a concursului, cazarea, utilizarea mijloacelor 

de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente etc.) sînt suportate de 

către participanţii la concurs. 

 

12. La funcţia de membru al comisiilor de profil poate candida persoana 

care întrunește următoarele condiții: 

1) deţine titluri științifice și/sau științifico-didactice; 

2) are vechime în muncă de cel puţin cinci ani în domeniul de activitate al 

comisiei; 

3) cunoaște limba română; 

4) nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu 

intenție. 

 

13. La selectarea membrilor comisiilor de profil se ține cont ca aceștia să 

reprezinte domeniile fundamentale ale educației, cercetării, precum și nivelurile 

de formare profesională. 

 

14. Fiecare candidat, în termenul indicat în informația privind condițiile de 

organizare și desfășurare a concursului, depune dosarul de participare la concurs, 

care va conține următoarele acte: 

1) cererea de participare la concurs; 

2) curriculum vitae (tip Europass); 

3) copiile legalizate ale actelor de studii, de conferire a titlurilor ştiinţifice 

și științifico-didactice; 



5 

 

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\7048\7048-redactat-ro.docx 

4) documente doveditoare privind experiența în domeniul de activitate al 

comisiei de profil; 

5) scrisoare de motivare (maximum o pagină); 

6) declarație pe proprie răspundere că în decursul activității sale nu a 

încălcat normele de etică și deontologie profesională; 

7) alte documente (copii), la dorința sa, ce confirmă corespunderea 

cerințelor față de candidat. 

 

15. Dosarul de participare la concurs va fi depus într-un exemplar, în 

limba română, pe suport de hîrtie sau electronic.  

 

16. Dosarele candidaților care nu întrunesc toate condiţiile de participare 

la concurs sînt respinse. Decizia de respingere este luată de comisia de concurs în 

baza informației prezentate de către secretarul comisiei. 

 

17. Concursul se desfășoară într-o singură etapă, care constă în evaluarea 

dosarelor candidaților și selectarea acestora. 

 

18. Concursul este organizat și desfășurat de către comisia de concurs, 

constituită prin decizia Consiliului de conducere al Agenției. Din comisia de 

concurs pentru selectarea membrilor comisiei de profil prevăzute la punctul 3 

subpunctele 1) și 3) fac parte cinci membri, inclusiv doi reprezentanți ai 

Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării. Din comisia de concurs pentru 

selectarea membrilor comisiei de profil prevăzute la punctul 3 subpunctul 2) fac 

parte cinci membri, inclusiv un reprezentant al Ministerului Educaţiei, Culturii şi 

Cercetării și un reprezentant al Consiliului directorilor de instituții de învățămînt 

profesional tehnic. Din comisia de concurs pentru selectarea membrilor comisiei 

de profil prevăzute la punctul 3 subpunctele 4) și 5) fac parte șapte membri, 

inclusiv reprezentanți ai Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, ai 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi, în funcție de domeniu, ai Consiliului 

rectorilor sau ai Consiliului directorilor organizațiilor din domeniul cercetării și 

inovării. 

 

19. Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de către subdiviziunea 

resurse umane din cadrul Agenției. Secretarul comisiei de concurs nu are drept 

de vot. 

 

20. În exercitarea atribuțiilor sale, comisia de concurs adoptă hotărîri cu 

majoritatea de voturi ale membrilor comisiei.  

 

21. La finalizarea concursului, comisia de concurs întocmește un proces-

verbal ce include liste separate ale candidaţilor care au promovat concursul 

pentru fiecare comisie de profil, în funcţie de punctajul obţinut, în ordine 

descrescătoare. Procesul-verbal se prezintă președintelui Consiliului de 

conducere al Agenției și se publică pe pagina web oficială a Agenției. 
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22. După finalizarea concursului, președintele Consiliului de conducere al 

Agenției prezintă Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru aprobare, 

prin ordin al ministrului, decizia comisiei de concurs referitoare la componența 

nominală a comisiilor de profil. 

