
 

REGISTRUL ORGANIZAȚIILOR DIN SFERA ȘTIINȚEI ȘI INOVĂRII ACREDITATE DE CNAA ÎN 2010-2014 

Nr. Denumirea organizației Nr. și data 

hotărîrii de 

acreditare 

Seria și 

numărul 

certificatului 

de acreditare 

Perioada de 

acreditare 

Profilul acreditat și calificativul acordat Categoria 

atribuită 

organizației 

1 Centrul Naţional 

Ştiinţifico-Practic de 

Medicină Urgentă 

AC-05/1-1 din 

13.10.2010 

seria P, nr.038 2005-2009  Medicină de urgenţă - 

2 Institutul de Matematică 

şi Informatică 

AC-05/1-2 din 

13.10.2010 

seria I, nr.019 2005-2009   Matematică teoretică şi aplicată, modelare  şi optimizare 

-   bine; 

  Informatică. Tehnologii informaţionale - bine 

categoria A 

3 Instituţia Medico - 

Sanitară Publică Institutul 

de Ftiziopneumologie 

„Chiril Draganiuc” 

AC-05/1-3 din 

13.10.2010 

seria P, nr.039 2005-2009  Pneumoftiziologie - suficient 

 

categoria B 

4 Institutul  de Fiziologie şi 

Sanocreatologie 

AC-06/1-1 din 

28.10.2010 

seria I, nr.020 2005-2009   Fiziologie şi sanocreatologie – suficient 

 

categoria B 

5 Institutul de Energetică AC-06/1-2 din 

28.10.2010 

seria I, nr.021 2005-2009  Inginerie şi tehnologii întru eficientizarea complexului 

energetic  - bine 

categoria B 

6 Institutul de Zoologie AC-07/1-1 din 

25.11.2010 

seria I, nr.022 2005-2009  Zoologia, diversitatea, monitoringul şi valorificarea 

durabilă a lumii animale în ecosistemele acvatice şi 

terestre - bine 

categoria B 

7 Institutul de Ecologie şi 

Geografie 

AC-07/1-2 din 

25.11.2010 

seria I, nr.023 2005-2009  Evoluţia geoecosistemelor şi elaborarea sistemului 

geoinformaţional de mediu şi resurse natural - bine 

categoria B 

8 Institutul de  Geologie şi 

Seismologie 

AC-07/1-3 din 

25.11.2010 

seria I, nr.024 2005-2009  Geologie regională şi seismologie - suficient categoria B 

9 Instituţia Medico - 

Sanitară Publică Institutul 

Oncologic 

AC-08/1-1 din 

15.12.2010 

seria P, nr.040 2005-2009  Oncologie şi hematologie - bine categoria B 

10 Centrul Naţional de 

Sănătate Publică 

AC-08/1-2 din 

15.12.2010 

seria P, nr.041 2005-2009  Igienă şi epidemiologie - bine categoria B 

11 Institutul de Chimie AC-08/1-3 din 

15.12.2010 

seria I, nr.025 2005-2009  Sinteza, structura şi proprietăţile substanţelor noi 

polifuncţionale; procese şi tehnologii chimice utile 

categoria A 



pentru economie şi mediul ambiant - bine 

12 Institutul de Genetică şi 

Fiziologie a Plantelor 

AC-2/2 din 

24.03.2011 

seria I, nr.027 2006-2010  Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor -  bine categoria A 

13 Universitatea Academiei 

de Ştiinţe a Moldovei 

AC-2/3 din 

24.03.2011 

seria I, nr.028 2008-2010  Genetică funcţională şi bioinformatică - 

14 Universitatea de Stat 

„Alecu Russo” din Bălţi 

AC-3/1 din 

28.04.2011 

seria P, nr.042 2006-2010  Fizica şi tehnologia mediilor materiale -  bine; 

 Teleologia curriculumului educaţional - suficient;  

 Filologia modernă în contextul dialogului culturilor -

suficient;                 

 Fenomene lingvistice şi literare în /din perspectivă 

diacronică şi sincronică -  bine; 

 Dimensiunea sociojuridică a integrării europene a 

Republicii Moldova – suficient 

categoria B 

15 Universitatea de Stat de 

Medicină şi Farmacie 

„Nicolae Testemiţanu” 

din Republica Moldova 

AC-4/1 din 

02.06.2011 

seria P, nr.043 2006-2010  Medico-biologic -  bine; 

 Sănătate publică şi management -  bine;                         

 Medicină internă -  bine;                 

 Chirurgie -  foarte bine; 

 Sănătatea mamei şi copilului – bine; 

 Farmacie - bine; 

