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                                                                                                                                                                                           Anexa nr.2 

la Hotărîrea Guvernului nr.692 

din 11 iulie 2018 

 

 

LISTA 

programelor de studii superioare de licență  (ciclul I) acreditate 

în instituțiile de învățămînt superior din Republica Moldova 
 

Instituția de învățămînt 

superior 

 

Domeniul general 

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 

Academia de Studii 

Economice din Moldova 

31 Științe politice 313.1 Administrație publică Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

313.1 Administrație publică 

pentru o perioadă de 5 ani 

36 Științe economice 361.1 Contabilitate Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

361.1 Contabilitate pentru o 
perioadă de 5 ani 

36 Științe economice 362.1 Marketing și logistică Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

362.1 Marketing și logistică 

pentru o perioadă de 5 ani 

36 Științe economice 363.1 Business și administrare Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

363.1 Business și administrare 

pentru o perioadă de 5 ani 

36 Științe economice 363.2 Achiziții Cu frecvență 180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

363.2 Achiziții pentru o 

perioadă de 5 ani 

36 Științe economice 363.5 Managementul resurselor 

umane 

Cu frecvență 180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 
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363.5Managementul 
resurselor umane pentru o 

perioadă de 5 ani 

36 Științe economice 364.1 Finanțe și bănci Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

364.1 Finanțe și bănci pentru o 

perioadă de 5 ani 

36 Științe economice 365.1 Economie mondială și 

relații economice internaționale 

Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

365.1 Economie mondială și 

relații economice 

internaționale pentru o 

perioadă de 5 ani 

36 Științe economice 366.1 Economie generală Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 
366.1 Economie generală 

pentru o perioadă de 5 ani 

36 Științe economice 367.1 Statistică și previziune 

economică 

Cu frecvență 180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

367.1 Statistică și previziune 

economică pentru o perioadă 

de 5 ani 

36 Științe economice 368.1 Cibernetică și informatică 

economică 

Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

368.1 Cibernetică și 

informatică economică pentru 

o perioadă de 5 ani 

36 Științe economice 369.1 Merceologie și comerț Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 
369.1 Merceologie și comerț 

pentru o perioadă de 5 ani 

 44 Științe exacte 444.3 Informatică aplicată Cu frecvență 180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

444.3 Informatică aplicată 

pentru o perioadă de 3 ani 
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52 Inginerie și activități 
inginerești 

526.2 Tehnologii informaționale Cu frecvență, cu 
frecvență redusă 

240 Acreditarea programului de 
studii superioare de licență 

526.2 Tehnologii 

informaționale pentru o 

perioadă de 5 ani 

52 Inginerie și activități 

inginerești 

526.5 Securitate informațională Cu frecvență 240 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

526.5 Securitate 

informațională pentru o 
perioadă de 3 ani 

Universitatea de Stat din 

Moldova 

14. Științe ale educației 141.08.01/141.09.04 Limba și 

literatura română și engleză 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

141.08.01/141.09.04Limba și 

literatura românăși engleza 

pentru o perioadă de 5 ani 

14. Științe ale educației 141.08.01/141.09.01 Limba și 

literatura română și franceză 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 
141.08.01/141.09.01Limba și 

literatura românăși franceza 

pentru o perioadă de 3 ani 

14. Științe ale educației 141.08.02/141.09.04 Limba și 

literatura rusă și engleză 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

141.08.02/141.09.04Limba și 

literatura rusă și engleză 

pentru o perioadă de 3 ani 

22 Științe umanistice 221.1 Filozofie Cu frecvență 180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

221.1 Filozofie pentru o 

perioadă de 5 ani 

31 Științe politice 313.1 Administrație publică Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

313.1 Administrație publică 
pentru o perioadă de 5 ani 

36 Științe economice 361.1 Contabilitate Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

361.1 Contabilitate pentru o 

perioadă de 5 ani 
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36 Științe economice 362.1 Marketing și logistică Cu frecvență, cu 
frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 
studii superioare de licență 

362.1 Marketing și logistică 

pentru o perioadă de 5 ani 

36 Științe economice 363.1 Business și administrare Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

363.1 Business și administrare 

pentru o perioadă de 5 ani 

36 Științe economice 368.1 Cibernetică și informatică 

economică 

Cu frecvență 180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

368.1 Cibernetică și 

informatică economică pentru 

o perioadă de 3 ani 

44 Științe exacte 443.2 Matematică aplicată Cu frecvență 180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 
443.2 Matematică aplicată 

pentru o perioadă de 5 ani 

 44 Științe exacte 444.2 Management 

informațional 

Cu frecvență 180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

444.2 Management 

informațional pentru o 

perioadă de 3 ani 

44 Științe exacte 444.3 Informatică aplicată Cu frecvență 180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

444.3 Informatică aplicată 

pentru o perioadă de 5 ani 

52 Inginerie și activități 

inginerești 

526.2 Tehnologii informaționale Cu frecvență, 

cufrecvență redusă 

240 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

526.2 Tehnologii 
informaționale pentru o 

perioadă de 3 ani 

Universitatea Tehnică a 

Moldovei 

36 Științe economice 361.1 Contabilitate Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

