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I. DISPOZIŢII GENERALE
(J
1. Prezentul Regulament stabileşte metodologia perceperii taxelor pentru studii superioare de
licenţă, masterat şi doctorat în Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir (USDC), inclusiv
modalitatea de acordare a reducerilor şi scutirea de plată pentru toate formele de studiu în
conformitate cu actele normative în vigoare.
2. Regulamentul este elaborat în conformitate cu: Codul Educaţiei (nr.152 din 17 iulie 2014);
Hotărârea Guvernului nr. 983 din 22.12.2012 ”Cw privire la modul de funcţionare a
instituţiilor de învăţământ superior de stat în condiţii de autonomie financiară
Regulamentul cadru cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor şi elevilor
instituţiilor de învăţământ mediu şi superior înmatriculaţi în bază de contract aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 125 din 15.02.2001, Metodologia de calculare a taxei de studii
pentru studenţii din învăţământul superior (ciclul I, celui II, ciclul III), aprobată la şedinţa
senatului nr. 4 din 20.03.2017 şi alte acte normative în vigoare. Mărimea taxei de studii şi
modificarea acesteia în funcţie de cheltuielile reale ale instituţiei generate de inflaţie, etc.
pentru toate categoriile de studenţi, cetăţeni ai RM, cetăţenii străini şi apatrizi este stabilită de
Senatul USDC.
3. In condiţii de autogestiune, USDC poate stabili taxe pentru repetarea examenelor, recuperarea
lucrărilor practice şi a aplicaţiilor practice care nu au fost realizate la timp, precum şi pentru
activităţi, care nu sunt incluse în planul de studii.
II. TAXE DE STUDII
{LICENŢĂ, MASTERAT, DOCTORAT )

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Programele de studii în cadrul USDC se organizează la formele de învăţământ cu frecvenţă
la zi {licenţă, masterat şi doctorat) şi cu frecvenţă redusă {doctorat), cu finanţare bugetară
sau în bază de contract cu achitarea taxei de studii.
Taxa este calculată pentru un an de studii reieşind din 60 puncte credite pentru anul
universitar. Cuantumul taxei de studii la doctorat se stabileşte în dependenţă de gradul
ştiinţific al conducătorului de doctorat.
Taxa de studii la licenţă şi masterat se achită în două rate (până la 15 septembrie curent 50% din taxă; până la 1 februarie a anului respectiv de studii - 50% din taxă). Taxa de studii
la doctorat se achită integral pentru fiecare an de studii (nu mai târziu de 15 noiembrie
curent) sau, după caz, în modul şi termenii stabiliţi de instituţia de învăţământ.
Neachitarea taxei de studii în termenii stabiliţi poate duce la penalizare (0,1% din suma
neachitată pentru fiecare zi de întârziere), suspendarea dreptului de susţinere a testelor şi
examenelor, exmatriculare fără preaviz, etc.
Taxa de studii nu include cheltuieli pentru cazare. Studenţii înmatriculaţi în regim cu taxă,
cazaţi în căminele instituţiei, achită taxa pentru cazare conform calcului efectuat anual,
conform legislaţiei în vigoare.
In caz de transfer la o altă instituţie, USDC restituie taxa de studii, încasată de la persoana
juridică/fizică, cu reţinerea cheltuielilor suportate de instituţie până la momentul
exmatriculării, în condiţia respectării de către solicitant a procedurii de reziliere a
contractului şi avizarea prealabila a instituţiei.
In caz de transfer/restabilire în cadrul instituţiei ori din altă instituţie, se achită taxa de
şcolarizare stabilită pentru anul respectiv de studii.
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11. În cazul exmatriculării studentului din motive personale, instituţia de învăţământ restituie
taxa de studii, cu reţinerea sumei proporţionale cheltuielilor suportate de instituţie în
perioada de până la exmatriculare.
12. În cazul exmatriculării studentului (licenţiat, masterand, doctorand) pentru nereuşita
academică şi/sau lipse nemotivate, precum şi pentru ruperea legăturii cu USDC taxa de
studii încasată de la persoana juridică/fizică nu se restituie.
13. În cazul retragerii actelor sau restabilirii la studii în urma exmatriculării pentru neachitarea
taxei, universitatea solicită achitarea sumei restante.
14. În caz de repetare a anului de studii, taxa de studii pentru anul repetat se achită integral.
15. Studenţii, care la absolvirea USDC, nu au susţinut sau nu au promovat examenul de
absolvire (examene/teza de licenţă/teza master), se pot înscrie într-o sesiune ulterioară, cu
achitarea suplimentară a cheltuielilor aferente.
16. Studenţii cu restanţe academice, care vor fi promovaţi la următorul an de studii şi cei care
solicită să fie restabiliţi la studii, vor repeta cursurile-restanţă contra unei taxe suplimentare
calculate reieşind din numărul de credite şi taxa pentru un credit.
17. Studenţii care vor reveni din concediu academic, sunt în drept să acumuleze creditele
restante până la data de 30 septembrie fără achitarea unei taxe suplimentare, iar în caz de
nereușită, vor fi promovaţi la anul următor de studii contra unei taxe suplimentare, calculate
reieşind din numărul de credite şi taxa pentru un credit.
18. În caz de transfer/ restabilire la studii cu diferenţe de cursuri, nu se achită taxa pentru
creditele apărute în urma diferențelor de curs.
19. Susţinerea repetată a examenelor de doctorat din considerentele expirării valabilităţii
termenului acestora se realizează contra plată în conformitate cu regulamentele în vigoare.
III. SCUTIRI, REDUCERI SAU REEŞALONĂRI ALE TAXEI DE
STUDII
20. Scutirea/reducerea taxei de studii se face în baza cererii studentului, în funcţie de rezultatele
academice obţinute, de regulă pentru Ciclul I Licenţă – învățământ cu frecvenţă la zi,
începând cu anul II de studii, în primele 15 zile de la începutul anului universitar, cu
respectarea actelor normative în vigoare.
21. În cazul unor situaţii neprevăzute care presupun o condiție socială vulnerabilă, studenţii pot
beneficia de scutiri în baza unei cereri înaintate rectorului și aprobată prin decizia senatului
USDC.
22. Reeşalonarea taxei de studii se poate acorda în baza unei cereri depuse până la data expirării
termenului de achitare.
IV. FACILITĂŢI
23. Angajaţii USDC, care activează cel puţin 5 ani în cadrul instituţiei, îşi pot înscrie copiii la
studii superioare de licenţă în bază de contract fără achitarea taxei de studii.
24. Angajaţii USDC, care activează cel puţin 5 ani în cadrul instituţiei, îşi pot înscrie copiii la
studii de masterat în bază de contract cu achitarea a 50% din taxa de studii.
25. Angajaţii USDC, înmatriculaţi la studii universitare pot beneficia de o scutire integrală sau
parţială a taxei de studii, în baza cererii depuse și aprobate de Senatul USDC.
V. DISPOZIȚII FINALE
26. Prezentului Regulament va fi completat/modificat în conformitate cu actele legislative
naționale ulterioare, precum și cu hotărârile ce vor fi aprobate de Senat și Consiliul pentru
dezvoltarea strategică instituțională al Universități de Stat Dimitrie Cantemir
27. Prezentul Regulament întră în vigoare la data aprobării.