 Stomatologie – bine 

categoria A 

16 Universitatea de Stat din 

Moldova 

AC-5/1 din 

01.07.2011 

seria P, nr.044 2006-2010     Ştiinţe matematice: aspecte teoretice şi applicative – 

bine;  

    Probleme actuale în domeniul informaticii şi al 

ştiinţelor economice - bine; 

    Fizica şi ingineria materialelor, nanostructurilor şi a 

dispozitivelor - bine; 

    Chimia materialelor şi tehnologii nonpoluante - foarte 

bine; 

   Biodiversitatea şi utilizarea raţională a bioresurselor în 

asigurarea securităţii biologice - bine; 

   Lingvistica teoretică şi aplicativă; istoria şi teoria 

literaturii - bine; 

    Unitate şi diversitate istorico-culturală în procesele 

civilizatorii - bine; 

categoria A 



    Ştiinţe sociale, politice şi demografice – suport în 

dezvoltarea societăţii contemporane - bine; 

    Dreptul naţional şi sistemul judecătoresc racordate la 

standardele internaţionale - bine; 

    Ştiinţele educaţiei şi psihologia în modernizarea 

învăţământului naţional – bine. 

17 Institutul de Cercetări 

Ştiinţifice în Construcţii 

„INCERCOM” Î.S. 

AC-5/2 din 

01.07.2011 

seria P, nr.045 2007-2010  Siguranţa construcţiilor, metrologia şi standardizarea 

tehnologiilor în construcţii 

- 

18 Instituţia Medico – 

Sanitară Publică Institutul 

de  Cardiologie 

AC-6/1 din 

29.09.2011 

seria P, nr.046 2006-2010  Cardiologie - bine categoria A 

19 Institutul de 

Microbiologie şi 

Biotehnologie 

AC-6/2 din 

29.09.2011 

seria I, nr.029 2006-2010  Microbiologie şi biotehnologie – bine categoria B 

20 Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei 

AC-6/3 din 

29.09.2011 

seria P, nr.047 2006-2010  Bazele pedagogice şi psihologice ale educaţiei - bine categoria B 

21 Institutul de Inginerie 

Electronică şi 

Nanotehnologii „D. 

Ghiţu” 

AC-7/1 din 

09.11.2011 

seria I, nr.030 2006-2010  Fizica şi electronica solidului, inclusiv a structurilor 

nanometrice, tehnologia şi ingineria materialelor şi 

dispozitivelor  electronice – foarte bine 

categoria A 

22 Universitatea Pedagogică 

de Stat „Ion Creangă” din 

Chişinău 

AC-7/2 din 

09.11.2011 

seria P, nr.048 2006-2010  Patrimoniul istoric şi cultural în context european - 

bine; 

 Psihologia personalităţii, dezvoltării şi educaţiei - bine; 

 Ştiinţe ale educaţiei şi formarea cadrelor didactice – 

bine 

categoria B 

23 Universitatea Agrară de 

Stat din Moldova 

AC-8/1 din 

08.12.2011 

seria P, nr.049 2006-2010  Agronomie - bine; 

 Horticultură şi silvicultură - bine; 

 Inginerie agrară - bine; 

 Zootehnie - bine; 

 Medicină veterinară - bine; 

 Economie şi management în sectorul agroalimentar - 

bine; 

 Cadastru, resurse hidrofunciare şi drept funciar - 

suficient 

categoria B 



24 Grădina Botanică 

(Institut) 

AC-1/1 din 

26.01.2012 

seria I, nr.031 2006-2010  Botanica, introducerea şi conservarea diversităţii 

vegetale – bine 

categoria B 

25 Institutul de Pedologie, 

Agrochimie şi Protecţie a 

Solului „Nicolae Dimo” 

AC-1/2 din 

26.01.2012 

seria P, nr.050 2006-2010  Resursele de sol: evaluarea, protecţia şi sporirea 

fertilităţii solurilor – bine 

categoria B 

26 Institutul de Fizică 

Aplicată 

AC-2/2 din 

06.03.2012 

seria I, nr.032 2006-2010  Fizica materiei condensate şi nucleare, ştiinţa 

materialelor, dispozitive fotonice şi optoelectronice - 

bine; 

 Electro- şi termofizica proceselor de transfer, 

tehnologii de prelucrare a materialelor şi a produselor 

alimentare – bine 

categoria A 

27 Instituţia Medico-Sanitară 

Publică Institutul de 

Cercetări Ştiinţifice în 

Domeniul Ocrotirii 

Sănătăţii Mamei şi 

Copilului 

AC-3/1 din 

03.05.2012 

seria P, nr.051 2006-2010  Sănătatea mamei şi copilului - bine 

 

categoria B 

28 Întreprinderea de Stat 

Institutul de Tehnică 

Agricolă „Mecagro” 

