Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova

Academia „Ştefan cel Mare”
MD-2009, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 21, tel.: (+373) 22-723-959, (+373) 22-255-798, fax: (+373) 22-738-994
adresă electronică: www.academy.police.md; e-mail: academia@mai.gov.md

CONTRACT
privind realizarea studiilor superioare de master (ciclul II), cu frecvenţă
în Academia „Ştefan cel Mare” a MAI
nr.__________ din ___________________2020
I. Părţile contractului
1.1. Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, cu sediul în mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, nr.21,
cod fiscal (IDNO) 1006601000691, reprezentată de către rectorul, doctor în drept, conferenţiar
universitar Dinu Ostavciuc, în calitate de instituţie de învăţământ superior de stat acreditată, denumită în continuare „ACADEMIA(/E)”, pe de o parte şi
1.2. Dl/dna ______________________________________________, cu domiciliul în ______
(numele, prenumele şi patronimicul studentului)

(localitatea:

__________________________, str. _________________, nr. ___, ap. ____, născut(/ă) la data de
codul poştal, municipiul/raionul, oraşul/satul/comuna)

(denumirea deplină)

___________, identificat(/ă) cu actul de identitate seria ___ nr. __________, ________________,
(data, luna, anul)

(codul numeric personal (IDNP))

în calitate de student(/ă) al(/a) Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, Facultatea ________________
(denumirea deplină a facultăţii)

________________________, ciclul II, Studii Superioare de Master, cu finanţare din contul bugetului de stat □ / cu taxă □, denumit(/ă) în continuare „STUDENT”, de cealaltă parte.
(bifaţi una din opţiuni)

II. Obiectul contractului
2.1. Prezentul contract are ca obiect organizarea și desfășurarea studiilor, reglementând raporturile dintre ACADEMIE şi STUDENT, cu precizarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor semnatare, în concordanţă cu legislaţia internaţională în vigoare, ordinele ministerelor de resort, prevederile Cartei universitare, hotărârilor Senatului Academiei.
2.2. Durata studiilor superioare de master este de _____________ani cu un număr de minimum
(1,5/2 ani)

___________ ECTS, la programul de instruire_________________________________________.
(90/120 ECTS)

(denumirea masterului ales)

2.3. ACADEMIA eliberează, după realizarea integrală a programului de studii prevăzut pentru
studii de master, diploma de master şi suplimentul la diplomă.
2.4. Prevederile prezentului contract de studii sunt reglementate în conformitate cu cadrul normativ existent, la momentul încheierii/semnării lui de către părţile contractante.
III. Termenul contractului
3.1. Prezentul contract se încheie pe durata de _____ ani întru realizarea studiilor superioare de
(1,5/2 ani)

