
O noua Initiativa: 
Diplome duble la UTM

Larisa BUGAIAN
PhD, Prorector pentru Finante si
Relatii Internationale



2

Articolul 92. Programe comune de studii superioare
(1) Programul comun de studii superioare este o formă de colaborare dintre două

sau mai multe instituţii responsabile în comun de:
a) elaborarea şi aprobarea programului de studii superioare de licenţă/ master/doctorat;
b) organizarea admiterii;
c) supervizarea academică, conferirea calificării şi asigurarea calităţii.
(2) Colaborarea, de regulă, se realizează în cadrul unui consorţiu al instituţiilor de 

învăţămînt superior cu alte instituţii şi organizaţii.
(3) Calificarea comună este acordată şi diploma comună este eliberată în una din

următoarele formule:
a) o diplomă comună suplimentar la una sau mai multe diplome naţionale;
b) o diplomă comună emisă de către instituţiile care oferă programul comun de studiu fără

eliberarea diplomei naţionale;
c) una sau mai multe diplome naţionale eliberate oficial şi un certificat pentru

atestarea calificării acordate în comun.
(4) Diplomele şi certificatele comune se perfectează în limbile de comunicare stabilite în

cadrul parteneriatului şi în limba engleză.
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Articolul 92. Programe comune de studii superioare (continuare)

(5) Un program comun de studii superioare presupune că:
a) instituţiile membre ale consorţiului sînt autorizate provizoriu sau acreditate în ţara de 

origine;
b) fiecare membru al consorţiului dispune de permisiunea autorităţilor naţionale abilitate

în acest scop pentru organizarea programului comun;
c) studenţii din fiecare instituţie participantă la programul comun realizează o perioadă de 

studiu în instituţiile partenere, dar nu neapărat în toate instituţiile consorţiului;
d) perioada de aflare a studenţilor la instituţiile sau organizaţiile partenere ale instituţiei de 

învăţămînt superior constituie o parte substanţială a programului comun;
e) perioadele de studiu şi examenele promovate la instituţiile partenere sînt

recunoscute deplin şi în mod automat, în condiţiile legii;
f) cadrele didactice din instituţiile participante la consorţiu vor contribui în comun şi în mod

egal la realizarea programului de studiu.
(6) Procedura de autorizare de funcţionare provizorie şi de acreditare a programelor comune

de studii superioare se stabileşte de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul
Profesional.
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Ordin Nr. 206 din 06 aprilie, 2017, Cu privire la programe de studii realizate în comun cu 
instituţii de învăţământ de peste hotare.

1. În conformitate cu prevederile Codului Educaţiei şi în contextul angajamentelor 
asumate de Republica Moldova în cadrul Declaraţiei de la Bologna privind promovarea 
cooperării internaţionale şi având în vedere necesitatea reglementării procesului de 
organizare a programelor de studii la Ciclurile I-II-III în parteneriat cu instituţii de 
învăţământ de peste hotare şi în conformitate cu pct. 14 din Regulamentul 
Ministerului Educaţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 653 din 06.11.2009, 
ministrul emite urmâtorul

Ordin:

1. Instituţiile de învăţământ superior vor coordona cu Ministerul Educaţiei iniţierea şi
desfăşurarea programelor de studii la Ciclurile I-II-III al învăţământului superior, în 
parteneriat cu instituţii de învăţământ / consorţii de peste hotare, precum şi în cadrul 
unor programe comune, filiale/ extensiuni, care activează în R.Moldova, inclusiv celor 
organizate în baza acordurilor interguvernamentale şi interministeriale.

2. Înfiinţarea, autorizarea şi funcţionarea programelor de studii se realizează în 
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi legislaţia din ţara gazdă a programelor 
de formare.

Minsitru Corina Fusu
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Scrisoare Nr. 03/14 8076 din 23.11.2017

În conformitate cu prevederile Codului Educaţiei şi în contextul angajamentelor asumate de 
Republica Moldova în cadrul procesului de modernizare a învăţământului superior conform 
rigorilor şi principiilor procesului Bologna, precum şi urmare a examinării solicitării venite 
din partea  Universităţii Tehnice a Moldovei, comunicăm următoarele: 

1. Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării susţine iniţiativa Universităţii Tehnice a 
Moldovei în organizarea programelor comune de studii superioare de master, ciclul II şi 
doctorat, ciclul III în parteneriat cu Universitatea „POLITEHNICA” din Bucureşti şi cu 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România, conform deciziei Consiliului de 
Dezvoltarea Strategică Instituţională nr.17 din 18.07.2017.

