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În temeiul art. 154 din Codul educației al Republicii Moldova nr.152/2014 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634) și pct. 11 din Hotărârea Guvernului nr.1016/2017
cu privire la aprobarea Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2017, nr.421-427, art. 1137),
ORDON:
1. Se aprobă Metodologia de stabilire a corespondenței nivelului de formare a calificărilor
obținute până la aprobarea Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova, conform anexei.
2. Direcția Cadrul național al calificărilor:
1) va coordona procesul de recunoaștere și echivalare a actelor de studii și calificărilor
obținute până la aprobarea Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova, realizat în
scopuri de continuare a studiilor sau de angajare în câmpul muncii;
2) va acorda suport metodologic și instruirea, la solicitare, pentru subiecții implicați în
realizarea procesului de recunoaștere și echivalare a actelor de studii și calificărilor obținute până la
aprobarea Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova;
3) va asigura consultanța părților în cazul divergențelor în procesul de recunoaștere și
echivalare a actelor de studii și calificărilor obținute până la aprobarea Cadrului național al
calificărilor din Republica Moldova;
4) va asigura publicarea prezentului ordin pe pagina web a Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării.

3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
MINISTRUL EDUCAȚIEI,
CULTURII ȘI CERCETĂRII Corneliu POPOVICI
Nr. 1703. Chişinău, 26 decembrie 2019.
Aprobată
prin Ordinul ministrului educației,
culturii și cercetării
nr. 1703 din 26.12.2019
METODOLOGIA
de stabilire a corespondenței nivelului de formare a calificărilor
obținute până la aprobarea
Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova
I. DISPOZIȚII GENERALE
1. Metodologia de stabilire a corespondenței nivelului de formare a calificărilor obținute până
la aprobarea Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova (în continuare - Metodologia)
se aplică la recunoașterea și echivalarea actelor de studii și calificărilor obținute în sistemul național
de educație și de formare profesională până la aprobarea Cadrului național al calificărilor din
Republica Moldova prin Hotărârea Guvernului nr. 1016/2017.
2. Scopul prezentei Metodologii rezidă în stabilirea modului prin care actele de studii și
calificările obținute în sistemul de educație și de formare profesională al Republicii Moldova, inclusiv
până în 1991, sunt recunoscute și echivalate cu nivelurile Cadrului național al calificărilor din
Republica Moldova, în vederea asigurării drepturilor egale pentru cetățenii Republicii Moldova în
accesul la studii pe parcursul întregii vieți și la angajarea în câmpul muncii.
3. Prezenta Metodologie este axată pe următoarele obiective:
1) punerea în aplicare a politicilor și strategiilor naționale în domeniul educației și formării
profesionale, în corespundere cu politicile europene din acest domeniu;
2) asigurarea accesului persoanelor la alt nivel de învățământ, la formarea profesională inițială
și continuă, la avansarea în cariera profesională și la mobilitatea academică și profesională pe plan
național și internațional;
3) oferirea suportului metodologic în procesul de recunoaștere și echivalare a actelor de studii
și calificărilor;

