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CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ INSTITUŢIONALĂ

cu prerogativa de Comisie electorală pentru alegerea rectorului Universităţii de Stat
„Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

HOTĂRÂREA nr. 08 
din 18 august 2015

în conformitate cu Codul Educaţiei al Republicii Moldova (Legea nr. 152 din 17 iulie 
2014), calculelor prezentate, referitoare la cheltuielile ce formează taxa de studii pentru studenţii 
înmatriculaţi pe bază de contract, SE APROBĂ:

1. cuantumul taxelor de studii, precum urmează:
a) Valoarea taxei anuale de studii pentru anul universitar 2015-2016, pe specialităţi, la 

ciclul I - studii superioare de licenţă (Anexa 1).
b) Valoarea taxei anuale de studii pentru anul universitar 2015-2016, pe specialităţi, la

ciclul II - studii superioare de maşter (Anexa 2).
c) Valoarea taxei anuale de studii pentru anul universitar 2015-2016, pe specialităţi, la

cursuri de perfecţionare şi recalificare (Anexa 3)
2. Contractul-tip de studii cu taxă conform anexei 4.

Preşedinte al COSI USC,
Preşedinte al Comisiei electorale 
Acad. BOSTAN ION, dr.hab., pro

Secretar al CDSI USC, 
Secretar al Comisiei electorale, 
VICOL IULIA, lector superior
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Anexa 1

APROBAT
de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică instituţională al 

Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul 
la 18 august 2015, proces verbal nr. 08

_  acad. Ion BOSTAN, 
preşedintele CDS1 USC

VALOAREA TAXEI ANUALE DE STUDII 
pentru anul universitar 2015-2016, 

pc specialităţi, 
la ciclul I (studii superioare de licenţă)

Nr. Codul specialităţii Denumirea specialităţii Unitatea de Cuantumul taxei
d/o măsură, anuale, lei

persoana zi C/ r
Ciclul I (studii superioare de licenţă)

1. 141.01/141.02 Matematică şi Informatică una 6500 X
2. 141.02/141.03 Informatică şi Fizică una 6500 X
3. 141.02/141.01 Informatică şi Matematică una 6500 3250
4. 141.08.01/141.09.01 Limba şi literatura română şi franceză una 6500 X
5. 141.08.01/141.09.04 Limba şi literatura română şi engleză una 6500 X
6. 141.08.01 Limba şi literatura română una X 3250
7. 141.09.01/141.09.04 Limba şi literatura franceză şi engleză una 7000 X
8. 141.09.04/141.09.01 Limba şi literatura engleză şi franceză una 7000 X
9. 141.10 Istorie una 6500 3250
10. 141.10/141.15 Istorie şi Educaţie civică una 6500 3250
11. 141.10/141.07 Istorie şi Geografie una 6500 3250
12. 142.03 Pedagogie în învăţământul primar una 6500 3250

13. 142.03/ 142.02 Pedagogie în învăţământul primar şi 
Pedagogie preşcolară una 6500 X

14. 142.03/141.09.01 Pedagogie în învăţământul primar şi 
limba franceză una 6500 X

15. 142.03/141.09.04 Pedagogie în învăţământul primar şi 
limba engleză una 6500 X

16. 142.04 Psihopedagogie una 6500 3250
17. 142.04/142.07 Psihopedagogie şi Pedagogie socială una 6500 3250
18. 313.1 Administraţie Publică una 8000 4000
19. 331.1 Asistenţă socială una 6500 3250
20. 361.1 Contabilitate una 8000 4000
21. 362.1 Marketing şi logistică una 8000 4000
22. 363.1 Business şi administrare una 8000 4000
23. 364.1 Finanţe şi bănci una 8000 X
24. 381.1 Drept una 8000 4000
25. 444.1 Informatica una 7000 X

26. 521.8 Inginerie şi management în 
transporturi una 6500 X

27. 521.8 Inginerie şi management în industria 
alimentară una 6500 X

28. 521.8 Inginerie şi management în 
agricultură una 6500 X

29 812.1 Turism una 8000 X
zi - învăţământ de zi 
f / r - învăţământ cu frecvenţă redusă
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Anexa 2

APROBAT
de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică instituţională al 

Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul 
la 18 august 2015, proces verbal nr. 08

