
GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. 130  

din  07.02.2018 

cu privire la acreditarea programelor de studii superioare  

de licență (ciclul I) în instituțiile de învățămînt superior  

din Republica Moldova 

Publicat : 09.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 40-47     art Nr : 148 

    În baza rezultatelor evaluării externe a calității programelor de studii de licență, efectuate de Agenția Națională de Asigurare a Calității în 

Învățămîntul Profesional, și în temeiul art. 113 alin. (4), art. 114 alin. (7), (9) și (10) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 

2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

   1. Se aprobă acreditarea programelor de studii superioare de licență (ciclul I) în instituțiile de învățămînt superior din Republica Moldova, 

conform anexei. 

     2. Specialitățile/programele de studii acreditate conform pct. 1 se corelează cu specialitățile/programele respective din Nomenclatorul 

domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățămîntul superior, aprobat prin Hotărîrea  Guvernului nr. 482 din  28 iunie 2017. 

    3. Instituțiile de învățămînt superior vor implementa recomandările menționate în rapoartele de evaluare externă a calității programelor de studii 

de licență (ciclul I), iar Agenția Națională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare va monitoriza procesul de implementare a 

recomandărilor de către instituțiile de învățămînt superior conform rapoartelor de evaluare externă a calității acestora. 

    4. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va ține cont de rezultatele evaluării externe a calității programelor de studii superioare de licență 

(ciclul I) la repartizarea locurilor cu finanțare de la bugetul de stat și la coordonarea noilor programe de studii superioare de licență (ciclul I). 
 

    PRIM-MINISTRU                                                             Pavel FILIP 

 

    Contrasemnează: 

    Ministrul educației,  

    culturii și cercetării                                                             Monica Babuc 

 

    Nr. 130. Chişinău, 7 februarie 2018. 
 

    anexa 

Anexă 

la Hotărîrea Guvernului nr. 130 

din 7 februarie 2018 

http://lex.justice.md/UserFiles/File/2018/mo40-47md/an_130.docx


 

Acreditarea programelor de studii superioare de licență (ciclul I) 

în instituțiile de învățămînt superior din Republica Moldova 

 

Instituția de 

învățămînt 

superior 

Domeniulgeneral 

de studiu 

Specialitatea/programul 

de studii 

Forma de 

învățămînt 

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 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.08.01/141.09.04. Limba 

şi literatura română şi 

engleză 

 

Cu frecvenţă 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de 

licență141.08.01/141.09.04. Limba şi 

literatura română şi engleză pentru o 

perioadă de 5 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

 

141.08.01. Limba şi 

literatura română 

 

Cu frecvență 

redusă 

180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 141.08.01. Limba 

şi literatura română pentru o perioadă 

de 5 ani 



1 2 3 4 5 6 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

 

142.03/142.04. Pedagogie în 

învăţămîntul primar şi 

psihopedagogie 

 

Cu frecvenţă 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 142.03/142.04. 

Pedagogie în învăţămîntul primar şi 

psihopedagogie  pentru o perioadă de 

5 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

 

141.01. Matematică 

 

Cu frecvență 

redusă 

180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 141.01. 

Matematică pentru o perioadă de 3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.02. Informatică 

 

Cu frecvență 

redusă 

180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 141.02. 

Informatică  pentru o perioadă de 3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

 

141.03/141.02. Fizică  și 

informatică 

 

Cu frecvenţă 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 141.03/141.02. 

Fizică și informatică pentruo perioadă 

de 3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

 

141.07/141.06. Geografie şi 

biologie 

 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 141.07/141.06. 

Geografie şi biologie pentru o perioadă 

de 3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

 

141.07/141.02. Geografie şi 

informatică  

 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 141.07/141.02. 

Geografie şi informatică pentru o 

perioadă de 3 ani 



1 2 3 4 5 6 

14.Științe ale 

educației 

141.07. Geografie Cu frecvență 

redusă 

180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 141.07. Geografie 

pentru o perioadă de 5 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

 

141.07/141.09.04. Geografie 

şi limba engleză 

 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 141.07/141.09.04. 