4) stimularea angajării prestatorilor de servicii educaționale și de formare profesională în
furnizarea programelor de învățare pe tot parcursul vieții.
4. Prezenta Metodologie reglementează procesul de recunoaștere și echivalare a actelor de
studii și calificărilor, obținute în sistemul național de educație și de formare profesională până în
2014 și în sistemul spațiului ex-sovietic, stipulate în Anexa nr.3 a Hotărârii de Guvern nr. 1016/2017,
cu nivelurile Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova (în continuare - CNCRM) și
Cadrului European al Calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții (EQF LLL).
5. În sensul prezentei Metodologii, actele de studii considerate parte a sistemului de
învățământ al Republicii Moldova, începând cu 27 august 1991 și actele de studii considerate parte a
sistemului de învățământ al spațiului ex-sovietic, până la 27 august 1991, sunt acte care certifică
educația și formarea profesională.
6. Actul de studii atestă încheierea cu succes a unui program de studiu/ formare profesională și
conferă titularului dreptul de continuare a studiilor la nivelul următor de învăţămînt sau de angajare
pe piața muncii conform calificării obținute.
7. În sensul prezentei Metodologii, învățământul cu durata de 8 și 9 ani de studii în spațiul exsovietic și învățământul cu durata de 9 ani de studii în Republica Moldova, se consideră învățământ
de bază.
8. În sensul prezentei Metodologii, învățământul cu durata de 10 și 11 ani de studii în spațiul
ex-sovietic și învățământul cu durata de 10, 11 și 12 ani de studii în Republica Moldova, se consideră
învățământ general.
II. RECUNOAȘTEREA ȘI ECHIVALAREA ACTELOR DE STUDII
ȘI CALIFICĂRILOR OBȚINUTE PÂNĂ LA APROBAREA CNCRM
9. Recunoașterea și echivalarea actelor de studii se realizează în conformitate cu prevederile
Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014, Cadrului național al calificărilor din Republica
Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1016/2017 și a prezentei Metodologii.
10. Recunoașterea și echivalarea actelor de studii, se face ținând cont de: condițiile de acces,
durata și numărul de credite de studiu transferabile/numărul de ore, rezultatele învățării, sistemul
de evaluare, nivelul de calificare, precum și de drepturile acordate titularului actului de studii de
legislația în vigoare la momentul absolvirii, pentru continuarea studiilor la alt nivel de învățământ
sau pentru angajarea pe piața muncii, cu excepția cazului în care se prevede altfel în legislația
sectorială.
11. Actele de studii eliberate la absolvirea învățământului de bază corespund nivelului 2
CNCRM și acordă titularilor dreptul de acces la învățământul liceal, învățământul profesional tehnic
secundar și învățământul profesional tehnic postsecundar.
12. Actele de studii eliberate la absolvirea învățământului general corespund nivelului 3
CNCRM și acordă titularilor dreptul de acces la învățământul profesional tehnic postsecundar,
postsecundar nonterţiar și învățământul superior, ciclul I – studii superioare de licență.
13. Actele de studii și calificare care atestă absolvirea programelor de studii din învățământul
profesional tehnic, cu durata de 1-3 ani (învățământ secundar profesional), în baza învățământului
de bază, corespund nivelului 3 CNCRM și acordă titularilor dreptul de acces la învățământul
profesional tehnic postsecundar și de angajare pe piața muncii conform calificării obținute.

14. Actele de studii și calificările obținute la absolvirea programelor de studii din învățământul
profesional tehnic (mediu de specialitate), cu durata de 4-5 ani, în baza învățământului de bază, sau
cu durata de 2-3 ani, în baza învățământului general, corespund nivelului 4 CNCRM și acordă
titularilor dreptul de acces la învățământul superior, ciclul I – studii superioare de licență și de
angajare pe piața muncii conform calificării obținute.
15. Actele de studii și calificările obținute la absolvirea programelor de studii superioare de
scurtă durată corespund nivelului 5 CNCRM și acordă titularilor dreptul de acces la învățământul
superior ciclul I – studii superioare de licență și de angajare pe piața muncii conform calificării
obținute.
16. Actele de studii și calificările obținute la absolvirea programelor de studii superioare cu
durata de 4 - 6 ani (programe preBologna), corespund nivelului 7 CNCRM și acordă titularilor
dreptul: de acces la învățământul superior, ciclul III – studii superioare de doctorat (cu excepția
titularilor diplomelor, care în perioada 1995-2009, nu au susținut teza/proiect de licență); de
angajare pe piața muncii conform calificării obținute; de ocupare a funcțiilor didactice în sistemul
național de educație și formare profesională, în domeniul corespunzător calificării obținute, în
conformitate cu cadrul normativ, inclusiv cu condiția promovării modulului psihopedagogic.
17. Calificările pedagogice obținute la absolvirea programelor de studii superioare cu durata
de 4 - 5 ani (programe preBologna), sunt recunoscute şi echivalate cu nivelul 7 CNCRM și permit
titularului ocuparea funcțiilor didactice în sistemul național de educație și formare profesională la
toate nivelurile de învățământ, în conformitate cu cadrul normativ.
18. Durata indicată a programelor de studii se referă la învățământul cu frecvență. În
învățământul cu frecvență redusă, durata programului de studii este mai mare cu un an.
19. Numărul de ore din anexele la actele de studii, obținute până la implementarea Sistemului
Național de Credite de Studiu, reflectă orele de contact direct și stabilirea valorii acestora în credite
ECTS, se va realiza în conformitate cu cadrul normativ.
20. Pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii eliberate de instituțiile de învățământ
private în perioada 1991-2008, se va prezenta dovada acreditării/ autorizării instituției/ programului
de studii realizat.

