
Anexa 1 

la Ordinul nr. _____ din ______ 

Lista programelor de studii superioare de licență (ciclul l) autorizate pentru funcționare provizorie 

în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova 

 

Instituția de învățământ 

superior 

Domeniul general 

de studii 

Specialitatea/Programul 

de studii* 

Forma de 

învățământ 

Numărul de 

credite (Sistemul 

european de 

credite 

transferabile – 

ECTS) 

Decizia despre autorizare 

(în baza rezultatelor 

evaluării externe) 

 

1 2 3 4 5 6 

Universitatea de Stat de 

Medicină și Farmacie 

„Nicolae Testemițanu” 

091 Sănătate 0913.1 Asistență medicală 

generală 

 

Cu frecvenţă 240 Autorizarea de funcționare 

provizorie a programului de 

studii superioare de licență 

0913.1 Asistență medicală 

generală  

Universitatea de Stat de 

Educație Fizică și Sport 

100 Științe ale 

sportului 

1000.2 Organizarea și 

dirijarea sportului 

Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Autorizarea de funcționare 

provizorie a programului de 

studii superioare de licență 

1000.2  Organizarea și 

dirijarea sportului 

101 Servicii publice 1013.1 Servicii hoteliere, 

turism și agrement 

Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Autorizarea de funcționare 

provizorie a programului de 

studii superioare de licență 

1013.1 Servicii hoteliere, 

turism și agrement 

Universitatea de Stat 

„Grigore Țamblac” din 

Taraclia 

011 Științe ale 

educației 

0114.9/0114.10 Limba și 

literatura bulgară și engleză 

Cu frecvență 240 Autorizarea de funcționare 

provizorie a programului de 

studii superioare de licență  

0114.9/0114.10 Limba și 



1 2 3 4 5 6 

literatura bulgară și engleză 

Universitatea Agrară de 

Stat din Moldova  

081 Științe agricole 0811.2 Selecția și genetica 

culturilor agricole 

Cu frecvență 240 Autorizarea de funcționare 

provizorie a programului de 

studii superioare de licență 

0811.2  Selecția și genetica 

culturilor agricole 

Universitatea de Stat 

„Alecu Russo” din Bălți 

072 Tehnologii de 

fabricare și 

prelucrare 

0721.2 Tehnologia 

produselor alimentare 

Cu frecvență 240 Autorizarea de funcționare 

provizorie a programului de 

studii superioare de licență  

0721.2  Tehnologia 

produselor alimentare 

Universitatea de Stat 

„Bogdan Petriceicu 

Hașdeu” 

071 Inginerie și 

activități inginerești 

0710.1 Inginerie și 

management în construcția 

de mașini 

Cu frecvență 240 Autorizarea de funcționare 

provizorie a programului de 

studii superioare de licență 

0710.1  Inginerie și 

management în construcția 

de mașini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista programelor de studii superioare de master (ciclul II) autorizate pentru funcționare provizorie 

în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova 

 

Instituția de 

învățământ 

superior 

Domeniul general 

de studii 

Programul de studii 

de master 

Tipul programului 

de master (de 

profesionalizare/ 

științific) 

Forma de 

învățământ 

Numărul 

de credite 

(Sistemul 

european 

de credite 

transferabi

le – ECTS) 