Geografie şi limba engleză pentru o 

perioadă de 3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

 

141.05. Chimie 

 

Cu frecvență 

redusă 

180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 141.05. Chimie  

pentru o perioadă de 3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

 

141.06. Biologie 

 

Cu frecvență 

redusă 

180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 141.06. Biologie  

pentru o perioadă de 3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

 

141.05/141.06. Chimie şi 

biologie 

 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 141.05/141.06. 

Chimie şi biologie pentru o perioadă de 

3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

 

141.08.01/141.09.01. Limba 

şi literatura română şi 

franceză 

 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

141.08.01/141.09.01. Limba şi literatura 

română şi franceză   pentru o perioadă 

de 3 ani 



1 2 3 4 5 6 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

 

141.08.02/141.09.04. Limba 

şi literatura rusă şi engleză 

 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

141.08.02/141.09.04. Limba şi literatura 

rusă şi engleză pentru o perioadă de 

3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.08.02. Limba şi 

literatura rusă 

 

Cu frecvență 

redusă 

180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 141.08.02. Limba 

şi literatura rusă pentru o perioadă de 3 

ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

 

142.03/141.09.04. 

Pedagogie în învăţămîntul 

primar şi limba engleză 

 

Cu frecvenţă 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 142.03/141.09.04. 

Pedagogie în învăţămîntul primar şi 

limba engleză pentru o perioadă de 3 

ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

 

142.03. Pedagogie în 

învăţămîntul primar 

 

Cu frecvență 

redusă 

180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 142.03. Pedagogie 

în învăţămîntul primar pentru o 

perioadă de 3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

 

142.02. Pedagogie 

preşcolară 

 

Cu frecvență 

redusă 

180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 142.02. Pedagogie 

preşcolară pentru o perioadă de 3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

142.04. Psihopedagogie Cu frecvenţă 

redusă 

180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 142.04. 



1 2 3 4 5 6 

  Psihopedagogie pentru o perioadă de 

3 ani 

Universitatea de 

Stat de Educație 

Fizică și Sport 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

 

141.13/142.04. Educație 

fizică și psihopedagogie 

Cu 

frecvență, cu 

frecvență 

redusă 

240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

141.13/142.04.Educație fizică și 

psihopedagogie pentru o perioadă de 3 

ani 

Universitatea de 

Stat din Comrat 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

 

141.02/141.01. Informatică 

și matematică 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

141.02/141.01.Informatică și 

matematică pentru  o perioadă de 3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

 

141.08.01/141.09.04. 

Limba și literatura română și 

engleză 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

141.08.01/141.09.04. Limba și literatura 

română și engleză pentru o perioadă de 

3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

 

141.08.04/141.08.01. 

Limba și literatura găgăuză 

și română 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de 

licență141.08.04/141.08.01. Limba și 

literatura găgăuză și română pentru o 

perioadă de 3 ani 



1 2 3 4 5 6 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

 

141.09.04/141.09.05. Limba 

și literatura engleză și 

germană 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de 

licență141.09.04/141.09.05.Limba și 

literatura engleză și germană pentru o 

perioadă de 3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

 

142.03. Pedagogie în 

învățămîntul primar 

Cu frecvență 180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 142.03.Pedagogie 

în învățămîntul primar pentru o 

perioadă de 3 ani 

Universitatea de 

Stat 

,,B.P.Hasdeu” din 

Cahul 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

 

141.08.01. Limba și 

literatura română 

Cu frecvență 

redusă 

180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 141.08.01.Limba și 

literatura română pentru o perioadă de 

3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

 

141.10/141.15. Istorie și 

educație civică 

Cu 

frecvență, cu 

frecvență 

redusă 

240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

141.10/141.15.Istorie și educație civică 

pentru o perioadă de 3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

 

142.03/142.02. Pedagogie în 

învățămîntul primar și 

pedagogie preșcolară 

Cu 

frecvență, cu 

frecvență 

redusă 

240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

142.03/142.02.Pedagogie în 

învățămîntul primar și pedagogie 

preșcolară pentru o perioadă de 3 ani 



1 2 3 4 5 6 

52. Inginerie şi 

activităţi 

inginerești 

521.8. Inginerie şi 

management în industria 

alimentară 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 521.8.Inginerie şi 

management în industria alimentară 

pentru o perioadă de 3 ani 

Universitatea de 

Stat din Moldova 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

 

141.02. Informatică Cu frecvență 180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

141.02.Informatică pentru  o perioadă 

de 5 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

 