_ acad. Ion BOSTAN, 
preşedintele CDSI USC

VALOAREA TAXEI ANUALE DE STUDII 
pentru anul universitar 2015-2016, pe programe, 

Ia ciclul II (studii superioare dc maşter)

Nr.
(I/O

Domeniul general 
de studii Denumirea programului

Unitatea de 
măsură, 
persoana

Cuantumul taxei 
anuale, lei

Ciclul I I  (studii superioare de masterat)

1. 14 Pedagogie şi tehnologii educaţionale 
interactive (cercetare) una 7000

2 14 Tehnologii informaţionale în instruire 
(profesionalizare) una 7000

3. 22 Lingvistică, literatură, deontologie 
(profesionalizare) una 7000

4. 22 Istorie: studii est-europene (cercetare) una 7000

5. 22 Istorie: studii est-europene 
(profesionalizare) una 7000

6. 31
Administraţia publică a 
colectivităţilor locale 
(profesionalizare)

una 7000

7. 31 Integrarea europeană şi politica de 
vecinătate (profesionalizare) una 7000

8. 32

Drept administrativ (profesionalizare)
- anul I (2 semestre)
Drept administrativ (profesionalizare)
- anul 11(1 semestru)

una
7000

3500

9. 32 Dreptul afacerilor (profesionalizare) una 7000

10. 32 Ştiinţe penale (profesionalizare) 
- anul I (2 semestre) una 7000

11. 36 Antreprenoriat şi administrarea 
afacerilor (profesionalizare) una 7000

12. 36 Gestiunea Financiar - Contabilă a 
Afacerii (profesionalizare) una 7000



Anexa 3

APROBAT
de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică instituţională al 

Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu" din Cahul 
la 18 august 2015, proces verbal nr. 08

acad. Ion BOSTAN, 
preşedintele CDS1 USC

VALOAREA TAXEI ANUALE DE STUDII 
pentru anul universitar 2015-2016, pentru 

CURSURI DE RECALIFICARE ŞI PERFECŢIONARE
(învăţământ de zi şi seral)

Nr.
d/o

Codul
specialităţii

Denumirea specialităţii Durata Numărul 
de ore 
pentru 

1 an

Unitatea
de

măsură,
persoana

Cuantumul 
plăţii anual, 

lei

1 361.1 Contabilitate 2(doi) ani 561 una 4000
2 363.1 Business şi administrare 2(doi) ani 575 una 4000
3 364.1 Finanţe şi bănci 2(doi) ani 561 una 4000
4 381.1 Drept 2(doi) ani 533 una 4000
5 141 Perfecţionarea şi 

reciclarea cadrelor
18 zile 144 una 800

6 141 Modulul psihopedagogie 90 zile 600 una 1 100
7 141 Managmentul instituţiilor 

educaţionale
90 zile 600 una 1 100

8 100182 Infanterie motorizată 4 (patru) 
luni

340 una 2500
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Anexa 4

APROBAT
de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică instituţională al 

Universităţii de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul 
la 18 august 2015. proces verbal nr. 08

acad. Ion BOSTAN, 
preşedintele CDSI USC

CONTRACT n r . ___________________________

din „_____________________” ___________________________________________20

Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul numită în continuare „instituţie de 
învăţământ” în persoana rectorului____________________________

(numele, prenumele)

*şi

(numele, prenumele persoanei particulare)
buletin de identitate seria_____  nr.________________
eliberat de la

numit(ă) în continuare „persoană particulară”

** şi

(denumirea întreprinderii, organizaţiei, instituţiei)

(adresa juridică)

numită în continuare „întreprinderea” în persoana conducătorului

______________________________ (numele, prenumele)__________________________________

conducându-se de Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.28-d din 13 februarie 1997 şi Regulamentul „Cu privire la 
pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ de Stat din Republica Moldova pe bază de contract cu suportarea cheltuielilor 
pentru studii” , au încheiat prezentul contract, convenind asupra următoarelor condiţii:
I. Instituţia de învăţământ se obligă:
1.1. Să asigure în modul stabilit înmatricularea persoanei particulare/a candidatului delegat la învăţătura.
1.2. Să efectueze, cu începere de la „01" septembrie 20 pregătirea persoanei particulare/persoanei delegate, admise la

învăţătură, conform specialităţii *:__________________________________________________
Cod Denumirea specialităţii Forma dc studii

(de zi, frecventă redusă)

Notă: în cazul necompletării numărului de locuri stabilit pentru grupa academică la specialitatea respectivă, persoana 
particulară/persoana delegată, admisă la învăţătura, va fi instruită conform specialităţii:

cu condiţia suportării integrale de către persoana particulară / întreprindere a cheltuielilor pentru instruire şi asigurare 
socială a studentului. Pregătirea se va efectua în corespundere cu planurile şi programele de instruire în vigoare.