Decizia despre 

autorizare (în baza 

rezultatelor evaluării 

externe) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

054 Matematică și 

statistică 

Structuri matematice și 

metode de soluționare a 

problemelor aplicative 

Profesionalizare Cu frecvenţă 120 Autorizarea de 

funcționare provizorie a 

programului de studii de 

master  Structuri 

matematice și metode de 

soluționare a 

problemelor aplicative 

022 Științe 

umaniste 

Filosofia, antropologia 

și managementul 

cultural 

Profesionalizare Cu frecvenţă  120 Autorizarea de 

funcționare provizorie a 

programului de studii de 

master  Filosofia, 

antropologia și 

managementul cultural 

022 Științe 

umaniste 

Limba, literatura și 

civilizația românească 

Profesionalizare Cu frecvenţă  120 Autorizarea de 

funcționare provizorie a 

programului de studii de 

master  Limba, literatura 

și civilizația românească 

Academia de 

Studii Economice 

041 Științe 

economice 

Integrare economică și 

afaceri europene 

Profesionalizare Cu frecvenţă  120 Autorizarea provizorie a 

programului de studii de 



1 2 3 4 5 6 7 

master   Integrare 

economică și afaceri 

europene 

 Interdisciplinar* 

041 Științe 

economice 

061 Tehnologii ale 

informației și 

comunicațiilor 

Digital Business 

Marketing 

Profesionalizare Cu frecvenţă 120 Autorizarea de 

funcționare provizorie a 

programului de studii de 

master   Digital Business 

Marketing 

Interdisciplinar* 

041 Științe 

economice 

072 Tehnologii de 

fabricare și 

prelucrare 

Managementul calității, 

expertiza și protecția 

consumatorului 

Profesionalizare Cu frecvență 120 Autorizarea de 

funcționare provizorie a 

programului de studii de 

master   Managementul 

calității, expertiza și 

protecția consumatorului 

072 Tehnologii de 

fabricare și 

prelucrare 

Tehnologia și 

managementul 

alimentației publice și 

agroturism 

Profesionalizare Cu frecvență 90 Autorizarea de 

funcționare provizorie a 

programului de studii de 

master Tehnologia și 

managementul 

alimentației publice și 

agroturism   

Interdisciplinar* 

041 Științe 

economice 

061 Tehnologii ale 

informației și 

comunicațiilor 

Finanțe și tehnologii 

informaționale 

Profesionalizare Cu frecvență 120 Autorizarea de 

funcționare provizorie a 

programului de studii de 

master Finanțe și 

tehnologii 

informaționale 

Interdisciplinar* 

041 Științe 

economice 

Contabilitate și servicii 

electronice asociate 

Profesionalizare Cu frecvență 120 Autorizarea de 

funcționare provizorie a 

programului de studii de 



1 2 3 4 5 6 7 

061 Tehnologii ale 

informației și 

comunicațiilor 

master Contabilitate și 

servicii electronice 

asociate 

061 Tehnologii ale 

informației și 

comunicațiilor 

Securitatea sistemelor 

informatice 

Profesionalizare Cu frecvență 90 Autorizarea de 

funcționare provizorie a 

programului de studii de 

master Securitatea 

sistemelor informatice 

Universitatea 

Pedagogică de 

Stat „Ion 

Creangă” 

011 Științe ale 

educației 

Managementul și 

didactica artei dansului 

Profesionalizare Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

120 Autorizarea de 

funcționare provizorie a 

programului de studii de 

master Managementul și 

didactica artei dansului 

Universitatea 

Tehnică a 

Moldovei 

Interdisciplinar* 

061 Tehnologii ale 

informației și 

comunicațiilor 

041 Științe 

economice 

Tehnologia informației 

pentru afaceri 

Profesionalizare Cu frecvență 90 Autorizarea de 

funcționare provizorie a 

programului de studii de 

master Tehnologia 

informației pentru 

afaceri 
* în conformitate cu prevederile art. 90, pct. 13, b) din Codul Educației nr. 152 din 17.07.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 2 

la Ordinul nr. _____ din ______ 

 

Lista programelor de studii superioare de licență (ciclul l) și a studiilor superioare integrate 

 acreditate 

în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova 

 

Instituția de învățământ 

superior 

Domeniul general 

de studii 

Specialitatea/Programul 

de studii* 

Forma de 

învățământ 

Numărul de 

credite (Sistemul 

european de 

credite 

transferabile – 

ECTS) 

Decizia despre acreditare 

(în baza rezultatelor 

evaluării externe) 

 

1 2 3 4 5 6 

Universitatea Tehnică a 

Moldovei 

071 Inginerie și 

activități inginerești 

0713.1 Electroenergetică 

 

Cu frecvenţă, cu 

frecvență redusă 

240 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

0713.1  Electroenergetică 

pentru o perioadă de 5 ani 

071 Inginerie și 

activități inginerești 

0710.2 Inginerie și 

managementul calității 

 

Cu frecvenţă, cu 

frecvență redusă 

240 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență  

0710.2  Inginerie și 

managementul calității 

pentru o perioadă de 5 ani 

071 Inginerie și 

activități inginerești 

0710.1 Inginerie și 

management în energetică 

 

