
Ministerul Educa{iei qi Cercetirii
al Republicii Moldova

ORI}IN

Q5.,Q,{,,N&.&"o* ,d9,! .,, ., ,,-,

mun. Chi$infiu

Cuprivire la autorizarea defunclionare provizorie/acreditarea programelor /e sludit superioare de

licentd (ciclul I) si de mastei (ciiW D tn instituliile de invdldmdnt superior din Republica Moldova

inbazarezultatelor evaluarii externe a calitd{ii programelor de studii superioare de licenf5

(ciclul I) qi de master (ciclul II), prezentate de Agentia Nalionald de Asigurare a Calita{ii in

Educa{ie gi Cercetare, gi in temeiul art.113 alin. (4), art.Il4 alin. (10) din Codul Educafiei al

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

afi . 634), Ministerul Educaliei qi Cercetdrii emite urmdtorul

ORDIN:

t. Se aprob6 autorizarea de funclionare provizorie a programului de studii superioare de licentd

(ciclul I) in institutiile de inv6{5m0nt superior, conform Anexei 1;

2. Se aprob6 acreditarea programelor de studii superioare de licenfd (ciclul

invd{dmdnt superioro conform Anexei 2;

I) in institufiile de

3. Se aprob6 autorizarea de func{ionare provizorie a programului de studii superioare de master

(ciclul II) in instituliile de inv6!6mant superior, conform Anexei 3;

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

invdflmdnt superior, conform Anexei 4;

5. Instituliile de inv6!6mant superior vor implementa recomanddrile expuse in rapoartele de

evaluare externd a calitd{ii programelor de studii superioare de licenld (ciclul I) 9i de master

(ciclul II), iar AgentiaNaliona16 de Asigurare a calitdlii in Educafie qi cercetare va monitoriza

acest proces;

6. Direc{ia politici in domeniul invdfimdntului superior va fine cont, la repartizatea locurilor cu

finanfare de la bugetul de stat, de rezultatele evaludrii externe a calitd{ii programelor de studii

superioare;

7. Ministrul educaliei gi cercetdrii igi asumd controlul asupra executdrii prevederilor prezentului

Ordin.

ffi
Ministru 

r' Anatolie TOPALA

Ex.: Olesea Ciobanu
Tel.:0 Q2)23 36 52
E-mail: olesga.ciobanu@mec.gov.md
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Anexa 1 

la Ordinul nr. 891 din 05.09.2022 

 

Lista programelor de studii superioare de licență (ciclul I) autorizate în vederea funcționării provizorii  

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 

autorizarea de 

funcționare 

provizorie (în 

baza rezultatelor 

evaluării externe) 

1 2 3 4 5 6 

Universitatea de 

Stat de Medicină 

și Farmacie 

„Nicolae 

Testemițanu” 

091 Sănătate 0915.1 Fiziokinetoterapie 

și reabilitare 

Cu frecvență 240 ECTS Autorizarea de 

funcționare  

provizorie a  

programului de 

studii superioare 

de licență 0915.1 

Fiziokinetoterapie 

și reabilitare  
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Anexa 2 

la Ordinul nr. 891 din 05.09.2022 

 

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 de Medicină 

și Farmacie 

„Nicolae 

Testemițanu” 

091 Sănătate 0914.4 Optometrie Cu frecvență 240 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de licență 0914.4 

Optometrie pentru 

o perioadă de 5 ani 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

051 Științe 

biologice 

0511.2 Biologie 

moleculară 

Cu frecvență 180 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de licență 0511.2 

Biologie 

moleculară pentru 

o perioadă de 5 ani 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

061 Tehnologii ale 

informației și 

comunicațiilor 

0613.1 Tehnologia 

informației 

Cu frecvență, 

cu frecvență 

redusă 

240 ECTS Acreditarea 

programului de 

studii superioare 

de licență 0613.1 

Tehnologia 

informației pentru 

o perioadă de 5 ani 

 



3 
 

Anexa 3 

la Ordinul nr. 891 din 05.09.2022 

 

Lista programelor de studii superioare de master (ciclul II) autorizate în vederea funcționării provizorii  

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 

autorizarea de 

funcționare 

provizorie (în 

baza rezultatelor 

evaluării externe) 

1 2 3 4 5 6 

Universitatea de 

Stat de Medicină 

și Farmacie 

„Nicolae 

Testemițanu” 

091 Sănătate MP1 Optometrie clinică Cu frecvență 120 ECTS Autorizarea de 

funcționare 

provizorie a  

programului de 

studii superioare 

de master 

Optometrie clinică  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 MP – Master profesional 
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Anexa 4 

la Ordinul nr. 891 din 05.09.2022 

 

