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Acreditarea învăţământului superior Acreditarea învăţământului superior 
în RMîn RM

�� Anul Anul 1995 1995 –– adoptarea Legii adoptarea Legii 
Învăţământului Învăţământului din RMdin RM, articolul N.37  , articolul N.37  
“Acreditarea instituţiilor de învăţământ”“Acreditarea instituţiilor de învăţământ”..

�� Legea cu privire la evaluarea şi acreditarea  Legea cu privire la evaluarea şi acreditarea  
instituţiilor de învăţământ din RM,instituţiilor de învăţământ din RM,
adoptatadoptată ă la 16 iulie 1997. la 16 iulie 1997. 

�� Legea privind aprobarea Regulamentului Legea privind aprobarea Regulamentului 
de Evaluare şi Acreditare a instituţiilor de de Evaluare şi Acreditare a instituţiilor de 
învăţământ, adoptată la 4 iunie 1999.învăţământ, adoptată la 4 iunie 1999.



Acreditarea învăţământului superior Acreditarea învăţământului superior 
în RMîn RM

�� HotHotăărârea Guvernului RM  N.431 ”rârea Guvernului RM  N.431 ”Cu privire la Cu privire la 
instituirea  Comisiilor specializate de evaluare şi instituirea  Comisiilor specializate de evaluare şi 
acreditare a instituţiilor de învăţământ”,acreditare a instituţiilor de învăţământ”, adoptat adoptată ă 
la 9 la 9 aprilie 1998 .aprilie 1998 .

�� A fost aprobatA fost aprobată ă componenţa nominală şi componenţa nominală şi 
preşedinţii Comisiilor Specializate de Evaluare şi preşedinţii Comisiilor Specializate de Evaluare şi 
Acreditare a instituţiilor de învăţământ din RM.Acreditare a instituţiilor de învăţământ din RM.

�� Comisiile specializate urmau sComisiile specializate urmau să ă fie subordonate fie subordonate 
direct Ministerului Educaţiei.direct Ministerului Educaţiei.



Acreditarea învăţământului superior Acreditarea învăţământului superior 
în RMîn RM

�� În legătură cu faptul că organele create nÎn legătură cu faptul că organele create n--au au 
funcţionat, la 11 decembrie 1999 a fost abrogată funcţionat, la 11 decembrie 1999 a fost abrogată 
decizia Guvernului N.431, şi, prin altă decizie de decizia Guvernului N.431, şi, prin altă decizie de 
guvern a fost creat Consiliul Naţional de Evaluare guvern a fost creat Consiliul Naţional de Evaluare 
şi Acreditare Academică (CNEAA), pe lângă şi Acreditare Academică (CNEAA), pe lângă 
Guvernul RM.Guvernul RM.

�� La 1 martie 2000 a fost numit în calitate de La 1 martie 2000 a fost numit în calitate de 
Preşedinte a CNEAA profesorul universitar Preşedinte a CNEAA profesorul universitar 
Domnul Domnul Vitalie ScalnâiVitalie Scalnâi..

�� Procesul de evaluare şi acreditare a instituţiilor de Procesul de evaluare şi acreditare a instituţiilor de 
învăţământ superior a demarat în anul 2000. învăţământ superior a demarat în anul 2000. 



Acreditarea învăţământului superior Acreditarea învăţământului superior 
în RMîn RM

�� CNEAA în componenţa respectivă a CNEAA în componenţa respectivă a 
acreditat 7 instituţii de învăţământ superior acreditat 7 instituţii de învăţământ superior 
publice şi 2 private.publice şi 2 private.

�� La finele anului 2002 CNEAA a fost La finele anului 2002 CNEAA a fost 
reorganizat reorganizat întrîntr--un departament abilitat cu un departament abilitat cu 
acreditarea,  subordonat  Ministerului acreditarea,  subordonat  Ministerului 
Educaţiei.Educaţiei.

�� Noul organ a acreditat 3 instituţii de Noul organ a acreditat 3 instituţii de 
învăţământ superior publice şi 6 private. învăţământ superior publice şi 6 private. 



Acreditarea învăţământului superior Acreditarea învăţământului superior 
în RMîn RM

�� PâPânnă ă în prezent au fost acreditate 18 în prezent au fost acreditate 18 
instituţii de învăţământ superior, dintre instituţii de învăţământ superior, dintre 
care 10 publice şi 8 private.care 10 publice şi 8 private.

