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În  vederea  implementării  prevederilor  pct.5  și  7  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  482  din
28.06.2017  cu  privire  la  aprobarea  Nomenclatorului  domeniilor  de  formare  profesională  şi  al
specialităţilor în învățământul superior (Monitorul Oficial nr. 216-228 din 30.06.2017, art. 564),

ORDON:

1. Se aprobă din data semnării prezentului Ordin:

- Corelarea domeniilor și specialităților ciclului I (licență) din Nomenclatorul domeniilor de
formare  profesională  şi  al  specialităţilor  în  învățământul  superior,  aprobat  prin  Hotărârea
Guvernului  nr.  482  din  28.06.2017,  cu  domeniile,  ramurile,  profilurile  și  specialitățile
Nomenclatorului specialităților științifice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 199 din 13.03.2013
(Anexa nr. 1);

- Corelarea titlurilor de Licențiat – Master – Doctor/ Doctor habilitat, conform Nomenclatorului
domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățământul superior (HG nr. 482 din
28.06.2017) și Nomenclatorului specialităților științifice (HG nr. 199 din 13.03.2013) (Anexa nr. 2).

2. Se conferă noile titluri de Licențiat – Master – Doctor/ Doctor habilitat absolvenților care și-
au făcut studiile în domeniile/programele din nomenclatoarele sus-numite şi care atestă finalizarea
studiilor superioare de licență-ciclul I, master-ciclul II, doctorat-ciclul III, precum și a programelor
de postdoctorat (Anexa nr. 2).

3. Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

4. Rectorii instituțiilor de învățământ superior:

- vor aduce la cunoștința subdiviziunilor universitare prevederile prezentului Ordin;

-  vor  dispune  și  asigura  operarea  modificărilor  în  documentele  instituționale  (planuri  de
învățământ,  diplome de studii  superioare și  suplimentele  la  acestea,  regulamente,  metodologii,
instrucțiuni) cu privire la conferirea titlurilor de Licențiat – Master – Doctor/ Doctor habilitat, în
conformitate cu prezentul Ordin.

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125273&lang=ro


5. Studenții care au fost înmatriculați la studii în baza Nomenclatorului domeniilor de formare
profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învățământ superior,
ciclul I, aprobat prin Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005, vor absolvi studiile și li se vor conferi
titlurile de Licențiat – Master în conformitate cu prevederile nomenclatorului respectiv.

6.  Conducerea  Centrului  de  Tehnologii  Informaţionale  şi  Comunicaţionale  în  Educaţie  (dl
Arcadie Malearovici)  va încheia un contract  cu Registrul  de stat  al  Republicii  Moldova pentru
modificarea formularelor Diplomelor la compartimentul Titluri (Licențiat – Master – Doctor/ Doctor
habilitat), puse în aplicare prin prezentul Ordin.

7.  Direcţia  politici  în  învățământul  superior  (dna  Nadejda  Velișco)  și  Direcția  politici  în
domeniul cercetării și inovării (dna Tatiana Moraru) vor monitoriza procesul de implementare a
procesului de conferire a titlurilor de Licențiat – Master–Doctor/Doctor habilitat.

8. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina dnei Elena Belei, secretat
de stat.

MINISTERUL EDUCAȚIEI,

CULTURII ȘI CERCETĂRII Monica BABUC

Nr. 1017. Chişinău, 3 iulie 2018.
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[Anexa nr.2 modificată prin OMECC1430 din 18.12.20, MO33-41/05.02.21 art.112; în vigoare
05.03.21]
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