AC-3/2 din 

03.05.2012 

seria P, nr.052 2007-2011  Tehnologii şi mijloace tehnice pentru sectorul 

agroalimentar - bine 

 

categoria B 

29 Instituţia Medico-Sanitară 

Publică Spitalul Clinic 

Republican 

AC-3/4-1 din 

03.05.2012 

seria P, nr.053 2003-2007  Tratamentul chirurgical al bolilor cardiovasculare - 

30 Universitatea Tehnică a 

Moldovei 

AC-4/1 din 

31.05.2012 

seria P, nr.054 2006-2010  Inginerie mecanică şi energetică  – foarte bine; 

 Electronică, informatică şi comunicaţii – foarte bine; 

 Inginerie civilă, economie şi management - bine; 

 Procese tehnologice în industria alimentară şi uşoară 

– bine 

categoria A 

31 Muzeul Naţional de 

Arheologie şi Istorie a 

Moldovei 

AC-5/1 din 

28.06.2012 

seria P, nr.055 2007-2011  Muzeologie şi valorificarea patrimoniului istorico-

cultural – bine 

categoria B 

32 Institutul Ştiinţifico-

Practic de Biotehnologii 

în Zootehnie şi Medicină 

Veterinară 

AC-5/2 din 

28.06.2012 

seria P, nr.056 2007-2011  Tehnologii în zootehnie şi medicină veterinară – bine categoria B 



33 Institutul de Relaţii 

Internaţionale din 

Moldova 

AC-6/1 din 

02.10.2012 

seria P, nr.057 2007-2011  Relaţiile internaţionale ale Republicii Moldova: 

dimensiune politică, economică şi juridică – suficient 

categoria C 

34 Instituţia Publică 

Institutul de Cercetări 

pentru Culturile de Cîmp 

„Selecţia” 

AC-6/2 din 

02.10.2012 

seria P, nr.058 2007-2011  Ameliorarea, producerea seminţelor şi perfecţionarea 

tehnologiilor de cultivare a culturilor de cîmp - bine 

 

 

categoria B 

35 Institutul de Istorie, Stat şi 

Drept 

AC-7/1 din 

13.11.2012 

seria I, nr.033 2007-2011  Istoria Moldovei în context general românesc şi 

european – bine; 

 Dezvoltarea statului şi dreptului Republicii Moldova în 

contextul integrării europene –  bine 

categoria B 

36 Universitatea de Stat de 

Educaţie Fizică şi Sport 

AC-7/2 din 

13.11.2012 

seria P, nr.059 2007-2011  Ştiinţe ale educaţiei fizice şi sportului - bine categoria B 

37 Universitatea de Stat din 

Tiraspol 

AC-8/1 din 

13.12.2012 

seria P, nr.060 2007-2011  Studiu regional asupra sistemelor geografice şi 

biologice - bine;  

 Concepte şi strategii de modernizare a procesului 

educaţional - suficient; 

 Probleme actuale ale ştiinţelor matematice şi fizico-

chimice – bine 

categoria B 

38 Universitatea de Studii 

Politice şi Economice 

Europene „Constantin 

Stere” 

AC-8/2 din 

13.12.2012 

seria A, nr.006 2007-2011  Valorificarea standardelor europene în consolidarea 

statului de drept şi a societăţii civile din Republica 

Moldova – suficient 

categoria C 

39 Institutul Patrimoniului 

Cultural 

AC-1/2 din 

20.06.2013 

seria I, nr.034 2007-2011  Arheologia spaţiului carpato-nistrean – bine;  

 Etnii şi relaţii interetnice în Republica Moldova – bine; 

 Geneza şi evoluţia artei naţionale – bine 

categoria B 

40 Universitatea de Studii 

Europene din Moldova 

AC-1/3 din 

20.06.2013 

seria A, nr.007 2008-2012  Dreptul european şi naţional în contextul drepturilor 

omului – suficient 

categoria C 

41 Academia de Studii 

Economice a Moldovei 

AC-2/1din 

27.06.2013 

seria P, nr.061 2007-2011  Economie fundamentală şi aplicată – bine;  

 Informatică, statistică şi cibernetică economică – foarte 

bine; 

 Finanţe, contabilitate şi analiză financiară – bine; 

 Business şi administrare – bine; 

 Integrare europeană şi politici sociale – bine. 

categoria A 

42 Î.S. Institutul de AC-3/3 din seria I, nr.035 2008-2012  Suport ştiinţific şi instrumentar pentru dezvoltarea categoria C 