1.3. Să asigure executarea de către student a tezelor anuale, evaluărilor (examenelor) curente şi finale, precum şi examenului de 
licenţă.

1.4. Să creeze studentului condiţiile necesare de instruire, conform legislaţiei în vigoare şi posibilităţilor instituţiei de 
învăţământ.

1.5. Să restituie suma transferata de către persoana particulară/întreprindere în caz de exmatriculare a studentului din instituţia 
de învăţământ pe motiv de boala, confirmat nrin certificatul C M C  (cu excepţia cheltuielilor efectuate).
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1.6. Să elibereze studentului actele respective (la absolvire sau exmatriculare) a instituţiei de învăţământ. în conformitate cu 
legislaţia în vigoare.

1.7. Să permită studentului înmatriculat pe baza de contract sa repete anul de studii cu achitarea taxei pentru anul respectiv 
(repetat).

1.8. Să asigure studentul cu materiale didactice, reieşind din posibilităţile instituţiei.
1.9. Instituţia de învăţământ asigură studenţii înmatriculaţi la secţia de zi cu locuri în cămin, în limita locurilor disponibile.
2. întreprinderea se obligă:
2.1. Să selecteze şi să delege la studii persoane din rândurile salariaţilor întreprinderii sau persoanelor neangajate la 

întreprindere, eliberându-le documentele conform legislaţiei în vigoare.
2.2. La momentul semnării contractului, să achite în numerar sau să transfere pe contul instituţiei de învăţământ 50% din suma 

cheltuielilor pentru instruirea persoanei admise la anul I de studii, şi. ulterior, până la 15 sep tem brie  si 15 feb ru arie  al 
fiecărui an de studii, să achite în numerar sau să transfere prin virament pe contul instituţiei de învăţământ câte 50% din taxa 
anuală pentru studii, calculată de instituţia de învăţământ, conform anexei, pentru acoperirea cheltuielilor la pregătirea 
cadrelor în următorul semestru de studii.

2.3. Lichidarea agentului economic sau neachitarea la timp de către acesta a taxei prevăzute conform p.2.2, nu scuteşte studentul 
de plata respectivă.

3. Persoana particulară, studentul se obligă:
3.1. Să delege candidatul (să se prezinte personal) la învăţătură.
3.2. Să achite în numerar sau să transfere pe contul instituţiei de învăţământ suma cheltuielilor pentru instruire conform modului 

stabilit în punctele 2.2, din prezentul Contract.
3.3. Să respecte actele normative ale instituţiei de învăţământ privind disciplina de studii, securitatea muncii, ctică în comportament, 

aflarea în căminul studenţesc, păstrarea şi utilizarea patrimoniului etc.
3.4. Să îndeplinească în timpul stabilit sarcinile prevăzute de planurile şi programele de învăţământ la specialitatea solicitată, să 

frecventeze cursurile (lecţiile), seminariile. orele practice şi de laborator, şi să obţină o reuşită satisfăcătoare la învăţătură.
3.5. Să se încadreze de sine stătător în câmpul muncii după absolvirea instituţiei de învăţământ.
4. Generalizări:
4.1. Drept teniei pentru înm atricularea candidatului şi obţinerea calităţii de student serveşte semnarea prezentului 

contract şi achitarea 5 0 %  din taxă anuală pentru studii.
4.2. Persoanele delegate la studii de către întreprinderi, indiferent de forma organizatorico-juridică, vor 11 asigurate cu bursă doar

în cazul când cheltuielile respective au fost incluse în taxa de şcolarizare şi achitate de către întreprinderea care a delegat 
candidatul la studii.

4.3. Persoanele particulare sau studenţii delegaţi de către persoanele particulare pot beneficia de bursă în condiţiile legislaţiei în 
vigoare.

4.4. Nerespectarea pp. 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3,2, 3.3, 3.4 din prezentul contract duce la exmatricularea studentului din Instituţia de 
învăţământ.