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 

Academia de 

Studii Economice 

din Moldova 

061 Tehnologii ale 

informației și 

comunicațiilor 

MP Managementul 

informațional 

Cu frecvență 120 ECTS Acreditarea   

programului de 

studii superioare 

de master 

Managementul 

informațional 

pentru o perioadă 

de 5 ani  

Academia de 

Studii Economice 

din Moldova 

061 Tehnologii ale 

informației și 

comunicațiilor 

MP Securitatea sistemelor 

informatice 

Cu frecvență 90 ECTS Acreditarea   

programului de 

studii superioare 

de master 

Securitatea 

sistemelor 

informatice pentru 

o perioadă de 5 ani  

Universitatea de 

Stat „Alecu 

Russo” din Bălți 

061 Tehnologii ale 

informației și 

comunicațiilor 

MP Administrarea bazelor 

de date și tehnologii WEB 

Cu frecvență 120 ECTS Acreditarea   

programului de 

studii superioare 

de master 

Administrarea 

bazelor de date și 
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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 

tehnologii WEB 

pentru o perioadă 

de 5 ani  

Universitatea de 

Stat „Alecu 

Russo” din Bălți 

061 Tehnologii ale 

informației și 

comunicațiilor 

MP Programare WEB Cu frecvență 120 ECTS Acreditarea   

programului de 

studii superioare 

de master 

Programare WEB 

pentru o perioadă 

de 5 ani  

Universitatea 

Tehnică a 

Moldovei (care a 

absorbit 

Universitatea 

Agrară de Stat din 

Moldova,  

Hotărârea 

Guvernului nr. 

485/2022) 

052 Științe ale 

mediului 

MȘ2 Agroecologie  Cu frecvență 90 ECTS Acreditarea   

programului de 

studii superioare 

de master 

Agroecologie 

pentru o perioadă 

de 5 ani  

Universitatea 

Tehnică a 

Moldovei (care a 

absorbit 

Universitatea 

Agrară de Stat din 

Moldova,  

071 Inginerie și 

activități inginerești 

MȘ Agroinginerie  Cu frecvență 90 ECTS Acreditarea   

programului de 

studii superioare 

de master 

Agroinginerie 

pentru o perioadă 

de 5 ani  

                                                           
2 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 

Hotărârea 

Guvernului nr. 

485/2022) 

Universitatea 

Tehnică a 

Moldovei (care a 

absorbit 

Universitatea 

Agrară de Stat din 

Moldova,  

Hotărârea 

Guvernului nr. 

485/2022) 

071 Inginerie și 

activități inginerești 

MȘ Electrotehnologii în 

mediul rural  

Cu frecvență 90 ECTS Acreditarea   

programului de 

studii superioare 

de master 

Electrotehnologii 

în mediul rural 

pentru o perioadă 

de 5 ani  

Universitatea 

Tehnică a 

Moldovei (care a 

absorbit 

Universitatea 

Agrară de Stat din 

Moldova,  

Hotărârea 

Guvernului nr. 

485/2022) 

071 Inginerie și 

activități inginerești 

MȘ Hidroameliorație  Cu frecvență 90 ECTS Acreditarea   

programului de 

studii superioare 

de master 

Hidroameliorație 

pentru o perioadă 

de 5 ani  

Universitatea de 

Stat din Moldova 

051 Științe 

biologice 

MȘ Biologie moleculară Cu frecvență 120 ECTS Acreditarea   

programului de 

studii superioare 

de master Biologie 
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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 

moleculară pentru 

o perioadă de 5 ani 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

051 Științe 

biologice 

MP Științe biologice 

aplicate 

Cu frecvență 120 ECTS Acreditarea   

programului de 

studii superioare 

de master Științe 

biologice aplicate 

pentru o perioadă 

de 5 ani 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

052 Științe ale 

mediului 

MP Managementul 

mediului 

Cu frecvență 120 ECTS Acreditarea   

programului de 

studii superioare 

de master 

Managementul 

mediului pentru o 

perioadă de 5 ani 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

061 Tehnologii ale 

informației și 

comunicațiilor 

MP Tehnologii 

informaționale în modelare 

Cu frecvență 120 ECTS Acreditarea   

programului de 

studii superioare 

de master 

Tehnologii 

informaționale în 

modelare pentru o 

perioadă de 5 ani 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

071 Inginerie și 

activități inginerești 

MP Procedee și metode de 

măsurare în ingineria 

mediului 

Cu frecvență 120 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 

Procedee și 

metode de 

măsurare în 

ingineria mediului 

pentru o perioadă 

de 5 ani 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

(care a absorbit 

Academia de 

Administrare 

Publică, Hotărârea 

Guvernului nr. 

485/2022) 

031 Științe sociale 

și comportamentale  

MP Relații internaționale Cu frecvență, 

cu frecvență 

redusă 

120 ECTS Acreditarea   

programului de 

studii superioare 

de master Relații 

internaționale 

pentru o perioadă 

de 5 ani 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

(care a absorbit 

Academia de 

Administrare 

Publică, Hotărârea 

Guvernului nr. 

485/2022) 

040 Științe 

administrative 

MP Administrare publică Cu frecvență, 

cu frecvență 

redusă 

120 ECTS Acreditarea   

programului de 

studii superioare 

de master 

Administrare 

publică pentru o 

perioadă de 5 ani 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

(care a absorbit 

Academia de 

Administrare 

Publică, Hotărârea 

041 Științe 

economice 

MP Management Cu frecvență, 

cu frecvență 

redusă 

120 ECTS Acreditarea   

programului de 

studii superioare 

de master 

Management 
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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 

Guvernului nr. 

485/2022) 

pentru o perioadă 

de 5 ani 

 