 

23. Rezultatele concursului se pot contesta în termen de trei zile lucrătoare 

de la data publicării şi se examinează de către comisia de concurs, iar în caz de 

dezacord cu rezultatele examinării contestaţiei – în instanţa de judecată, în 

ordinea contenciosului administrativ. 

 

IV. ATRIBUŢIILE COMISIILOR DE PROFIL 

 

24. Comisiile de profil: 

1) participă la elaborarea standardelor şi metodologiilor necesare pentru 

realizarea funcției de asigurare a calității în domeniul lor de activitate; 

2) organizează, în comun cu direcția de specialitate a Agenției, concursul 

pentru selectarea de experți-evaluatori și includerea lor în Registrul experților 

evaluatori pe domenii; 

3) examinează rezultatele evaluării externe în domeniul lor de activitate şi 

înaintează propuneri de decizii în baza acestora; 

4) exercită alte atribuții în domeniul lor de activitate, în conformitate cu 

prevederile cadrului normativ. 

 

25. Atribuţiile Comisiei de profil în învăţămîntul general se referă la: 

1) procedura de validare a rezultatelor evaluării instituțiilor de învățămînt 

general; 

2) evaluarea curriculumului; 

3) procedura de validare a rezultatelor evaluării personalului didactic, 

didactic auxiliar și de conducere din învățămîntul general. 

 

26. Atribuţiile Comisiei de profil în învăţămîntul profesional tehnic se 

referă la: 

1) procedura de validare a rezultatelor evaluării instituțiilor de învățămînt 

profesional tehnic și a programelor de studii prestate de acestea; 

2) procedura de validare a rezultatelor evaluării personalului didactic, 

didactic auxiliar și de conducere din învățămîntul profesional tehnic. 

 

27. Atribuţiile Comisiei de profil în domeniul formării profesionale 

continue se referă la procedura de validare a rezultatelor evaluării instituțiilor din 

domeniul formării profesionale continue și a programelor de formare prestate de 

acestea. 
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28. Atribuţiile Comisiei de profil în învăţămîntul superior se referă la 

procedura de validare a rezultatelor evaluării externe a programelor de studii şi a 

instituţiilor de învăţămînt superior. 

 

29. Atribuţiile Comisiei de profil în cercetare şi inovare se referă la:  

1) procedura de validare a rezultatelor evaluării externe a școlilor 

doctorale; 

2) procedura de validare a rezultatelor evaluării complexe a capacităților 

organizațiilor din domeniile cercetării și inovării de a activa în vederea 

îndeplinirii misiunilor asumate;  

3) confirmarea personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic (titluri ştiinţifice 

şi ştiinţifico-didactice, abilitare cu drept de conducător de doctorat);  

4) recunoașterea și echivalarea actelor privind titlurile științifice ale 

cetățenilor Republicii Moldova, precum și ale celor străini, eliberate în alte state.  

 

V. FUNCŢIONAREA COMISIILOR DE PROFIL 

 

30. Activitatea comisiilor de profil este coordonată de către un preşedinte 

şi un secretar științific, desemnați prin hotărîrea comisiei la prima ședință a 

acesteia. 

 

31. Preşedintele şi secretarul științific al comisiei de profil răspund în faţa 

Consiliului de conducere al Agenției de îndeplinirea atribuţiilor comisiei. 

 

32. Orice membru al unei comisii de profil poate fi revocat atunci cînd 

persoana în cauză a încălcat prevederile legii, ale regulamentelor Agenției sau ale 

comisiilor de profil ori se află în imposibilitate de a-şi îndeplini atribuţiile, 

inclusiv în cazul în care nu-şi poate exercita atribuţiile pe o perioadă de peste 

120 de zile. 

 

33. Niciun membru al comisiilor de profil, cu sau fără funcţie de 

conducere, nu poate utiliza această calitate, sub nicio formă, în interes personal şi 

nu are dreptul să lezeze prin acţiunile sale coeziunea şi prestigiul comisiei. 

 

34. Orice membru al comisiilor de profil care a desfăşurat sau desfăşoară 

activităţi în instituţia supusă evaluării ori are un interes personal în activitatea 

unei instituţii supuse evaluării trebuie să informeze în scris conducerea Agenției. 

