APROBAT
la şedinţa Senatului USEM
din 25.06.2010, pr. verbal nr. 6
________________ Iu. Sedleţchi
Rector, dr. în drept, prof. univ.

REGULAMENTUL
privind pregătirea specialiştilor la USEM pe bază de contract
cu achitarea cheltuielilor pentru studii
I. Dispoziţii generale.
1.1. Prezentul regulament este elaborat în baza Legii învăţământului,
altor acte normative şi reglementează procesul de pregătire a cadrelor în baza
contractelor încheiate între Universitatea de Studii Europene (în continuare
USEM) şi persoanele fizice şi juridice.
1.2. Înmatricularea pe bază de contract se efectuează în limita cotelor
stabilite anual de Ministerul Educaţiei şi USEM în conformitate cu
regulamentele ce vizează organizarea şi desfăşurarea admiterii în instituţiile de
învăţământ.
1.3. USEM şi persoanele înmatriculate la studii de comun acord încheie
contractul „Cu privire la pregătirea specialiştilor la USEM în bază de contract”
(în continuare contract). Candidaţii la înmatriculare care nu au împlinit vârsta de
18 ani pot încheia contractele de studii prin consimţământul reprezentanţilor
legali.
1.4. Înscrierea persoanelor la studii pe bază de contract este organizată la
învăţământ cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă.
1.5. Mărimea taxei pentru pregătirea unui specialist pe bază de contract
(în continuare taxa de studii) şi pregătirea militară a studenţilor doritori, se
stabileşte în volumul nu mai mic decât cheltuielile reale suportate în anul
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precedent de studii pentru instruirea unei persoane la specialitatea concretă şi
forma de învăţământ.
1.6. Mărimea taxei de studii este calculată de către serviciu finanţe la
începutul fiecărui an de studii şi este aprobată prin ordinul rectorului.
Dacă cheltuielile reale din anul precedent au depăşit taxa de studii,
persoanele fizice (juridice) sunt obligate să achite diferenţele până la începutul
noului an de studii sau până la începutul examenelor de licenţă pentru studenţii
ultimului an de studii.
1.7. Modul şi domeniile de dispunere a mijloacelor financiare sunt
determinate de Senatul USEM.
1.8. Situaţiile neprevăzute de prezentul Regulament vor fi soluţionate
individual conform ordinului Rectorului USEM.
П. Raporturile pecuniare intre părţile contractante.
2.1. Depunerea (transferarea) taxei pentru studii pentru anul I se
efectuează, de regulă, în termen de 10 zile după anunţarea rezultatelor admiterii.
2.2. Candidatul este inclus în lista studenţilor, iar dreptul legal de a se
considera student îl obţine numai după achitarea taxei pentru studii.
2.3. Depunerea taxei de studii pentru anul următor de studii se
efectuează în termenul de până la 15 septembrie.
2.4. Depunerea taxei pentru studii în rate ţine de competenţa rectorului
USEM.
2.5. Remunerarea suplimentară a profesorilor este determinată de
nereuşita studenţilor, precum şi lichidarea restanţelor se efectuează conform
Regulamentului cu privire la modul de organizare şi normare a muncii corpului
profesoral didactic al USEM.
III. Promovarea studenţilor la anul următor de studii.
3.1. Studenţii exmatriculaţi din USEM li se permite repetarea anului de
studii şi prelungirea studiilor cu achitarea taxei pentru studii.
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3.2. Se permite repetarea anului de studii de către studenţii înmatriculaţi
pe bază de contract care nu reuşesc la învăţătură (după rezultatele sesiunilor de
examene şi colocvii).
IV. Scutirea de taxă de studii.
4.1. În scopul stimulării studenţilor care au o atitudine conştiincioasă
faţă de programul de instruire şi dau dovadă de disciplină exemplară în cadrul
USEM, prin decizia Senatului USEM se permite scutirea de taxă de studii pentru
un semestru a studenţilor înmatriculaţi pe bază de contract cu frecvenţa la zi,
ciclul I, în dependenţă de rezultatele obţinute în semestrul precedent:
a) scutiţi 50% - cu nota medie 9,87 – 10;
b) scutiţi 30% - cu nota medie 9,66 – 9,86.