�� Instituţia pe care o reprezint Instituţia pe care o reprezint -- Universitatea  Universitatea 
LiberLiberă ă Internaţională din Moldova (ULIM), Internaţională din Moldova (ULIM), 
a fost acreditata fost acreditată ă la 16 iunie 2002.la 16 iunie 2002.



Acreditarea învăţământului superior Acreditarea învăţământului superior 
în RMîn RM

�� Graţie eforturilor Ministerului Educaţiei a fost Graţie eforturilor Ministerului Educaţiei a fost 
elaboratelaborată ă strategia învăţământului superior din strategia învăţământului superior din 
RM şi Codul de legi al învăţământului din RM, RM şi Codul de legi al învăţământului din RM, 
inclusiv noul proiect de Lege cu privire la inclusiv noul proiect de Lege cu privire la 
acreditarea şi evaluarea instituţiilor de acreditarea şi evaluarea instituţiilor de 
învăţământ superior.învăţământ superior.

�� Proiectul în cauză se bazează în mare măsură pe Proiectul în cauză se bazează în mare măsură pe 
principiile înaintate de Procesul de la principiile înaintate de Procesul de la BolognaBologna..



Acreditarea învăţământului superior Acreditarea învăţământului superior 
în RMîn RM

�� PâPânnă ă la 22la 22 iunie  iunie 2002, dat2002, data adopta adoptăării Codului Civil rii Codului Civil 
din RM, în ţara noastră funcţionau instituţii de din RM, în ţara noastră funcţionau instituţii de 
învăţământ superior publice, cât  şi private. Cele învăţământ superior publice, cât  şi private. Cele 
private aveau diverse forme de organizare private aveau diverse forme de organizare 
juridicjuridicăă: S: SRL, SA, SocietRL, SA, Societăăţi Cooperatiste, ţi Cooperatiste, 
Asociaţii Obşteşti etc. Asociaţii Obşteşti etc. 

�� Instituţiile publice erau fondate de către Guvern, Instituţiile publice erau fondate de către Guvern, 
iar cele private erau organizate de ciar cele private erau organizate de căătre fondatori tre fondatori 
şi licenţiate de către Ministerul Educaţiei.şi licenţiate de către Ministerul Educaţiei.



Acreditarea învăţământului superior Acreditarea învăţământului superior 
în RMîn RM

�� OdatOdată ă cu adoptarea Codului Civil şi a cu adoptarea Codului Civil şi a 
modificmodificăărilor  (2004) la Legea rilor  (2004) la Legea 
Învăţământului din 1995, sÎnvăţământului din 1995, s--a stabilit o a stabilit o 
ordine în sistemul învăţământului superior  ordine în sistemul învăţământului superior  
din RM.din RM.

�� Articolele 183, 184 şi 185 din Codul Civil au Articolele 183, 184 şi 185 din Codul Civil au 
definit concret şi corect statutul instituţiilor definit concret şi corect statutul instituţiilor 
superioare de învăţământ publice şi privatesuperioare de învăţământ publice şi private..



Acreditarea învăţământului superior Acreditarea învăţământului superior 
în RMîn RM

�� Instituţiile publice Instituţiile publice neacreditateneacreditate pot s pot să ă activeze în activeze în 
baza hotbaza hotăărârii rârii guvernului pâguvernului pânnă ă la decizia despre la decizia despre 
acreditare, iar cele private pot sacreditare, iar cele private pot să ă funcţioneze doar funcţioneze doar 
provizoriu, în baza licenţei.provizoriu, în baza licenţei.

�� Spre deosebire de instituţiile publice, instituţiile Spre deosebire de instituţiile publice, instituţiile 
private private neacreditateneacreditate nu au dreptul s nu au dreptul să ă elibereze elibereze 
diplome de licenţă absolvenţilor. Legea prevede ca  diplome de licenţă absolvenţilor. Legea prevede ca  
aceştia să susţină examenele de licenţă în instituţii aceştia să susţină examenele de licenţă în instituţii 
publice sau private acreditate. publice sau private acreditate. 

�� Principalul criteriu de apreciere a activitPrincipalul criteriu de apreciere a activităăţii ţii 
instituţiilor de învăţământ superior după 2002 este instituţiilor de învăţământ superior după 2002 este 
acreditarea.acreditarea.