Dezvoltare a Societăţii 

Informaţionale 

04.07.2013 societăţii informaţionale – suficient 

43 Institutul de Filologie AC-4/2 din 

17.10.2013 

seria I, nr.036 2007-2011  Limba română sub aspect structural, funcţional şi 

istoric – bine; 

 Literatura româna şi folclorul din Moldova – suficient 

categoria C 

44 Academia „Ştefan cel 

Mare” a Ministerului 

Afacerilor Interne al 

Republicii Moldova 

AC-6/1 din 

29.11.2013 

seria P, nr.062 2008-2012  Asigurarea ordinii publice, prevenirea şi combaterea 

criminalităţii – suficient 

categoria B 

45 Instituţia Publică 

Institutul de Fitotehnie 

„Porumbeni” 

AC-6/2 din 

29.11.2013 

seria P, nr.063 2008-2012  Ameliorare, producere de seminţe şi fitotehnie – bine categoria B 

46 Academia Militară a 

Forţelor Armate 

„Alexandru cel Bun” 

AC-7/2.1 din 

20.12.2013 

seria P, nr.064 2008-2012  Asigurarea securităţii naţionale – repere pentru 

Republica Moldova – suficient 

categoria C 

47 Institutul de Genetică, 

Fiziologie şi  Protecţie a 

Plantelor 

AC-7/2.2 din 

20.12.2013 

seria I, nr.037 2008-2012  Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor – 

bine; (confirmat) 

 Protecţia plantelor – bine 

categoria A 

48 Instituţia de Învăţămînt 

„Universitatea Slavonă” 

AC-7/2.3 din 

20.12.2013 

seria A, nr.008 2008-2012  Culturile slave în Republica Moldova – suficient categoria C 

49 Academia de 

Administrare Publică 

AC-1/3 din 

11.04.2014 

seria P, nr.065 2009-2013  Suport ştiinţific în modernizarea administraţiei publice 

din Republica Moldova – bine 

categoria B 

50 Institutul de Neurologie şi 

Neurochirurgie 

AC-2/1.1 din 

27.05.2014 

seria P, nr.066 2008-2013  Neurologie şi neurochirurgie – bine categoria B 

51 Institutul de Cercetări 

Juridice şi Politice 

AC-2/1.2 din 

27.05.2014 

seria I, nr.038 2009-2013  Modernizarea politică şi socială a Republicii Moldova 

în contextul valorificării opţiunii europene – bine 

categoria B 

52 Instituţia Medico - 

Sanitară Publică Spitalul 

Clinic Republican 

AC-3/1 din 

04.07.2014 

seria P, nr.067 2011-2013  Managementul serviciilor de sănătate, tratamentul 

terapeutic şi chirurgical al bolilor cardiovasculare – 

bine 

 

categoria B 

53 Universitatea Liberă 

Internaţională din 

Moldova 

AC-4/1 din 

08.10.2014 

seria A, nr.009 2009-2013  Republica Moldova în context european: procese 

istorice, fenomene politice şi instituţii de drept  –  bine; 

 Multilingvism, contrastivitate şi comunicare 

interculturală  –  bine;  

 Dezvoltarea durabilă a economiei şi societăţii în era 

categoria B 



cunoaşterii şi globalizării – bine 

54 Universitatea Cooperatist 

- Comercială din Moldova 

AC-5/1.1 din 

06.11.2014 

seria A, nr.010 2009-2013  Economie şi management în comerţ şi cooperaţia de 

consum – bine 

 

categoria B 

55 Instituţia Publică 

Institutul Ştiinţifico - 

Practic de Horticultură şi 

Tehnologii Alimentare 

AC-5/1.2 din 

06.11.2014 

seria P, nr.068 2009-2013  Tehnologii inovative în viticultură, vinificaţie, 

horticultură şi industria alimentară – bine 

categoria A 

56 Institutul Naţional de 

Cercetări Economice 

AC-6/1 din 

28.11.2014 

seria I, nr.039 2009-2013  Politici economico-financiare şi socio-demografice 

pentru dezvoltare durabilă – foarte bine 

categoria A 

57 Instituţia Publică 

Biblioteca Ştiinţifică 

Centrală „Andrei Lupan” 

AC-7/1.1 din 

29.12.2014 

seria I, nr.040 2009-2013  Cercetări enciclopedice şi de istorie a ştiinţei în 

contextul edificării societăţii bazate pe cunoaştere – 

bine 

categoria C 

58 Academia de Muzică, 

Teatru şi Arte Plastice 

AC-7/1.2 din 

29.12.2014 

seria P, nr.069 2009-2013  Studiul culturii şi artelor – bine 

 

categoria B 

 
 