4.2. Pentru a fi scutit studentul depune în decanatul facultăţii respective
în decurs de 15 zile de la începutul semestrului cererea motivată anexând
următoarele documente:
a) certificatul privind componenţa familiei;
b) certificatul privind venitul mediu lunar al unui membru al familiei pe
şase luni premergătoare lunii încheierii semestrului de studii
respectiv;
c) alte documente care îi oferă studentului priorităţi.
4.3. Se permite scutirea de plata taxei de studii studenţii înmatriculaţi pe
bază de contract, la începutul fiecărui semestru, începând cu anul II de
învăţământ, forma de studii respectivă la locurile disponibile, precum şi în
funcţie de rezultatele academice obţinute în cadrul fiecărei sesiuni.
4.4. Se stabileşte plafonul de acordare a scutirilor de plată taxei de studii
la nivel de 1 student dintr-o singură grupă academică, înmatriculaţi la studii la
învăţământ cu frecvenţa la zi.
4.5. În cazul în care sunt depusă mai multe cereri dintr-o singură grupă
comisia va lua decizia în dependenţă de:
a) nota medie pe semestrul respectiv;
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b) nota medie pentru semestre anterioare;
c) frecvenţa la ore;
d) reuşita curentă.
4.6. Decanul facultăţii respective prezintă cererea studentului cu avizul
său comisiei în componenţă: rectorul USEM; prim-prorector USEM şi secretarul
Senatului USEM, care examinează cererile depuse şi prezintă Senatului USEM
avizul pe marginea cererilor depuse.

V. Rambursarea sumei depuse.
5.1. În cazul rezilierii contractului din iniţiativa investitorului sau
studentului, cu frecvenţa la zi, ciclul I, plata depusă pentru studii se rambursează
în următoarea ordine:
a) taxa restituie cu reţinerea a 20% din suma contractului pentru un an de
studiu în cazul în care contractul a fost reziliat în perioada după începerea
studiilor şi până la expirarea primei luni de studii;
b) taxa restituie cu reţinerea a 30% din suma contractului pentru un an de
studiu în cazul în care contractul a fost reziliat în perioada lunii a doua;
c) taxa restituie cu reţinerea a 40% din suma contractului pentru un an de
studiu în cazul în care contractul a fost reziliat în perioada lunii a treia de studii;
d) taxa restituie cu reţinerea a 50% din suma contractului pentru un an de
studiu în cazul în care contractul a fost reziliat în perioada după trei luni de
studii;
e) după primul semestru de învăţământ taxa pentru studii pentru anul
respectiv de studii nu se restituie.
5.2. În cazul rezilierii contractului din iniţiativa investitorului sau
studentului, cu frecvenţa redusă, ciclul I, plata depusă pentru studii se
rambursează în următoarea ordine:
a) taxa restituie cu reţinerea a 30% din suma contractului pentru un an de
studiu în cazul în care contractul a fost reziliat în perioada după începerea
studiilor şi până la expirarea primei luni de studii;
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b) taxa restituie cu reţinerea a 50% din suma contractului pentru un an de
studiu în cazul în care contractul a fost reziliat în perioada după două luni de
studii;
c) după primul semestru de învăţământ taxa pentru studii pentru anul
respectiv de studii nu se restituie.
5.3. În cazul în care taxa n-a fost achitată sau a fost achitată parţial
USEM este în drept să reţine eliberarea cărorva acte inclusiv celor depuse la
înmatriculare până la achitarea integrală a datoriei.
5.4. În cazul rezilierii contractului din iniţiativa USEM potrivit p. 6.4.,
6.5., 6.6. plata depusă pentru studii nu se rambursează.
5.5. În cazul exmatriculării din USEM sumele depuse pentru anii de
studii anteriori, inclusiv cele prevăzute în punctul 6.8., nu se restituie.
VI. Responsabilitatea reciprocă.
6.1. USEM este obligată de a efectua instruirea studenţilor conform
cerinţelor prevăzute de statutul Universităţii şi planul de studii la specialitatea
respectivă.