141.08.01. Limba și 

literatura română  

Cu 

frecvență, cu 

frecvență 

redusă 

180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 141.08.01.Limba și 

literatura română  pentru o perioadă de 

3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

 

141.09.01/141.09.04. Limba 

și literatura franceză  și 

engleză 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

141.09.01/141.09.04.Limba și literatura 

franceză și engleză  pentru o perioadă 

de 5 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

 

141.09.04/141.09.01. Limba 

și literatura engleză și 

franceză 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

141.09.04/141.09.01.Limba și literatura 

englezăși franceză pentru o perioadă de 

5 ani 



1 2 3 4 5 6 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

 

141.10. Istorie Cu frecvență 180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 141.10.Istorie 

pentru o perioadă de 5 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

 

141.15. Educație civică Cu frecvență 180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 141.15.Educație 

civică pentru o perioadă de 5 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

 

142.04. Psihopedagogie  Cu 

frecvență, cu 

frecvență 

redusă 

180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

142.04.Psihopedagogie pentru o 

perioadă de 5 ani 

22. Științe 

umanistice 

 

222.1.01. Limba și literatura 

română 

Cu 

frecvență, cu 

frecvență 

redusă 

180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 222.1.01.Limba și 

literatura română pentru o perioadă de 

3 ani 

42. Științe ale 

naturii 

421.1. Biologie Cu frecvență 180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 421.1.Biologie 

pentru o perioadă de 5 ani 

44. Științe 

exacte 

441.1. Fizică Cu frecvență 180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 441.1.Fizică 

pentru o perioadă de 5 ani 



1 2 3 4 5 6 

44. Științe 

exacte 

443.1. Matematică Cu frecvență 180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 443.1.Matematică 

pentru o perioadă de 5 ani 

44.Științe exacte 444.1. Informatică Cu frecvență 180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 444.1.Informatică 

pentru o perioadă de 5 ani 

Universitatea de 

Stat ,,Alecu 

Russo” din Bălți 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.02. Informatică Cu 

frecvență, cu 

frecvență 

redusă 

180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

141.02.Informatică pentru o perioadă 

de 5 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.11. Muzică Cu 

frecvență, cu 

frecvență 

redusă 

180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 141.11.Muzică  

pentru o perioadă de 5 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.14. Educație 

tehnologică 

Cu 

frecvență, cu 

frecvență 

redusă 

180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 141.14.Educație 

tehnologică pentru o perioadă de 5 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.08.01. Limba și 

literatura română 

Cu frecvență 

redusă 

 

180 

Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 141.08.01.Limba și 

literatura română pentru o perioadă de 

5 ani 



1 2 3 4 5 6 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.08.01/141.09.01. Limba 

și literatura română și 

franceză 

Cu frecvență  

 

240 

Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

141.08.01/141.09.01.Limba și literatura 

română și franceză pentru o perioadă 

de 3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 
141.08.02/141.09.04. Limba 

și literatura rusă și engleză 

Cu frecvență  

240 

Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

141.08.02/141.09.04.Limba și literatura 

rusă și engleză pentru o perioadă de 

3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.08.03/141.08.01. Limba 

și literatura ucraineană și 

română 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

141.08.03/141.08.01.Limba și literatura 

ucraineană și română pentru o perioadă 

de 3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.08.03. Limba și 

literatura ucraineană 

Cu frecvență 

redusă 

180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 141.08.03.Limba și 

literatura ucraineană pentru o perioadă 

de 3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.08.02/141.08.01. Limba 

și literatura rusă și română 

Cu frecvență  

240 

Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

141.08.02/141.08.01. Limba și literatura 

rusă și română pentru o perioadă de 

3 ani 



1 2 3 4 5 6 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.08.02. Limba și 

literatura rusă 

Cu frecvență 

redusă 

180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 141.08.02.Limba și 

literatura rusă pentru o perioadă de 3 

ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.09.04/141.09.01. Limba 

și literatura engleză și 

franceză 

Cu frecvență  

240 

Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

141.09.04/141.09.01. Limba și literatura 

engleză și franceză pentru o perioadă de 

3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.09.01/141.09.04. Limba 

și literatura franceză și 

engleză 

Cu frecvență  

240 

Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

141.09.01/141.09.04.Limba și literatura 

franceză și engleză pentru o perioadă de 

3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.09.05/ 141.09.04. Limba 

și literatura germană și 

engleză 

Cu frecvență  

240 

Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

141.09.05/141.09.04.Limba și literatura 

germană și engleză pentru o perioadă 

de 3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

142.03/141.09.04. 

