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Ministerul Educa{iei gi Cercetirii

al Republicii Moldova

ORDIN

8&.,P6,;,P'2R&'. , ,JPJ
mun. Chiqiniu

Cu privire lq qcreditarea programelor de studii superioare de licenld (ciclul I) Si de master
(ciclul II) tn instituliile de tnvdldmdnt superior din Republica Moldova

inbazarezultatelor evaludrii externe a calitalii programelor de studii superioare de licenfd
(ciclul I) gi de master (ciclul II), prezentate de Agenfia Nalionald de Asigurare a Calitdlii ?n

Educalie qi Cercetare,;i in temeiul art.113 alin. (4), art.ll4 alin. (10) din Codul Educafiei al

Republicii Moldova, nr. 15212014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2014, nr. 319-324,

art.634), Ministerul Educaliei qi Cercetdrii emite urmdtorul

ORDIN:

1. Se aprob6 acreditarea programelor de studii superioare de licen{d (ciclul I) in instituliile de

invd{imAnt superior, conform Anexei 1;

2. Se aprob6 acreditarea programelor de studii superioare de master (ciclul II) in institu{iile de

invdfdmdnt superior, conform Anexei 2;

3. Institufiile de invdldmdnt superior vor implementa recomanddrile expuse in rapoartele de

evaluare externd a calitdlii programelor de studii superioare de licen{6 (ciclul I) gi de master

(ciclul II), iar AgenfiaNalionald de Asigurare a Calitdlii in Educalie qi Cercetare va monitoriza

acest proces;

4. Direcfia Politici in domeniul invdldmdntului superior va line cont, la rcpartizarea locurilor cu

finan{are de la bugetul de stat, de rezultatele evaludrii externe a calit6fii programelor de studii

superioare;

5. Ministrul educafiei gi cercetdrii iqi asumd controlul asupra executdrii prevederilor prezentului

Ordin.

Ministru Z-{ry**e' Anatolie TOPALA

Ex.: Olesea Ciobanu
Tel.: 0 (22) 23 36 s2
E-mail: olesea.ciobanu@mec.gov.md
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Anexa 1 

la Ordinul nr. 525 din 02.06.2022 

 

Lista programelor de studii superioare de licență (ciclul I) 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 de 

Stat din Comrat 

011 Științe ale 

educației 

0114.10 Limbi străine 

(Limba engleză și 

germană) 

Cu frecvență 240 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de licență 0114.10 

Limbi străine 

(Limba engleză și 

germană) pentru o 

perioadă de 5 ani 
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Anexa 2 

la Ordinul nr. 525 din 02.06.2022 

 

Lista programelor de studii superioare de master (ciclul II) 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 

061 Tehnologii ale 

informației și 

comunicațiilor 

MȘ1 Tehnologia 

informației 

Cu frecvență 90 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master 

Tehnologia 

informației pentru 

o perioadă de 5 ani 

Universitatea 

Tehnică a 

Moldovei 

061 Tehnologii ale 

informației și 

comunicațiilor 

MȘ Securitate 

informațională 

Cu frecvență 90 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master 

Securitate 

informațională 

pentru o perioadă 

de 5 ani 

Universitatea 

Tehnică a 

Moldovei 

061 Tehnologii ale 

informației și 

comunicațiilor 

MȘ Calculatoare și rețele 

informaționale 

Cu frecvență 90 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master 

Calculatoare și 

                                                           
1 MȘ – master științific 
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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 

rețele 

informaționale 

pentru o perioadă 

de 5 ani 

Universitatea 

Tehnică a 

Moldovei 

061 Tehnologii ale 

informației și 

comunicațiilor 

MȘ Managementul 

aplicațiilor informaționale 

Cu frecvență 120 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master 

Managementul 

aplicațiilor 

informaționale 

pentru o perioadă 

de 5 ani 

Universitatea 

Tehnică a 

Moldovei 

071 Inginerie și 

activități inginerești 

MȘ Inginerie și 

managementul calității 

Cu frecvență 90 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master 

Inginerie și 

managementul 

calității pentru o 

perioadă de 5 ani 

Universitatea 

Tehnică a 

Moldovei 

071 Inginerie și 

activități inginerești 

MȘ Inginerie electrică Cu frecvență 90 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master 

Inginerie electrică 

pentru o perioadă 

de 5 ani 
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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 

MȘ Electroenergetică Cu frecvență 90 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master 

