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REGULAMENTUL
privind pregitirea speciarigtilor la uSEM
pe bazdde contract
cu achitarea cheltuielilor pentru studii
I. Dispozifii generale.
7'1' Prezentul regulament este elaborat

in

baza Legii invdldm6ntului,

altot acte normative qi reglementeazd"procesul
de pregdtire acadrelor inbaza
contractelor incheiate intre universit atea
de studii Europene

(in continuare

USEM) gi persoanele fizice

qi

juridice.

l'2'inmatricularea pe bazd, de contract se efectueazri
in limita cotelor
stabilite anual de Ministerul Educatiei qi
usEM in conformitate cu
regulamentele ce vizeazd otganizarea qi desf5gurarea
admiterii in institutiile de
invS{5mdnt.
1'3' USEM qi persoanele inmatriculate la
studii de comun acord incheie
contractul ,,Cu privire la pregdtirea specialigtilor
la USEM inbazd,de contract,,
(in continuare contract). candidalii la inmatriculare
care nu au implinit v6rsta de

18 ani pot incheia contractele de studii prin
consimtdmantul reprezentan{ilor
legali.
1'4' inscrierea persoanelor la studii pe bazdde
contract este organizatdla
invd{dmAnt cu frecven\dlazi qi cu frecven{d redusd.
1'5' Mdrimea taxei pentru pregdtirea unui
specialist pe bazdde contract

(in continuare taxa de studii) qi pregdtirea militara
a studen{ilor doritori, se
stabileqte in volumul nu mai mic dec6t cheltuielile
reale suportate in anul

A
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precedent de studii pentru instruirea
unei persoane la specialitatea
concretd si
forma de invdtdmdnt.
1'6' Mdrimea taxei de studii
este calculatd de cdtre serviciu
finante la
inceputul fiecdrui an de studii gi
este aprobatd,prin ordinur rectorului.

Dacd cheltuierile reare din anul
precedent au depdqit taxa
de studii,
persoanele frzice (uridice)
oblieate s5 achite diferentere pdn6
la inceputul
iunt
noului an de studii sau
la inceputul examenelor
de licentd pentru studenlii

ultimului an de studii.
1.7. Modul qi
determinate de Senatul US

1.8. Situaliile nep

iile de dispunere a mijloacelor financiare
sunt
te de prezentul Regulament vor

individual conform ordinulu Rectorului
USEM.

fi solutionate

If. Raporturile pecu iare intre pirfite
contractante.
2.1. Depunerea (
ferarea) taxei pentru studii pentru
anul

efectueazd in termen de 10

2.2. Candidatul este
considera student

il obtrine n

2.3. Depunerea taxei
efectueazd in termenul de

2.4. Depunerea taxei
USEM.

2.5. Remunerarea

I

se

le dupd anuntarea reniltatelor
admiterii.

lus in lista studen{ilor, iar dreptul
legal de a se
i dupd achitarea taxei pentru studii.

de studii pentru anul urmdtor de studii
se
la 15 septembrie.

tru studii in rate tine de competenta
rectorului
rmentard

a

profesorilor este determinati

de

nereugita studen{ilor, precum qi lichidarea
restantelor se efectueazzi conform
Regulamentului cu privire la
ul de organizare qi norm are a muncii
corpului
profesoral didactic al USEM.

fff. Promovarea stud filor Ia anul urmdtor
3.1. Studentii exmatri
studii qi prelungirea studiilor

la{i din USEM

de studii.

li se permite repetarea anului

achitarea taxei pentru studii.

de

3'2'

Se permite repetarea anului
de

studii de cdtre studentii inmatriculali
pe bazd de contra ct care
nu reu$esc la invdtdturd (dupd
rezultatelr:: sesiunilor
de
examene gi colocvii).

IV. Calcularea taxei in cazde exmatriculare.
4.1. Contractul se considerd
rezlliat din
\vL,rLe.L
urrl uara
data emtterii
emiterii ordinului

exmatriculare' Pentru studenlii
cu frecvenld la
ramburse azd in urmdtoarea
ordine :

zi, pratadepusd

de

pentru studii

se

a) Taxa se restituie cu retinerea
rrrvrvs cL
a Lv
20Yo
/e url
din suma
suma contractului pentru
un
an de sfudiu in cazul in care
contractul a fost rcziliatin perioada
dupd inceperea
studiilor gi p6nd la expirarea primei
luni de studii:
b) Taxa se restituie cu reJinerea
an de studiu

a

din suma contractului pentru
un
in cazulin care contractul a fost reziriatin
perioada lunii a doua;
30Yo

c) taxa se restituie cu retin erea
a 40% dinsuma contracfului pentru
un an
de studiu in cazul in care contractul
a fost reziliatin perioada lunii
a treia de
studii;
d) taxa se restituie cu retinerea
de studiu

in

cazul

studii;

a 50% dinsuma contracfului pentru
un an

in care contractul a fost reziliattn perioada
dupd trei luni

de

e) dupd primul semestru de invdJdm
dnt taxa pentru studii pentru
anul
respectiv de studii nu se restituie.

4.2.

in

cazul de exmatriculare a studentului,
cu frecven{a redusd, plata
depusd pentru studii se rambur
seazd,in urmdtoarea ordine:

a) taxa restifuie cu relinerea a3}yodin
suma contracfurui pentru un
an de
studiu in cazur in care contracful
a fost reziriat in perioada dupd inceperea
studiilor gi pand la expirarea primei
luni de studii:
b) taxa restituie cu reJiner ea a S}Yodin
suma contracfului pentru un an
de
studiu in cantl in care contractul
a fost reziliatin perioada dupd dou6
luni de
studii:

c) dupd primul semestru de invdt6m6nt
taxa pentru studii pentru anur

4'3' in canil in care taxa n-a
fost achitatd sau a fost
usEM este in drept sd reJine
eliberarea

achitatd pagial

cdrorva acte incrusiv celor
depuse la
inmatriculare p6n5 ra achitarea
integrar' a datoriei.