În cazul existenţei unor conflicte de interese, membrii comisiilor de profil nu 

participă la şedinţele comisiei în care se examinează subiectul în raport cu care 

se atestă conflictul de interese. 
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VI. MODUL DE ADOPTARE A HOTĂRÎRILOR  

COMISIILOR DE PROFIL 

 

35. Comisiile de profil se întrunesc în plen, ori de cîte ori este nevoie, dar 

nu mai frecvent decît o dată pe lună, la iniţiativa preşedintelui comisiei sau la 

cererea a cel puţin 1/3 din membri, care informează despre aceasta șeful direcției 

de specialitate a Agenției. 

 

36. Şedinţa comisiei de profil se consideră deliberativă dacă la ea au fost 

prezenți cel puţin 2/3 din membrii comisiei. 

 

37. Hotărîrile comisiei de profil se aprobă cu votul majorității membrilor 

prezenți. La şedinţele comisiei de profil pot fi invitaţi şi experţi naționali şi 

străini care activează pe lîngă comisiile de profil, fără drept de vot.  

 

38. În cazul în care hotărîrea comisiei de profil se referă la unul dintre 

membrii prezenţi, acesta nu are drept de vot. 

 

39. Preşedintele şi secretarul științific al comisiei de profil au atribuţii şi 

responsabilităţi în organizarea tuturor activităţilor comisiei, informarea 

Consiliului de conducere al Agenției, în condiţiile prezentului Regulament, 

pregătirea şi păstrarea documentelor, inclusiv întocmirea proceselor-verbale ale 

ședințelor și publicarea acestora pe pagina web oficială a Agenției. 

 

40. Pentru nerespectarea prevederilor prezentului Regulament, persoanele 

responsabile poartă răspundere disciplinară, contravenţională sau penală. 

 

VII. FINANŢAREA ACTIVITĂŢILOR COMISIILOR DE PROFIL 

 

41. Agenția încheie contracte de prestare a serviciilor cu fiecare membru al 

comisiilor de profil. Membrii comisiilor de profil sînt remunerați în raport cu 

volumul de expertiză efectuat, în baza unui tarif orar calculat în raport cu salariul 

de bază prevăzut pentru funcţia științifico-didactică/didactică deținută de către 

membru cu vechime maximă într-un anumit tip de instituție de învățămînt 

(învățămînt superior sau profesional tehnic). 

 

42. Preşedintele comisiei de profil adresează Consiliului de conducere al 

Agenției solicitările de finanţare a activităţilor comisiei. 

 

43. Remunerarea se face, conform legislației, în funcţie de timpul 

prezenței la şedinţă şi volumul de expertiză efectuat. 

 



NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului comisiilor de profil 

din cadrul Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a Republicii Moldova de comun cu Agenţia Naţională de 
Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare (în continuare ANACEC).
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 
Conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.201/2018 cu privire la organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare, una din atribuţiile 
ANACEC constă în prezentarea regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de profil, 
formate din rândul specialiştilor cu activitate şi experienţă remarcabilă în toate domeniile de 
activitate a ANACEC, Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, pentru a fi promovat spre 
aprobare de către Guvern.
Totodată, având în vedere prevederile art.115 alin.(12) din Codul educaţiei al Republicii Moldova 
nr. 152/2014, precum şi în scopul optimizării procedurilor de constituire a Comisiilor de profil se 
consideră oportună excluderea necesităţii aprobării structurii şi componenţei nominale a Comisiilor 
de profil prin Hotărâre de Guvern. Considerăm important ca la situaţiile de modificare a 
componenţei nominale a Comisiilor, să putem oferi un răspuns în timp util, inclusiv prin 
confirmarea a noi membri. în acest context, aprobarea printr-un ordin de ministru a componenţei 
nominale a comisiilor desemnate prin concurs va răspunde cerinţelor de promptitudine, flexibilitate 
şi accesibilitate pentru asigurarea funcţionalităţii acestora.
Finalitatea urmărită a actului normativ -  asigurarea instituţiei de experţi în cadrul activităţii 
ANACEC._____________________________________________________________________________
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 
legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
Proiectul nu are ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene. Totodată, 
el nu contravine legislaţiei Uniunii Europene._______________________________________________
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi______________________
Regulamentul comisiilor de profil din cadrul Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie 
şi Cercetare reglementează structura şi constituirea comisiilor de profil, organizarea şi desfăşurarea 
concursului pentru selectarea membrilor comisiilor de profil, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor de 
profil, modul de adoptare a hotărârilor, finanţarea activităţilor comisiilor de profil. Astfel, 
Regulamentul fundamentează rolul comisiilor de profil în calitate de structuri organizatorice -  
componente ale ANACEC. Câte o comisie de profil va fi constituită pentru fiecare domeniu de 
activitate a ANACEC: 1) Comisia de profil în învăţământul general; 2) Comisia de profil în 
învăţământul profesional tehnic; 3) Comisia de profil în domeniul formării profesionale continuă; 4) 
Comisia de profil în învăţământul superior; 5) Comisia de profil în cercetare şi inovare.
Comisiile de profil vor avea mai multe atribuţii: participarea la elaborarea standardelor şi 
metodologiilor necesare realizării funcţiei de asigurare a calităţii în domeniul de activitate, 
organizarea, în comun cu subdiviziunile ANACEC, a concursului pentru selectarea de experţi- 
evaluatori şi includerea lor în Registrul experţilor evaluatori pe domenii, monitorizarea activităţilor1



de evaluare externă a calităţii în domeniul de activitate, examinarea rezultatelor evaluării externe în 
domeniul de activitate şi înaintarea propunerilor de decizii în baza acestora ş.a. Conform 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a ANACEC, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
201/2018, fiecare comisie de profil urmează să-şi creeze propriul regulament de organizare şi 
funcţionare, aprobat la nivelul ANACEC.
Altă prevedere din proiectul hotărârii se referă la excluderea necesităţii aprobării structurii şi 
componenţei nominale a Comisiilor de profil prin Hotărâre de Guvern.
5. Fundamentarea economico-financiară
Proiectul nu presupune implicaţii financiare asupra bugetului de stat în anul 2019. Costurile pentru 
retribuirea muncii, reieşind din tariful orar propus, se estimează la cca 31 mii lei. Mijloacele 
financiare necesare pentru activitatea membrilor comisiilor de profil în anul 2019 vor fi acoperite 
din contul şi în limita alocaţiilor aprobate ANACEC.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de profil din cadrul Agenţiei Naţionale de 
Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare este un act normativ nou, elaborat în corespundere cu 
prevederile Codului Educaţiei, Codului cu privire la ştiinţă şi inovare şi a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2018.
Regulamentul nu necesită modificarea sau abrogarea unor acte normative. în scopul implementării 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de profil din cadrul ANACEC, vor fi 
elaborate regulamentele interne de organizare şi funcţionare a comisiilor şi un Regulament de calcul 
al taxelor la serviciile prestate în cadrul comisiilor de profil şi a experţilor ANACEC._____________
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
In scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional şi 
prevederilor Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul a fost plasat pe pagina web 
oficială a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, www.mecc.gov.md, secţiunea 
„Transparenţă”, rubrica „Transparenţa decizională”, precum şi pe pagina www.narticip.gov.md. 
Anterior, a fost prezentat public anunţul privind iniţierea procesului de elaborare a documentului. In 
perioada stabilită în anunţ, nu au fost transmise propuneri.
Proiectul a fost avizat de către Ministerul Finanţelor, Ministerul Justiţiei, Centrul de Implementare a 
Reformelor şi Academia de Ştiinţe a Moldovei. Toate recomandările autorităţilor la etapa de avizare 
au fost examinate şi incluse în Sinteza obiecţiilor şi propunerilor._______________________________

Ministru Liliana NICOLAESCU-ONOFREI

Rodica Braguţa, 
022- 233-678
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