Electroenergetică 

pentru o perioadă 

de 5 ani 

Universitatea 

Tehnică a 

Moldovei 

071 Inginerie și 

activități inginerești 

MȘ Microelectronică și 

nanotehnologii 

Cu frecvență 90 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master 

Microelectronică 

și nanotehnologii 

pentru o perioadă 

de 5 ani 

Universitatea 

Tehnică a 

Moldovei 

071 Inginerie și 

activități inginerești 

MȘ Inginerie biomedicală Cu frecvență 90 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master 

Inginerie 

biomedicală 

pentru o perioadă 

de 5 ani 

Universitatea 

Tehnică a 

Moldovei 

071 Inginerie și 

activități inginerești 

MȘ Sisteme și comunicații 

electronice 

Cu frecvență 90 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master Sisteme 

și comunicații 
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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 

electronice pentru 

o perioadă de 5 ani 

Universitatea 

Tehnică a 

Moldovei 

071 Inginerie și 

activități inginerești 

MȘ Securitatea informației 

în sisteme și rețele de 

comunicații 

Cu frecvență 90 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master 

Securitatea 

informației în 

sisteme și rețele de 

comunicații pentru 

o perioadă de 5 ani 

Universitatea 

Tehnică a 

Moldovei 

071 Inginerie și 

activități inginerești 

MȘ Mentenanța și 

managementul rețelelor de 

telecomunicații 

Cu frecvență 90 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master 

Mentenanța și 

managementul 

rețelelor de 

telecomunicații 

pentru o perioadă 

de 5 ani 

Universitatea de 

Stat din Tiraspol 

011 Științe ale 

educației  

MȘ Biologie și psihologia 

sănătății 

Cu frecvență 120 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master Biologie 

și psihologia 

sănătății pentru o 

perioadă de 5 ani 
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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 de 

Stat din Tiraspol 

050 Științe chimice MȘ Chimie ecologică Cu frecvență 120 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master Chimie 

ecologică pentru o 

perioadă de 5 ani 

Universitatea de 

Stat din Tiraspol 

053 Științe fizice MP2 Geoinformatică Cu frecvență 120 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master 

Geoinformatică 

pentru o perioadă 

de 5 ani 

Universitatea de 

Stat din Tiraspol 

053 Științe fizice MȘ Geografia mediului 

înconjurător 

Cu frecvență 120 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master 

Geografia 

mediului 

înconjurător 

pentru o perioadă 

de 5 ani 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

022 Științe umaniste MP Filosofii 

contemporane 

Cu frecvență 120 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master Filosofii 

contemporane 

                                                           
2 MP – Master profesional 
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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 

pentru o perioadă 

de 5 ani 

Universitatea 

Agrară de Stat din 

Moldova 

081 Științe agricole MȘ Științe horticole Cu frecvență 90 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master Științe 

horticole pentru o 

perioadă de 5 ani 

Universitatea 

Agrară de Stat din 

Moldova 

081 Științe agricole MP Siguranța alimentelor 

de origine vegetală 

Cu frecvență 90 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master 

Siguranța 

alimentelor de 

origine vegetală 

pentru o perioadă 

de 5 ani 

Universitatea 

Agrară de Stat din 

Moldova 

081 Științe agricole MP Protecția integrată a 

plantelor 

Cu frecvență 90 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master 

Protecția integrată 

a plantelor pentru 

o perioadă de 5 ani 

Universitatea 

Agrară de Stat din 

Moldova 

081 Științe agricole MȘ Protecția integrată a 

agroecosistemelor 

Cu frecvență 90 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master 
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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 

Protecția integrată 

a 

agroecosistemelor 

pentru o perioadă 

de 5 ani 

Universitatea 

Agrară de Stat din 

Moldova 

081 Științe agricole MȘ Evaluarea 

ecosistemelor viticole 

pentru producția 

vitivinicolă cu denumire 

de origine 

Cu frecvență 90 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master 

Evaluarea 

ecosistemelor 

viticole pentru 

producția 

vitivinicolă cu 

denumire de 

origine pentru o 

perioadă de 5 ani 

Academia Militară 

a Forțelor Armate 

„Alexandru cel 

Bun” 

103 Servicii ale 

securității 

MP Securitate și apărare Cu frecvență 120 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de master 

Securitate și 

apărare pentru o 

perioadă de 5 ani 

 