Pedagogie în învățămîntul 

primar și limba engleză 

Cu frecvență  

240 

Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

142.03/141.09.04.Pedagogie în 

învățămîntul primar și limba engleză 

pentru o perioadă de 3 ani 



1 2 3 4 5 6 

81. Servicii 

publice 

812.1. Turism Cu frecvență 180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 812.1. Turism 

pentru o perioadă de 3 ani 

Universitatea 

Pedagogică de 

Stat 

 ,,Ion Creangă” 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.08.01.Limba și literatura 

română 

Cu 

frecvență, cu 

frecvență 

redusă 

180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 141.08.01.Limba și 

literatura română pentru o perioadă de 

5 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.08.01/141.09.04.Limba 

și literatura română și 

engleză 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

141.08.01/141.09.04.Limba și literatura 

română și engleză pentru o perioadă de 

3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.08.01/141.09.01.Limba 

și literatura română și 

franceză 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

141.08.01/141.09.01.Limba și literatura 

românăși franceză pentru o perioadă de 

3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.08.01/141.09.03.Limba 

și literatura română și 

italiană 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

141.08.01/141.09.03.Limba și literatura 

românăși italiană pentru o perioadă de 

3 ani 



1 2 3 4 5 6 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.08.01/141.09.04.Limba 

și literatura română și 

engleză (alolingvi) 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

141.08.01/141.09.04.Limba și literatura 

românăși engleză (alolingvi) pentru o 

perioadă de 3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.08.02/141.09.04.Limba 

și literatura rusă și engleză 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

141.08.02/141.09.04.Limba și literatura 

rusă și engleză pentru o perioadă de 

3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.08.02.Limba și literatura 

rusă 

Cu frecvență 

redusă 

180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 141.08.02.Limba și 

literatura rusă pentru o perioadă de 5 

ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.09.04.Limba și literatura 

engleză 

Cu frecvență 180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 141.09.04.Limba și 

literatura engleză pentru o perioadă de 

3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.09.04/141.09.01.Limba 

și literatura engleză și 

franceză 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

141.09.04/141.09.01. Limba și literatura 

engleză și franceză pentru o perioadă de 

3 ani 
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14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.09.04/141.09.05.Limba 

și literatura engleză și 

germană 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

141.09.04/141.09.05.Limba și literatura 

engleză și germană pentru o perioadă 

de 3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.09.04 /141.09.02.Limba 

și literatura engleză și 

spaniolă 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

141.09.04/141.09.02.Limba și literatura 

engleză și spaniolă pentru o perioadă de 

3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.09.03/141.09.04.Limba 

și literatura italiană și  

engleză 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

141.09.03/141.09.04.Limba și literatura 

italiană și engleză pentru o perioadă de 

3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.09.01/141.09.03.Limba 

și literatura franceză și 

italiană 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

141.09.01/141.09.03.Limba și literatura 

franceză și italiană pentru o perioadă de 

3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.09.05/141.09.04. Limba 

și literatura germană și 

engleză 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

141.09.05/141.09.04.Limba și literatura 
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germană și engleză pentru o perioadă 

de 3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.10. Istorie Cu frecvență 

redusă 

180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 141.10.Istorie 

pentru o perioadă de 5 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.10/141.07. Istorie și 

geografie 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

141.10/141.07.Istorie și geografie 

pentru o perioadă de 5 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.10/141.09.04. Istorie și 

limba engleză 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

141.10/141.09.04.Istorie și limba 

engleză pentru o perioadă de 3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.15/141.10. Educație  

civică și istorie 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

141.15/141.10.Educație civică și istorie 

pentru o perioadă de 3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.12. Arte plastice Cu 

frecvență, cu 

frecvență 

redusă 

240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 141.12.Arte 

plastice pentru o perioadă de 5 ani 
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14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.14. Educație 

tehnologică 

Cu 

frecvență, cu 

frecvență 

redusă 

240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 141.14.Educație 

tehnologică pentru o perioadă de 3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.16.  Dans popular și 

clasic 

Cu frecvență 180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 141.16.Dans 

popular și clasic pentru o perioadă de 

3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.16.  Dans sportiv și 

modern 

Cu frecvență 180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 141.16.Dans 

sportiv și modern pentru o perioadă de 

3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

142.01. Pedagogie Cu frecvență 

redusă 

180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 142.01.Pedagogie 

pentru o perioadă de 3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

142.01/141.09.04. 