4.5. Studenţilor exmatriculaţi nu li se restituie taxa de şcolarizare achitată, cu excepţia p. 1.5 din prezentul Contract.
4.6. Instituţia de învăţământ este în drept să instituie susţinerea contra plată a restanţelor academice.
4.7. Prezentul contract îşi suspendă acţiunea în căzui şi pe durata perioadei transferării studentului de la învăţământ cu taxă 

la învăţământ (pe locul) cit finanţare bugetară, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 212 din 22.03.2013 şi a 
Regulamentului cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară în instituţiile de învăţământ superior 
de stat din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul M inisterului Educaţiei nr. 748 din 12.07.2013.

4.8. Prezentul Contract poate fi modificat sau reziliat prin întocmirea unui proces - verbal, care devine parte integrală al 
prezentului Contract.

4.9. încheierea prezentului contract şi executarea conform acestuia a lucrărilor nu va constitui un obstacol pentru încheierea între 
părţi a altor forme de contracte la orice etapă a lucrărilor şi nu exclude posibilitatea ca părţile să perfecteze convenţii 
similare cu alte instituţii de învăţământ, întreprinderi, organizaţii.

4.10. Refuzul unilateral de a respecta condiţiile contractului este inadmisibil, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în 
vigoare şi de prezentul Contract.

4.11. Cu excepţia situaţiilor din pp. 4.3, 4.4, despre hotărârea cu privire la desfacerea Contractului, partea interesată aduce la 
cunoştinţă celeilalte părţi, prin intermediul unei scrisori oficiale, cu trei luni înainte de data rezilierii Contractului.

5. Contractul intră în vigoare de la „01'' septembrie 20 şi este valabil pe durata studiilor conform planurilor aprobate şi 
regulamentelor în vigoare în cazul respectării condiţiilor pp. 2.2, 2.3, 2.4. 3.1. 3.2, 3.3, 3,4 din prezentul contract.

6. Prezentul contract este întocmit în două exemplare cu acelaşi efect juridic, fiecare dintre părţi păstrând câte un exemplar.
7. Adresele juridice ale părţilor

Universitatea de S t a t ______________________________________________
„B . P. Hasdeu”  din Cahul (întreprinderea / persoana particulară)
3909 Cahul, Piaţa Independenţei 1
Tel: (*299) 2-24-81 Fax: (*299) 2-47-52 ______________________________________________

(adresa poştală)
Rechizite bancare ______________________________________________
Universitatea de Stat _____________________________________________
„B .P . Hasdeu”  din Cahul (număr telefon; lax)
Cod fiscal: 1007603002825 Rechizite bancare
Denumirea băncii: B.C. „Moldindconbank”  S.A., 

filiala Cahul 
codul băncii: MOLDMD2X348 
Numărul contului: 2251148130

Rectorul Universităţii de Stat 
„B . P. Hasdeu”  din Cahul

(semnătura, numele, prenumele) 
L.Ş.

Directorul întreprinderii 
(persoana particulară)

(semnătura, numele, prenumele)
L.Ş.
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ACORD

despre suportarea cheltuielilor pentru pregătirea cadrelor conform 
Contractului n r ._____ din „______ ” ________________20_

Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Calmi în persoana rectorului Popa Andrei 

* şi

___________________________________ (numele, prenumele persoanei particulare)___________________________________
** şi

_______________________________________________ (întreprinderea)_______________________________________________

au căzut de acord că cheltuielile anuale (achitate în două rate) pentru instruire şi asigurarea socială ale studentului.

(numele, prenumele studentului) 

vor constitui următoarea sumă (după cum urmează):

_______ Cod ___________ Denumirea specialităţii________________  forma de studii
(de zi, frecvenţă redusă)

Anexâ la Contractul n r.______

Anul dc studii Suma anuală a 
cheltuielilor 

pentru un student, lei

ACH ITAT Con Urmarea 
instituţiei de învăţământ 

privind achitarea
Rata 1 Rata II

20__/20__

20__/ 20__

20__/ 20__

20__/20__

20__/ 20__

20__/ 20__

Rectorul Universităţii de Stat 
„B. P. Hasdeu” din Cahul

(semnătura, numele, prenumele) 

L.Ş.

Directorul întreprinderii 
(persoana particulară)

(semnătura, numele, prenumele) 

L.Ş.
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