Cu frecvenţă 240 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

0710.1  Inginerie și 

management în energetică 

pentru o perioadă de 5 ani 

071 Inginerie și 

activități inginerești 

0711.4  Biotehnologii 

industriale 

 

Cu frecvenţă 240 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

0711.4  Biotehnologii 



1 2 3 4 5 6 

industriale pentru o perioadă 

de 5 ani 

072 Tehnologii de 

fabricare și 

prelucrare 

0721.3 Tehnologia vinului și 

a produselor obținute prin 

fermentare 

Cu frecvenţă 240 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

0721.3 Tehnologia vinului și 

a produselor obținute prin 

fermentare pentru o perioadă 

de 5 ani 

072 Tehnologii de 

fabricare și 

prelucrare 

0721.2 Tehnologia 

produselor alimentare 

 

Cu frecvenţă, cu 

frecvență redusă 

240 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

0721.2  Tehnologia 

produselor alimentare pentru 

o perioadă de 5 ani 

073 Arhitectură și 

construcții 

0731.5 Evaluarea și 

dezvoltarea imobilului 

Cu frecvenţă, cu 

frecvență redusă 

240 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

0731.5  Evaluarea și 

dezvoltarea imobilului pentru 

o perioadă de 5 ani 

071 Inginerie și 

activități inginerești 

0710.1 Inginerie și 

management în construcții 

 

Cu frecvenţă, cu 

frecvență redusă 

240 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

0710.1 Inginerie și 

management în construcții 

pentru o perioadă de 5 ani 

073 Arhitectură și 

construcții 

0732.1 Construcții 

industriale și civile 

Cu frecvenţă, cu 

frecvență redusă 

240 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

0732.1  Construcții 

industriale și civile pentru o 

perioadă de 5 ani 

073 Arhitectură și 

construcții 

0732.5 Inginerie antiincendii 

și protecție civilă 

Cu frecvenţă, cu 

frecvență redusă 

240 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

0732.5  Inginerie 



1 2 3 4 5 6 

antiincendii și protecție 

civilă pentru o perioadă de 5 

ani 

072 Tehnologii de 

fabricare și 

prelucrare 

0722.2 Ingineria 

materialelor și articolelor de 

construcție 

Cu frecvenţă, cu 

frecvență redusă 

240 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

0722.2  Ingineria 

materialelor și articolelor de 

construcție pentru o perioadă 

de 5 ani 

071 Inginerie și 

activități inginerești 

0710.1 Inginerie și 

management în transporturi 

 

Cu frecvenţă, cu 

frecvență redusă 

240 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

0710.1  Inginerie și 

management în transporturi 

pentru o perioadă de 3 ani 

071 Inginerie și 

activități inginerești 

0716.1 Ingineria 

transportului auto 

 

Cu frecvenţă, cu 

frecvență redusă 

240 Acreditarea condiționată a 

programului de studii 

superioare de licență 0716.1  

Ingineria transportului auto 

pentru o perioadă de 3 ani 

104 Servicii de 

transport 

1041.1 Servicii de transport 

și expediție 

Cu frecvenţă, cu 

frecvență redusă  

240 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

1041.1 Servicii de transport 

și expediție pentru o perioadă 

de 3 ani 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

031 Științe sociale și 

comportamentale 

0312.2 Relații internaționale Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

0312.2  Relații internaționale 

pentru o perioadă de 5 ani 

032 Jurnalism și 

informare 

0321.1 Jurnalism și procese 

mediatice 

Cu frecvență 180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

0321.1  Jurnalism și procese 



1 2 3 4 5 6 

mediatice pentru o perioadă 

de 5 ani 

031 Științe sociale și 

comportamentale 

0313.1 Psihologie Cu frecvență 180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

0313.1  Psihologie pentru o 

perioadă de 5 ani 

Universitatea de Stat de 

Medicină și Farmacie 

„Nicolae Testemițanu” 