Acreditarea învăţământului superior Acreditarea învăţământului superior 
în RMîn RM

�� Procesul de acreditare a fost efectuat în baza Procesul de acreditare a fost efectuat în baza 
rapoartelor de autoevaluare, întocmite de însăşi rapoartelor de autoevaluare, întocmite de însăşi 
instituţiile supuse acreditării, conform rigorilor instituţiile supuse acreditării, conform rigorilor 
CNEAA. Capitolele majore aflate în vizorul CNEAA. Capitolele majore aflate în vizorul 
CNEAA au fost:CNEAA au fost:

-- Resursele umane ale instituţieiResursele umane ale instituţiei (corp profesoral cu (corp profesoral cu 
funcţii de bază în instituţia supusă acreditării, funcţii de bază în instituţia supusă acreditării, 
ponderea titularilor cu grade ştiinţificoponderea titularilor cu grade ştiinţifico--didactice) didactice) 

-- Baza tehnicoBaza tehnico--materialmaterialăă ( (campus universitar, campus universitar, 
bibliotecbibliotecăă, fond de carte, laboratoare, s, fond de carte, laboratoare, săăli li 
specializate, etc.)specializate, etc.)



Acreditarea învăţământului superior Acreditarea învăţământului superior 
în RMîn RM

-- Calitatea Calitatea curriculeicurriculei (standarde educaţionale (standarde educaţionale 
moderne, conţinuturi şi trasee de specializare, moderne, conţinuturi şi trasee de specializare, 
cursuri internaţionale integrate, etc.)cursuri internaţionale integrate, etc.)

-- Promovarea instituţieiPromovarea instituţiei prin studenţi şi prin studenţi şi 
absolvenţi (efectivul de studenţi, amplasarea în absolvenţi (efectivul de studenţi, amplasarea în 
câmpul muncii a absolvenţilor, etc.)câmpul muncii a absolvenţilor, etc.)



Recunoaşterea calificărilor în RMRecunoaşterea calificărilor în RM

�� În RM toate instituţiile de învăţământ superior,  În RM toate instituţiile de învăţământ superior,  
publice sau private, au eliberat şi eliberează publice sau private, au eliberat şi eliberează 
diplome de tip unic în numele Ministerului diplome de tip unic în numele Ministerului 
Educaţiei.Educaţiei.

�� PâPânnă ă la 19la 1995 ca95 calificlificăările erau apreciate în baza rile erau apreciate în baza 
legislaţiei sovietice. La 17 mai 1995 a fost adoptată legislaţiei sovietice. La 17 mai 1995 a fost adoptată 
HotHotăărârea Guvernului N.671 rârea Guvernului N.671 “Cu privire la “Cu privire la 
Nomenclatorul specialitNomenclatorul specialităăţilor”,ţilor”, prin care pentru  prin care pentru 
prima datprima dată ă în RM au fost definite specialităţile, în RM au fost definite specialităţile, 
specializspecializăările şi calificările.rile şi calificările.



Recunoaşterea calificărilor în RMRecunoaşterea calificărilor în RM

�� Nomenclatorul Nomenclatorul susnumitsusnumit a fost schimbat şi a fost schimbat şi 
completat de ccompletat de căătre guvern în repetate tre guvern în repetate 
rânduri.rânduri.

�� În anul 2002 Legislativul RM şiÎn anul 2002 Legislativul RM şi--a asumat a asumat 
competenţa competenţa decizionaldecizionalăă în problemele în problemele 
specializspecializăărilor şi calificărilor, pe care o rilor şi calificărilor, pe care o 
exercitexercită ă pâpânnă ă în prezentîn prezent..



Recunoaşterea calificărilor în RMRecunoaşterea calificărilor în RM

�� Graţie actualei conduceri a Ministerului Educaţiei Graţie actualei conduceri a Ministerului Educaţiei 
din RM, comunitatea universitardin RM, comunitatea universitară ă din republicdin republică ă a a 
fost antrenatfost antrenată ă în mod democratic la elaborarea în mod democratic la elaborarea 
unui nou proiect de Clasificator (Nomunui nou proiect de Clasificator (Nomenclator) al enclator) al 
specializspecializăărilor (rilor (la pregla pregăătirea acestuia au participat tirea acestuia au participat 
reprezentanţii instituţiilor de învăţământ acreditate).reprezentanţii instituţiilor de învăţământ acreditate).