4'4' in cazul tezilierii contractului
din ini{iativa usEM potrivit
p. 5.4.,

5'5'' 5'6' prata depusd pentru
studii nu

4.5.

se ramburseazd.

in cazur exmatriculdrii din usEM sumele

depuse pentru anii de
studii anteriori, incrusiv cele
prevd nfte inpunctur 5.g.,
nu se restituie.

V. Responsabilitatea reciprocl.
5'1 ' usEM este obligatd
de a efectua instruirea studentlor
conform
cerinlelor prevdzute de statutul
universitdtii $i planul de studii
la special itatea

respectivd.

5'2

' in

cazul constatdrii faptului
de predare necalitativd
programei de studii conducerea
USEM este

sau pagiarda
obligatd din propriul sdu
cont sd

asigure studentului posibilitate
de a lichida racunele descoperite.

5'3 Studentul este obligat
si pdstreze bunurile materiale (mobilierul,
mijloacele tehnice de instruire
etc.) al usEM gi in caz de
deteriorare a
bunurilor materiale sd restituie
costul lor reiegind din preturile
de piatd
la

momentul deteriordrii.

5'4 studentul este obligat de
a munci insistent pentru indeplinirea
planului de studii gi respectarca
regimului de organizare a procesurui

de
invdtdmdnt pentru a nu admite
incdlcarea nofinelor etico-morale
qi nerespectare
Regulamentului de ordine interioari
al uSEM , iar in caz contrar poate
fi
exmatriculat.

5'5

Frecventarea orelor de curs
prevdzute de planul de sfudii
este strict
obligatorie' Studen{ii care absenteazd
nemotivat in mod sistematic pe
parcursul
anului de invd{dmant mai mult
de 40 ore la diferite discipline
sau 10 ore la o
disciplind pot fi exmatriculati

cu reziliereacontractului din ini{iativa
usEM.

5'6 Studentul poate fi exmatriculat
cu rezilierea contractului
fird drept

de restabilire

in caz de nerespectare

Regulamentului de ordine interio
ard al
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usEM' precum gi la stabilirea
faptelor de utilizarera
copiere.

5'7

examene a metodelor
de

in canil in care studentul sau

investitorur nu respectd
conditiile
prevdnfte de contract,
UsEM este in drept de a
exmatricula studentul gi
rezilia
contractul.
5'g Investitorii, studentii,
pdrin{ii, sponsorii pot transfera
suplimentar pe
contul usEM orice sumd
destinatd pentru acordarea
bursei cu indicarea
mdrimii, periodicitdJii acorddrii
gi numelui destinatarului.

VI. Dispozifii finale.

6'1' La repetarea anului
universitar respectiv, iar

in

se achitd taxa pentru
studii stabilitd pentru anul

cazul efectuarii sfudiilor

anuald pentru studii se
achitd in mdrime dubld.

in termeni redugi taxa

6'2' rn caz de exmatriculare pentru
neachitarea taxei in anul
de studii
curent la restabilire studentul
achitd restanla pentru studii
gi va

anul urmdtor.

6'3' rn cazde exmatriculare pentru
a)

fi

promov at ra

restante academice:

prima gi a doua sesiune la
restabilire studentul achitd
1ntru
taxa

mtegrald pentru anul de
studii;
b) pentru a doua sesiune
-r/2 dinsuma contracturui;
6'4' rn caz de exmatriculare la
eliberarea actelor studentul
este obligat sd
achite taxa pentru studii pani
la emiterea ordinurui de exmatriculare;
in caz de
restabilire - achitdnumai datoria
pentru anur de studii.
6'5' Pentru suslinerea repetatd
a examenelor de stat gi atezeide
licentd
se va achita 50yo din suma
taxei pentru un an de studiu
cu frecve nlara zi.

6'6' Absolvenlii

ce de{in

diplom' de studii superioare, pentru
a fi admigi
la sus{inetea tezei de licen{d pentru
o probi vor achita o taxd
unicd in mdrime de
25yo, pentru doud gi mai
multe - s0%. procentul

se

carcureaza

din

suma
contractului pe anul de studii
cu frecven ld,Ia zi.
6'7' rn caz d,e exmatriculare in
baza cererii, studenful care
afdcut

sfudiile gratis este obrigat sd
achi te taxapentru intreaga
perioada de studii.

6'8' Litigiile ap6rute

in

legdturd

cu

rezirierea contracturui

se
solu{ioneaz' in oonformitate
cu prezentul Regulament gi
legisla{ia in vigoare.
6'9'
intre parfi cu privire la pregdtirea
specialigtilor va ino.e in
1t:oot
vlgoare numai dupa selnnare
de cdtre parfi a unui contract.
6.l0.prezentul Regulament in.,a
iri vigoare ra dataaprobdrii.
6.rr-La data intrdrii in vigo are
a prezentului Regulament, se
abrogd
Regulamentul prqvizoriu cu privire
Ia pregatire specialigtilor Ia
uSEM pe bazi,
de contract cu aqhitarea cheltuielilor
pentru studii din 03.10.2005
gi Anex6 la
Regulamentul gefieral de func{ionare
a uSEM cu privire la taxade
studii din
28.06.2005.
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