2. În conformitate cu art.92, alin. (1), lit b) din Codul Educaţiei nr.152 din 17.07.2014, 
organizarea admiterii în cadrul programelor comune de studii superioare ţine de 
responsabilitatea instituţiilor implicate, iar în temeiul art.13, cap. III din Regulamentul-
cadru cu privire la mobilitatea academică în învăţîmântul superior, mobilităţile în cadrul 
programelor comune realizate la ciclurile I, II, III şi studii integrate se reglementează în 
temeiul acordurilor semnate între instituţiile de învăţământ superior pertenere.

Secretar de Stat      Elena Belei



Experienţă TEMPUS
Universitatea din Coruna, Spania Acord privind dubla diplomă, în 
cadrul Proiectului RETHINK privind reforma sistemului educaţional 
prin schimbul internaţional de cunoştinţe, realizat în cadrul 
Programului TEMPUS, 2015, Facultatea Urbanism şi Arhitectură a 
UTM.
Această mobilitate a finalizat, în premieră pentru FUA, cu obținerea
diplomei duble de studii de master și a titlului de Máster
Universitario en Ciencias, Tecnoloxías e Xestión Ambiental na
Especialidade de Medio Ambiente pola Universidade a Coruña, iar
în Moldova – a titlului de master în domeniul Arhitectură şi
Construcţii, programul de master Managementul Sistemelor de 
Inginerie Sanitară și Protecția Mediului.
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Universitatea Tehnică a Moldovei a încheiat Acorduri
Interinstituţionale de Cooperare cu Universitatea „POLITEHNICA”
din Bucureşti şi Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava,
România, privind studii superioare de master şi doctorat cu dublă
diplomă.
Obiectul acordurilor îl constituie programele de master şi
programul de doctorat, care pot fi echivalate prin acte adiţionale la
respectivele acorduri în conformitate cu legislaţia în vigoare din cele
două ţări. Conform acordurilor, mobilitatea studenților la instituția
parteneră este o condiție obligatorie a obținerii diplomei duble.

Aceste acorduri au fost încheiate în baza deciziei Consiliului de
Dezvoltare Strategică Instituţională nr.17 din 18.07.2017 şi aprobate
la şedinţa Senatului Universităţii Tehnice a Moldovei, din data
26.09.2017.
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Programele privind studiile superioare de master cu 
dublă diplomă ale UTM:

1. Electroenergetică
2. Inginerie Electrică
3. Energie şi Mediu
4. Administrarea afacerilor
5. Tehnologii Informaţionale
6. Calculatoare şi Reţele Informaţionale
7. Calitatea şi securitatea produselor alimentare
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Acordurile semnate constituie o filă nouă în colaborarea UTM cu aceste
două universități din România, care a demarat acum un pătrar de secol. 

În perioada ce s-a scurs, partea română:

• a organizat nenumărate stagii pentru corpul profesoral,

• a transmis colegilor din Chișinău mai multe loturi de literatură didactică și
științifică, echipament și diferite mijloace tehnice, 

• profesorii și studenții au participat reciproc la diferite seminare, conferințe, 
simpozioane, expoziții și alte evenimente naționale şi internaționale.

Cooperarea între UTM şi Universităţile din România a dus la o 
compatibilitate a programelor de studiu cu cele din România în proporție de 
circa 70%, ceea ce creează o bună oportunitate pentru studenţii noștri de a 
se încadra în proiecte de studii cu diplome duble.
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Acordurile de cooperare este urma relaţiilor strănse de mulţi ani 
între UTM şi universităţile româneşti. Aceste acorduri sunt martorii 
vitezei acestor cooperări. Actualul proeict este un proiect foarte 
ambiţios şi suntem mândri de acest fapt. 
Apreciem în mod deosebit susţinerea Ministerului Educaţiei, Culturii 
şi Cercetării în realizarea obiectivelor strategiei de internaţionalizare 
a Universităţii Tehnice a Moldovei, inclusiv, organizarea în comun cu 
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti şi Universitatea “Ştefan 
cel Mare” din Suceava, România, a programelor de studii superioare 
de master cu eliberarea diplomelor duble. 
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Crearea şi întroducerea programelor de studii cu dublă 
diplomă în parteneriat cu universităţi de prestigiu din 
străinătate, (cel puţin un program /facultate) este un 
obiectiv UTM, care are scopul de a îmbunătăţi calitatea 
proceselor care duc la un învăţământ superior tehnic mai 
deschis şi conectat la spaţiul internaţional. 
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Vă mulţumesc !

Cu respect, 
Larisa BUGAIAN

PhD, 
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