
 
                                                                            Aprobat 

                                                                                  prin Hotărîrea Guvernului 
                                                                                  Republicii Moldova nr.125 

                                                                         din 15 februarie 2001 
 

Regulamentul 
cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor instituţiilor de învăţământ superior de               

stat înmatriculaţi pe bază de contract 
 

1. Prezentul Regulament reglementează  procesul de scutire plata taxei  de studii (parţială sau 
completă) a studenţilor înmatriculaţi pe bază de contracte încheiate între instituţiile de 
învăţământ superior de stat şi persoanele fizice din Republica Moldova. 
2. Scutirea de plata taxei de studii a studenţilor înmatriculaţi pe bază de contract în     instituţiile 
de învăţământ superior de stat din Republica Moldova (în continuare scutirea de plata taxei de 
studii) se efectuiază prin ordinul rectorului (directorului) instituţiei de învăţământ superior de 
stat, în baza deciziei consiliului de administrare, coordonată cu ministerul de resort. 
3. Scutirea de plata taxei de studii se efectuează, de regulă, în primele 15 zile de la începutul 
fiecărui semestru (începînd cu anul doi de învăţământ) la profilul, specialitatea, forma de studii 
respectivă, în locurile disponibile cu finanţare de la bugetul de stat (în limita alocaţiilor 
bugetare), ţinînd cont de respectarea următoarelor condiţii: 

a) media notelor obţinute la sesiunea ordinară din semestrul de studii precedent nu este mai 
mică decît 8,5 puncte la profilurile socio-umane şi economice şi nu mai mică de 8 (opt) 
puncte la celelalte profiluri; 

b) venitul mediu lunar la un membru al familiei pe şase luni permergătoare lunii încheerii 
semestrului de studii să nu depăşească zece salarii minime. 

4. Ca excepţie scutirea de plata taxei de studii se efectuează pentru persoanele cu media notelor 
obţinute la sesiunea ordinară din semestrul de studii precedent nu mai mică decît 8 (opt) puncte 
la profilurile socio-umane şi economice şi nu mai mică decît 7 (şapte) puncte la celelalte 
profiluri, în următoarele cazuri: 

a) şi-au pierdut întreţinătorul (părinţii, tutorele), orfani; 
aI) sunt persoane cu disobilităţi care îşi fac studiile la învăţământul cu frecvenţă redusă; 
b) îşi fac studiile la învăţământul cu frecvenţă redusă cu profil pedagogic şi activează în 

instituţiile de învăţământ preuniversitar; 
bI) îsi fac studiile la învăţământul cu frecvenţă redusă şi activează ca instructori, maiştri de 
instruire de producţie şi/sau profesori la disciplinele de profil în instituţiile de învăţământ 
secundar profesional; 

 
5. Persoanele interesate vor prezenta Consiliului de administrare al instituţiei respective de 
învăţământ cererea privind scutirea de plată a texei de studii, la care se vor anexa: 

a) copia foii matricole ce confirmă rezultatele sesiunii de examine şi colocvii din semestrul 
de studii precedent; 

b) certificatul privind componenţa familiei; 
c) certificatul privind venitul mediu lunar al unui membru al familiei pe şase luni 

premergătoare lunii încheerii semestrului de studii respectiv; 
d) avizul decanului facultăţii (şefului secţiei) respective. 

6. Persoanele eliberate de plata taxei de studii nu pot beneficia de burse de studii. 
7. Rectorii (directorii) instituţiilor de învăţământ superior de stat vor include rezultatele scutirii 
de plata taxei de studii în raportul anual cu privire la activitatea instituţiei de învăţământ. 
8. Ministerele de resort vor exercita funcţia de control şi vor verifica corectitudinea procesului de 
scutire de plata taxei de studii a studenţilor din instituţiile de învăţământ superior penduite. 

 



 
        Notă: În Regulamentul  a fost operat cu Hotărîrea Guvernului nr. 915 din 27.07.2008 
pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la scutirea de plată a taxei  de 
studii a studenţilor şi elevilor instituţiilor de învăţământ superior şi mediu de specialitate de 
stat înmatriculaţi pe bază de contract, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.125 din 15 
februarie 2001. 
 

  
 
 
 

DECIZIA 
Consiliului de administratie a UTM  din 19.10.09 

Cu privire la scutirile de taxe a studentilor contractuali 
 

1.Scutirile de plata a taxei de studii se vor efectua in stricta conformitate cu 
prevederile Regulamentului  „Cu privire la scutirea de plata a taxei...”, aprobat prin 
HG nr. Din 15 02.01 cu completarile ulterioare. 

2. Scutirile sunt acceptate pentru formarea initiala la ciclul I licenta 
invatamant de zi. 

3. Pentu studentii sectiei frecventa redusa scutirile de taxa se vor examina 
doar in cazurile care cad sun incidenta p.4 al Regulamentului. 

4. Nu se accepta scutiri de plata taxei in urmatoarele cazuri: 
a) pentru studentii anului 1 (vezi p.3 al Regulamentului); 
b) pentru studentii care primesc burse;  
c) pentru studentii cu nota medie mai mica de cea prevazuta in p. 3 sau dupa 

caz p.4  al Regulamentului; 
d) pentru studentii de la sectia studii cu frecventa redusa, cu exceptia celor care 

cad sub incidenta p.4 al Regulamentului; 
e) pentru studentii contractuali, care isi fac studiile la ciclul II masterat si 

doctorat. 
5. A propune Senatului UTM urmatorul proiect de Hotarâre privind 

ptoblema in cauză (se anexează). 
 
 
 
19 octombrie 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proiect 
Cu privire la modificarea  hotarârii  
Senatului din...... 
 
 
Luând in consideraţie că Hotararea Senatului nr. .... din ..... cu privire la scutirea 
parţială de plata taxelor de studii pentru colaboratori si copii colaboratorilor UTM, 
care îsi fac studiile în bazaă de contract,  contravine prevederior legislatiei în 
vigoare, Senatul Hotărăşte: 

1. Se abrogă Hotărârea Senatului UTM din … , cu privire la reducerea taxei de 
studii pentru colaboratorii UTM şi copiii acestora, care contravine 
prevederilor legale (Regulamentul cu privire la scutirea de plată, a taxei de 
studii a studenţilor instituţiilor de învăţământ superior de stat înmatriculaţi 
pe bază de contract). 

2. Pentru studenţi contractieri, părinţii căror sunt colaboratori (cadre didactice 
sau auxiliare) ai UTM, se întroduce următoarea facilitate (recompensa 
parţială pentru plata  taxei de studii): unui din părinţi – colaborator al UTM i 
se  acordă semestrial primă în cazul în care studentul, copil al acestuia, 
reuşeşte la studii cu nota medie ≥ 7,0 la specialităţile inginereşti şi ≥ 8,0 la 
specialităţile economice şi drept. Această prevedere se referă la studenţii de 
la ciclul I, învăţământ cu frecvenţă la zi, indiferent de faptul  dacă aceştea 
primesc sau nu bursă. Se vor examina cererile studentilor începând cu 
semestrul II de studii.  
Marimea bursei se va stabili de catre Consiliul de administratie in 
dependenta de resursele universitare disponibile, anul de studii si nota medie 
in semestrul precedent. 

 