361.1 Contabilitate pentru o 

perioadă de 5 ani 

36 Științe economice 362.1 Marketing și logistică Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

362.1 Marketing și logistică 

pentru o perioadă de 5 ani 
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36 Științe economice 363.1 Business și administrare Cu frecvență, cu 
frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 
studii superioare de licență 

363.1 Business și administrare 

pentru o perioadă de 5 ani 

 44 Științe exacte 444.2 Management 

informațional 

Cu frecvență 180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

444.2 Management 

informațional pentru o 

perioadă de 3 ani 

44 Științe exacte 444.3 Informatică aplicată Cu frecvență 180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

444.3 Informatică aplicată 

pentru o perioadă de 5 ani 

52Inginerie și activități 

inginerești 

521.8  Inginerie și management 

în telecomunicații 

Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

240 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

521.8  Inginerie și 

management în 
telecomunicații pentru o 

perioadă de 3 ani 

 52Inginerie și activități 

inginerești 

525.1 Electronică Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

240 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență  

525.1 Electronică pentru o 

perioadă de 5 ani 

071 Inginerie și 

activități inginerești 

0714.4 Electronică aplicată Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

240 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență  

0714.4 Electronică aplicată 

pentru o perioadă de 5 ani 

52Inginerie și activități 

inginerești 

525.2 Sisteme optoelectronice Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

240 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

525.2 Sisteme optoelectronice 

pentru o perioadă de 3 ani 
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52Inginerie și activități 
inginerești 

525.3 Teleradiocomunicații Cu frecvență, cu 
frecvență redusă 

240 Acreditarea programului de 
studii superioare de licență 

525.3 Teleradiocomunicații 

pentru o perioadă de 5 ani 

071 Inginerie și 

activități inginerești 

0714.3 Comunicații radio și 

televiziune 

Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

240 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

0714.3 Comunicații radio și 

televiziune pentru o perioadă 

de 5 ani 

52Inginerie și activități 
inginerești 

525.4 Microelectronică și 
nanotehnologii 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de 
studii superioare de licență 

525.4 Microelectronică și 

nanotehnologii pentru o 

perioadă de 5 ani 

 061 Tehnologii ale 

informației și 

comunicațiilor 

0613.3Ingineria software Cu frecvență 240 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

0613.3Inginerie software 

pentru o perioadă de 5 ani 

52Inginerie și activități 

inginerești 

526.1 Calculatoare Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

240 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 
526.1 Calculatoare pentru o 

perioadă de 5 ani 

52Inginerie și activități 

inginerești 

526.3 Automatică și informatică Cu frecvență 240 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

526.3 Automatică și 

informatică pentru o perioadă 

de 5 ani 

071 Inginerie și 

activități inginerești 

0714.7 Robotică și mecatronică Cu frecvență 240 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 
0714.7 Robotică și 

mecatronică pentru o perioadă 

de 3 ani 
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52Inginerie și activități 
inginerești 

526.4 Ingineria sistemelor 
biomedicale 

Cu frecvență 240 Acreditarea programului de 
studii superioare de licență 

526.4 Ingineria sistemelor 

biomedicale pentru o perioadă 

de 5 ani 

52Inginerie și activități 

inginerești 

526.5 Securitate informațională Cu frecvență 240 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

526.5 Securitate 

informațională pentru o 

perioadă de 5 ani 

 52Inginerie și activități 
inginerești 

526.2 Tehnologii informaționale Cu frecvență, 
cu frecvență redusă 

240 Acreditarea programului de 
studii superioare de licență 

526.2 Tehnologii 

informaționale pentru o 

perioadă de 5 ani 

Universitatea de Stat din 

Tiraspol 

42 Științe ale naturii 421.1 Biologie Cu frecvență 180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

421.1 Biologie pentru o 

perioadă de 3 ani 

42 Științe ale naturii 424.1 Ecologie Cu frecvență 180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 
424.1 Ecologie pentru o 

perioadă de 3 ani 

44 Științe exacte 442.1 Chimie Cu frecvență 180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

442.1 Chimiepentru o perioadă 

de 3 ani 

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 3 ani 

81 Servicii publice 812.1 Turism Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 
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812.1 Turism pentru o perioadă 
de 3 ani 

Universitatea de Stat „Alecu 

Russo” din Bălți 

36 Științe economice 361.1 Contabilitate Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

361.1 Contabilitate pentru o 

perioadă de 3 ani 

36 Științe economice 363.1 Business și administrare Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

363.1 Business și administrare 

pentru o perioadă de 3 ani 

36 Științe economice 364.1 Finanțe și bănci Cu frecvență 180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

364.1 Finanțe și bănci pentru o 

perioadă de 3 ani 

 31  Științe politice 313.1 Administrație publică Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 
313.1 Administrație publică 

pentru o perioadă de 5 ani 

44 Științe exacte 444.1 Informatică Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

444.1 Informatică pentru o 

perioadă de 5 ani 

Universitatea de Stat 

„B.P.Hasdeu” din Cahul 

36 Științe economice 363.1 Business și administrare Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