6.2. În cazul constatării faptului de predare necalitativă sau parţială a
programei de studii conducerea USEM este obligată din propriul său cont să
asigure studentului posibilitate de a lichida lacunele descoperite.
6.3. Studentul este obligat să păstreze bunurile materiale (mobilierul,
mijloacele tehnice de instruire etc.) al USEM şi în caz de deteriorare a bunurilor
materiale să restituie costul lor reieşind din preţurile de piaţă la momentul
deteriorării.
6.4. Studentul este obligat de a munci insistent pentru îndeplinirea
planului de studii şi respectarea regimului de organizare a procesului de
învăţământ pentru a nu admite încălcarea normelor etico-morale şi nerespectare
Regulamentului de ordine interioară al USEM, iar în caz contrar poate fi
exmatriculat.
6.5. Frecventarea orelor de curs prevăzute de planul de studii este strict
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obligatorie. Studenţii care absentează nemotivat în mod sistematic pe parcursul
anului de învăţământ mai mult de 40 ore la diferite discipline sau 10 ore la o
disciplină pot fi exmatriculaţi cu rezilierea contractului din iniţiativa USEM.
6.6. Studentul poate fi exmatriculat cu rezilierea contractului fără drept
de restabilire în caz de nerespectare Regulamentului de ordine interioară al
USEM, precum şi la stabilirea faptelor de utilizare la examene a metodelor de
copiere.
6.7. În cazul în care studentul sau investitorul nu respectă condiţiile
prevăzute de contract, USEM este în drept de a exmatricula studentul şi rezilia
contractul.
6.8. Investitorii, studenţii, părinţii, sponsorii pot transfera suplimentar pe
contul USEM orice sumă destinată pentru acordarea bursei cu indicarea
mărimei, periodicităţii acordării şi numelui destinatarului.
VII. Dispoziţii finale.
7.1. La repetarea anului se achită taxa pentru studii stabilită pentru anul
universitar respectiv, iar în cazul efectuării studiilor în termeni reduşi taxa
anuală pentru studii se achită în mărime dublă.
7.2. In caz de exmatriculare pentru neachitarea taxei în anul de studii
curent la restabilire studentul achită restanţa pentru studii şi va fi promovat la
anul următor.
7.3. In caz de exmatriculare pentru restanţe academice:
a) pentru prima şi a doua sesiune la restabilire studentul achită taxa
integrală pentru anul de studii;
b) pentru a doua sesiune – l/2 din suma contractului;
7.4. In caz de exmatriculare la eliberarea actelor studentul este obligat să
achite taxa pentru studii până la emiterea ordinului de exmatriculare; în caz de
restabilire - achită numai datoria pentru anul de studii.
7.5. Pentru susţinerea repetată a examenelor de stat şi a tezei de licenţă
se va achita 50% din suma taxei pentru un an de studiu cu frecvenţă la zi.
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7.6. Absolvenţii ce deţin diplomă de studii superioare, pentru a fi admişi
la susţinerea tezei de licenţă pentru o probă vor achita o taxă unică în mărime de
25%, pentru două şi mai multe - 50%. Procentul se calculează din suma
contractului pe anul de studii cu frecvenţă la zi.
7.7. In caz de exmatriculare în baza cererii, studentul care a făcut
studiile gratis este obligat să achite taxa pentru întreaga perioada de studii.
7.8. Litigiile apărute în legătură cu rezilierea contractului se
soluţionează în conformitate cu prezentul Regulament şi legislaţia în vigoare.
7.9. Acordul între părţi cu privire la pregătirea specialiştilor va intre în
vigoare numai după semnare de către părţi a unui contract.
7.10. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării.
7.11. La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, se abrogă
Regulamentul provizoriu cu privire la pregătire specialiştilor la USEM pe bază
de contract cu achitarea cheltuielilor pentru studii din 03.10.2005 şi Anexă la
Regulamentul general de funcţionare a USEM cu privire la taxa de studii din
28.06.2005.
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