091 Sănătate 0911.1 Stomatologie Cu frecvență 300 Acreditarea programului de 

studii superioare integrate 

0911.1  Stomatologie pentru 

o perioadă de 5 ani 

091 Sănătate 0912.1 Medicină Cu frecvență 360 Acreditarea programului de 

studii superioare integrate 

0912.1  Medicină pentru o 

perioadă de 5 ani 

091 Sănătate 0916.1 Farmacie Cu frecvență 300 Acreditarea programului de 

studii superioare integrate 

0916.1 Farmacie pentru o 

perioadă de 5 ani 

Universitatea Agrară de 

Stat din Moldova 

071 Inginerie și 

activități inginerești 

0711.4 Biotehnologii 

agricole 

Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

240 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

0711.4  Biotehnologii 

agricole pentru o perioadă de 

3 ani 

081 Științe agricole 0811.6 Zootehnie Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

240 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

0811.6  Zootehnie pentru o 

perioadă de 5 ani 

071 Inginerie și 

activități inginerești 

0716.1 Ingineria 

transportului auto 

Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

240 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

0716.1  Ingineria 

transportului auto pentru o 



1 2 3 4 5 6 

perioadă de 3 ani 

073 Arhitectură și 

construcții 

0731.5 Evaluarea și 

dezvoltarea imobilului 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

0731.5  Evaluarea și 

dezvoltarea imobilului pentru 

o perioadă de 5 ani 

084 Medicină 

veterinară 

0841.1 Medicină veterinară Cu frecvență 360 Acreditarea programului de 

studii superioare integrate 

0841.1  Medicină veterinară 

pentru o perioadă de 5 ani 

Universitatea 

Pedagogică de Stat „Ion 

Creangă” 

031 Științe sociale și 

comportamentale 

0313.1 Psihologie Cu frecvență 180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

0313.1  Psihologie  pentru o 

perioadă de 5 ani 

Academia de Muzică, 

Teatru și Arte Plastice 

011 Științe ale 

educației 

0114.2 Muzică Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

0114.2  Muzică  pentru o 

perioadă de 5 ani 

011 Științe ale 

educației 

0114.13 Dans Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

0114.13  Dans  pentru o 

perioadă de 3 ani 

Universitatea de Stat din 

Comrat 

011 Științe ale 

educației 

0114.2 Muzică Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

0114.2  Muzică  pentru o 

perioadă de 3 ani 

Universitatea de Stat  de 

Educație Fizică și Sport 

100 Științe ale 

sportului 

1000.3 Fitness și programe 

de recreare 

Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

1000.3  Fitness și programe 

de recreare  pentru o 

perioadă de 5 ani 



1 2 3 4 5 6 

100 Științe ale 

sportului 

1000.1 Antrenament sportiv Cu frecvență, cu 

frecvență redusă  

240 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

1000.1 Antrenament sportiv 

pentru o perioadă de 3 ani 

 100 Științe ale 

sportului 

1001.1 Kinetoterapie și 

terapie ocupațională 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

1001.1  Kinetoterapie și 

terapie ocupațională pentru 

o perioadă de 5 ani 

103 Servicii ale 

securității 

1032.1 Securitate civilă și 

publică 

Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

1032.1  Securitate civilă și 

publică pentru o perioadă de 

5 ani 

Institutul de Relații 

Internaționale din 

Moldova 

041 Științe 

economice 

0410.2 Economie mondială 

și relații economice 

internaționale 

Cu frecvență 180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

0410.2 Economie mondială 

și relații economice 

internaționale pentru o 

perioadă de 3 ani 

Universitatea Liberă 

Internațională din 

Moldova  

032 Jurnalism și 

informare 

0321.1 Jurnalism și procese 

mediatice 

Cu frecvență 180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

0321.1  Jurnalism și procese 

mediatice pentru o perioadă 

de 5 ani 

031 Științe sociale și 

comportamentale 

0313.1 Psihologie Cu frecvență 180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

0313.1  Psihologie  pentru o 

perioadă de 5 ani 

031 Științe sociale și 

comportamentale 

0312.2 Relații internaționale Cu frecvență  180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 



1 2 3 4 5 6 

0312.2  Relații internaționale 

pentru o perioadă de 5 ani 

Universitatea de Studii 

Politice și Economice 

Europene „Constantin 

Stere” 

031 Științe sociale și 

comportamentale 

0312.2 Relații internaționale Cu frecvență  180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

0312.2  Relații internaționale 

pentru o perioadă de 3 ani 

 

 

 

 