�� Proiectul finalizat al Clasificatorului Proiectul finalizat al Clasificatorului 
specialitspecialităăţilor, bazat pe experienţa comunităţii ţilor, bazat pe experienţa comunităţii 
universitare europene, actualmente este prezentat universitare europene, actualmente este prezentat 
Guvernului, care, dupGuvernului, care, după ă confirmare, urmeazconfirmare, urmează ă ssăă--l l 
transmittransmită ă în Parlamentul RM spre  aprobare. în Parlamentul RM spre  aprobare. 



Recunoaşterea calificărilor în RMRecunoaşterea calificărilor în RM

�� Actualmente în RM o serie de instituţii, precum Actualmente în RM o serie de instituţii, precum 
Universitatea LiberUniversitatea Liberă ă Internaţională din Moldova Internaţională din Moldova 
(ULIM), Academia de Studii Economice (ASEM), (ULIM), Academia de Studii Economice (ASEM), 
Universitatea TehnicUniversitatea Tehnică ă a Moldovei (a Moldovei (UTM), UTM), 
Universitatea AgrarUniversitatea Agrară ă şi altele, îşi organizează procesul şi altele, îşi organizează procesul 
didactic în baza ECTS (licenţa, 4 ani didactic în baza ECTS (licenţa, 4 ani –– 240 credite 240 credite 
ECTS, ECTS, mastermaster, 1 an , 1 an –– 60 credite ECTS).60 credite ECTS).

�� La iniţiativa Universităţii de Stat din Moldova La iniţiativa Universităţii de Stat din Moldova 
Ministerul Educaţiei a propus spre examinare apoi Ministerul Educaţiei a propus spre examinare apoi 
aprobare modelul Suplimentului la diplomaprobare modelul Suplimentului la diplomă ă elaborat elaborat 
de Comisia Europeande Comisia Europeanăă, Consiliul Europei şi , Consiliul Europei şi 
UNESCO/CEPES.UNESCO/CEPES.



Recunoaşterea calificărilor în RMRecunoaşterea calificărilor în RM

�� PâPânnă ă în prezent instituţiile de învăţământ în prezent instituţiile de învăţământ 
superior din RM au eliberat astfel de superior din RM au eliberat astfel de 
suplimente, însă nu după un model unic.suplimente, însă nu după un model unic.

�� Organizarea procesului didactic în baza Organizarea procesului didactic în baza 
ECTS, eliberarea suplimentului la diplomECTS, eliberarea suplimentului la diplomăă, , 
alte principii educaţionale promovate de alte principii educaţionale promovate de 
Procesul de la Procesul de la BolognaBologna, faciliteaz, facilitează ă 
mobilitatea studenţilor între instituţiile din mobilitatea studenţilor între instituţiile din 
RM şi alte centre universitare europene.RM şi alte centre universitare europene.



ConcluziiConcluzii

�� RM se încadrează în grupul de ţări cu o RM se încadrează în grupul de ţări cu o 
dinamicdinamică ă satisfsatisfăăccăătoare de integrare în toare de integrare în 
spaţiul universitar european:spaţiul universitar european:

-- Cadru legislativ ProCadru legislativ Pro--BolognaBologna în curs de în curs de 
adoptareadoptare

-- Reforma Reforma curricularcurricularăă racordat racordată ă la rigorile la rigorile 
europeneeuropene

-- Voinţa şi eforturi majore ale comunităţii Voinţa şi eforturi majore ale comunităţii 
universitareuniversitare



ConcluziiConcluzii

�� Eforturile şi activităţile Ministerului Eforturile şi activităţile Ministerului 
Educaţiei din RM în sensul perfecţionării Educaţiei din RM în sensul perfecţionării 
procesului de acreditare a instituţiilor de procesului de acreditare a instituţiilor de 
învăţământ superior şi a cadrului său învăţământ superior şi a cadrului său 
legislativ cu susţinerea legislativ cu susţinerea plenipotenţiarăplenipotenţiară a  a 
comunitcomunităăţii universitare ţii universitare permit sistemului permit sistemului 
învăţământului superior  din RM să adere învăţământului superior  din RM să adere 
la spaţiul universitar european (Procesul de la spaţiul universitar european (Procesul de 
la la BolognaBologna).).



VVă ă mulţumesc pentru atenţie!mulţumesc pentru atenţie!
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