363.1 Business și administrare 

pentru o perioadă de 3 ani 

44 Științe exacte 444.1 Informatică Cu frecvență 180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

444.1 Informatică pentru o 

perioadă de 3 ani 

Universitatea de Stat din 

Comrat 

36 Științe economice 361.1 Contabilitate Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea  programului de 

studii superioare de licență 

361.1 Contabilitate pentru o 

perioadă de 3 ani 

 

36 Științe economice 363.1 Business și administrare Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

363.1 Business și administrare 

pentru o perioadă de 3 ani 
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36 Științe economice 364.1 Finanțe și bănci Cu frecvență, cu 
frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 
studii superioare de licență 

364.1 Finanțe și bănci pentru o 

perioadă de 3 ani 

Universitatea Agrară de Stat 

din Moldova 

36 Științe economice 361.1 Contabilitate Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

361.1 Contabilitate pentru o 

perioadă de 5 ani 

36 Științe economice 362.1 Marketing și logistică Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

362.1 Marketing și logistică 

pentru o perioadă de 3 ani 

36 Științe economice 363.1 Business și administrare Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 
363.1 Business și administrare 

pentru o perioadă de 5 ani 

36 Științe economice 364.1 Finanțe și bănci Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

364.1 Finanțe și bănci pentru o 

perioadă de 5 ani 

36 Științe economice 366.1 Economie generală Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

366.1 Economie generală 

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 de Stat 

”Dmitrie Cantemir” 

22 Științe umanistice 221.1 Filozofie Cu frecvență 180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

221.1 Filozofie 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 3 ani 

42 Științe ale naturii 421.2 Biologiemoleculară Cu frecvență 180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 
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421.2 Biologie moleculară 
pentru o perioadă de 3 ani 

42 Științe ale naturii 424.1 Ecologie Cu frecvență 180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

424.1 Ecologie pentru o 

perioadă de 3 ani 

42 Științe ale naturii 425.1 Geografie Cu frecvență 180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

425.1Geografie pentru o 

perioadă de 3 ani 

44 Științe exacte 442.1 Chimie Cu frecvență 180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

442.1 Chimiepentru o perioadă 

de 3 ani 

Universitatea Cooperatist-

Comercială din Moldova 

36 Științe economice 361.1 Contabilitate Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 
361.1 Contabilitate pentru o 

perioadă de 5 ani 

36 Științe economice 362.1 Marketing și logistică Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

362.1 Marketing și logistică 

pentru o perioadă de 5 ani 

36 Științe economice 363.1 Business și administrare Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

363.1 Business și administrare 

pentru o perioadă de 5 ani 

36 Științe economice 364.1 Finanțe și bănci Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

364.1 Finanțe și bănci pentru o 

perioadă de 5 ani 

36 Științe economice 369.1 Merceologie și comerț Cu frecvență, cu 
frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 
studii superioare de licență 

369.1 Merceologie și comerț 

pentru o perioadă de 5 ani 

Universitatea Liberă 

Internațională din Moldova 

14 Științe ale educației 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 

36 Științe economice 361.1 Contabilitate Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 
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361.1 Contabilitate pentru o 
perioadă de 5 ani 

36 Științe economice 362.1 Marketing și logistică Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

362.1 Marketing și logistică 

pentru o perioadă de 5 ani 

36 Științe economice 363.1 Business și administrare Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

363.1 Business și administrare 

pentru o perioadă de 5 ani 

36 Științe economice 364.1 Finanțe și bănci Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

364.1 Finanțe și bănci pentru o 

perioadă de 5 ani 

36 Științe economice 365.1 Economie mondială și 

relații economice internaționale 

Cu frecvență 180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 
365.1 Economie mondială și 

relații economice 

internaționale pentru o 

perioadă de 5 ani 

81 Servicii publice 812.1 Turism Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

812.1Turism pentru o perioadă 

de 5 ani 

Universitatea de Studii 

Politice și Economice 

Europene „C. Stere” 

36 Științe economice 361.1 Contabilitate Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

361.1 Contabilitate pentru o 

perioadă de 3 ani 

36 Științe economice 363.1 Business și administrare Cu frecvență 180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

363.1 Business și administrare 

pentru o perioadă de 3 ani 

Universitatea de Studii 

Europene din Moldova 

36 Științe economice 361.1 Contabilitate Cu frecvență 180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

361.1 Contabilitate pentru o 

perioadă de 3 ani 

36 Științe economice 364.1 Finanțe și bănci Cu frecvență, cu 
frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 
studii superioare de licență 
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364.1 Finanțe și bănci pentru o 
perioadă de 3 ani 

Institutul Internațional de 

Management „IMI-NOVA” 

36 Științe economice 361.1 Contabilitate Cu frecvență, cu 

frecvență redusă 

180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

361.1 Contabilitate pentru o 

perioadă de 3 ani 

Universitatea Slavonă 36 Științe economice 363.1 Business și administrare Cu frecvență 180 Acreditarea programului de 

studii superioare de licență 

363.1 Business și administrare 

pentru o perioadă de 3 ani 

 
 