Pedagogie și limba engleză 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

142.01/141.09.04.Pedagogie și 

limbaengleză pentru o perioadă de 3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

142.02. Pedagogie 

preșcolară 

Cu 

frecvență, cu 

frecvență 

redusă 

180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 142.02.Pedagogie 

preșcolară pentru o perioadă de 5 ani 
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14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

142.03. Pedagogie în 

învățămîntul primar   

Cu 

frecvență, cu 

frecvență 

redusă 

180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 142.03.Pedagogie 

în învățămîntul primar pentru o 

perioadă de 5 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

142.03/142.02.Pedagogie în  

învățămîntul primar și 

pedagogie preșcolară 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

142.03/142.02.Pedagogie în 

învățămîntul primar și pedagogie 

preșcolară pentru o perioadă de 5 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

142.03/141.09.04.Pedagogie 

în  învățămîntul primar și 

limba engleză 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

142.03/141.09.04.Pedagogie în 

învățămîntul primar și limba engleză 

pentru o perioadă de 3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

142.03/141.09.01. 

Pedagogie în  învățămîntul 

primar și limba franceză 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

142.03/141.09.01.Pedagogie în 

învățămîntul primar și limba franceză 

pentru o perioadă de 5 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

142.04. Psihopedagogie Cu 

frecvență, cu 

frecvență 

redusă 

180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

142.04.Psihopedagogie pentru o 

perioadă de 3 ani 
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14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

142.05. Psihopedagogie 

specială 

Cu 

frecvență, cu 

frecvență 

redusă 

180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

142.05.Psihopedagogie specială pentru 

o perioadă de 5 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

142.07. Pedagogie socială Cu 

frecvență, cu 

frecvență 

redusă 

180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 142.07.Pedagogie 

socială pentru o perioadă de 3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.02. Informatică Cu frecvență 180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

141.02.Informatică pentru o perioadă 

de 3 ani 

14. Ştiinţe ale 

educaţiei 

141.01/141.02. Matematică 

și informatică 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 

141.01/141.02.Matematicășiinformatică 

pentru o perioadă de 3 ani 

Universitatea 

Tehnică a 

Moldovei 

52. Inginerie şi 

activităţi 

inginerești 

521.8. Inginerie şi 

management în industria 

alimentară 

Cu 

frecvență, cu 

frecvență 

redusă 

240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 521.8.Inginerie şi 

management în industria alimentară 

pentru o perioadă de 3 ani 

54. Tehnologii 

de fabricare şi 

prelucrare 

541.1. Tehnologia şi 

managementul alimentației 

publice 

Cu 

frecvență, cu 

240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 541.1.Tehnologia 
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frecvență 

redusă 

şi managementul alimentației publice 

pentru o perioadă de 5 ani 

Academia de 

Studii Economice 

din Moldova 

54. Tehnologii 

de fabricare şi 

prelucrare 

541.1. Tehnologia şi 

managementul alimentației 

publice 

Cu 

frecvență, cu 

frecvență 

redusă 

240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 541.1.Tehnologia 

şi managementul alimentației publice 

pentru o perioadă de 3 ani 

81. Servicii 

publice 

812.1. Turism Cu 

frecvență, cu 

frecvență 

redusă 

180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 812.1. Turism 

pentru o perioadă de 5 ani 

 

Universitatea 

Cooperatist-

Comercială din 

Moldova 

54. Tehnologii 

de fabricare şi 

prelucrare 

541.1. Tehnologia şi 

managementul alimentației 

publice 

Cu 

frecvență, cu 

frecvență 

redusă 

240 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 541.1.Tehnologia 

şi managementul alimentației publice 

pentru o perioadă de 3 ani 

81. Servicii 

publice 

812.1. Turism Cu 

frecvență, cu 

frecvență 

redusă 

180 Acreditarea programului de studii 

superioare de licență 812.1.Turism 

pentru o perioadă de 3 ani 

 

 


