
Centrul Naţional Anticorupţie a examinat cererea Dvs referitor la 

organizarea învățământului superior la distanță, şi relatează următoarele. 

Reieșind din prevederile art.77 alin.(3), art.78 alin.(1) lit.c) din Codul 

educației, organizarea programelor de studii superioare este de competența 

instituţiilor de învăţămînt superior, una din formele de organizare a studiilor 

superioare de licență fiind și desfășurarea învățământului la distanță.  

În temeiul normelor precitate, de către Ministerul Educației al Republicii 

Moldova a fost emis ordinul nr.474/24.05.2016 ”Cu privire la aprobarea 

Regulamentului-cadru privind organizarea și desfășurarea învățământului 

superior la distanță”, care la pct.2 prevede că, ”Instituțiile de învățământ 

superior vor elabora Regulamentul propriu privind organizarea și desfășurarea 

învățământului la distanță la nivelul universității […].” și la pct.3 

că ”Regulamentul propriu este aprobat de către senatul universitar și se publică 

pe site-ul web al instituției de învățământ superior.” 

Conform pct.8 al ordinului precitat supra, ”Pot organiza programe de 

studii superioare la distanță instituțiile de învățământ superior care au acreditat 

programul de învățământ respectiv la forma de învățământ cu frecvență”, iar 

potrivit pct.14 ”Pentru organizarea și desfășurarea învățământului superior la 

distanță (ÎSD) instituția de învățământ superior poate înființa, prin hotărâre a 

senatului, subdiviziune/subdiviziuni la nivelul ierarhic necesar în funcție de 

numărul de beneficiari solicitanți, care asigură managementul programelor de 

studii din cadrul ÎSD.”.  

La fel, ordinul precitat prevede modul de admitere la studii și condițiile de 

realizare a ÎSD, fiind stipulat la pct.25 că ”Admiterea la programele ÎSD se face 

în baza criteriilor generale de admitere stabilite de către Ministerul Educației. 

Criteriile specifice de admitere se stabilesc de senatul instituției de învățământ 

superior.” și la pct.26 ”Studenții înmatriculați la ÎSD încheie (anual) Contactul 

de studii cu instituția de învățământ superior.”. 

Prin urmare, luând în considerație cele expuse supra, pentru a urma 

studiile superioare prin intermediul învățământului la distanță, Dvs urmează să 

vă adresați cu o cerere către instituția de învățământ superior în care doriți să 

faceți studii.    