master, începând cu anul universitar 2020-2021.
3.2. STUDENTUL (doar în cazul celor care fac studii cu taxă), care nu va finaliza programul
de studii în termenii prevăzuţi de contract, poate solicita încheierea unui nou contract, doar în
condiţiile propuse de către ACADEMIE.
3.3. Studiile superioare de master (ciclul II) pot înceta, pot fi întrerupte sau suspendate, doar în
cazurile prevăzute de cadrul normativ existent.
IV. Drepturile şi obligaţiile părţilor
4.1. Drepturile ACADEMIEI:
a) îşi atribuie drepturi care decurg din legislaţia în vigoare, actele departamentale, Carta universitară, precum şi din prevederile contractului semnat;
b) stabileşte condiţiile de înmatriculare, organizarea, realizarea studiilor şi/sau exmatriculare de
la studii ale studentului;
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c) supraveghează şi urmăreşte modul în care studentul îşi respectă obligaţiile contractuale asumate prin prezentul contract;
d) stabileşte cuantumul taxei de studii;
e) stabileşte modul de încasare şi termenele de achitare a taxelor de studii;
f) cadrele didactice au dreptul moral să participe la viaţa universitară, socială în propriul interes, în interesul învăţământului şi al societăţii;
g) cadrele didactice au dreptul la libertatea academică.
4.2. Obligaţiile ACADEMIEI:
a) organizează activităţi educaţionale, inclusiv cele de practică şi de evaluare a cunoştinţelor în
conformitate cu prevederile legale şi cu normele interne adoptate în baza autonomiei universitare;
b) elaborează planul de învăţământ în conformitate cu legislaţia în vigoare;
c) asigură, reieşind din posibilitate de care dispune, condiţii pentru utilizarea eficientă a bazei
tehnico-materiale: săli de lectură, fondul bibliotecii, laboratoare, utilaj şi alte materiale pentru
efectuarea cercetărilor;
d) în cazul în care pe parcursul desfăşurării raporturilor juridice dintre ACADEMIE şi STUDENT, intervin careva modificări şi/sau completări, acestea pot fi reglementate în temeiului unui
acord adiţional, încheiat în aceleaşi condiţii ca şi contractul de studii, fiind considerat parte componentă a acestuia;
e) nu face distincţie între studenţii admişi pe locurile de taxă şi cei admişi pe locurile bugetare,
în ceea ce priveşte calitatea procesului educaţional, organizarea studiilor, etc.;
f) aduce anual la cunoştinţa studenţilor, cu cel mult 3 (trei) luni înaintea începerii anului universitar, cuantumul taxei pentru fiecare an de studiu;
g) nu va modifica cuantumul taxei de studiu în decursul anului universitar.
4.3. Drepturile STUDENTULUI:
a) să beneficieze de toate facilităţile oferite de către Academia „Ştefan cel Mare” a MAI pentru
realizarea activităţilor preconizate prin planurile de învăţământ, activităţilor de cercetare ştiinţifică, educativ-culturale, de voluntariat în cadrul/în afara Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, care
nu sunt obligatorii prin planurile de învăţământ;
b) să îşi constituie traseul educaţional propriu şi să completeze programul de studii individual
în cadrul planului de învăţământ, în limita ofertei reale a facultăţii;
c) să obţină informaţia solicitată despre situaţia şcolară proprie pe parcursul şi la finele semestrului;
d) să beneficieze de burse de studii, burse de merit şi burse sociale în conformitate cu reglementările în vigoare, precum și de burse de mobilitate de la alte universităţi din ţară şi străinătate,
prin concurs;
e) să solicite transferul creditelor acumulate la o altă universitate / facultate parteneră, cu care
Academia „Ştefan cel Mare” a MAI a încheiat un acord, pe cursuri, module, perioade compacte de
studii;
f) să solicite cadrelor didactice consultaţii;
g) să participe în diverse forme de activitate extracurriculară pentru dezvoltarea competenţelor
complementare;
h) să participe în guvernarea Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI;
i) să primească Suplimentul la diplomă de model stabilit de către Ministerul Educaţiei, Culturii
şi Cercetării;
j) să semneze de fiecare dată când situaţia o cere o notă de informare cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal;
k) să beneficieze de asistenţă medicală în cadrul cabinetelor destinate studenţilor;
4.4. Obligaţiile STUDENTULUI:
a) să cunoască și să respecte legislaţia în vigoare privind organizarea şi desfăşurarea procesului
didactic în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu, tip ECTS;
b) să se prezinte la datele programate pentru evaluările curente, periodice, semestriale şi ale
evaluărilor finale prin examene sau colocvii;
c) să realizeze exigent şi la timp obligaţiile conform planului de învăţământ şi curriculum pe
unitate de curs/modul în scopul unei pregătiri profesionale temeinice;
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d) să participe activ la toate formele de organizare a procesului de predare-învăţare-evaluare;
e) să depună eforturi personale pentru a dobândi finalităţile de studiu preconizate: a acumula
cunoştinţe, a-şi dezvolta capacităţi şi a-şi forma competenţe;
f) să frecventeze cursurile, seminarele şi alte activităţi prevăzute de planul de învăţământ;
g) să susţină toate formele de evaluare curentă, periodică, semestrială şi finală;
h) să acumuleze numărul necesar de credite pentru promovarea semestrului, a anului de studii,
pentru absolvire şi pentru obţinerea diplomei;
i) să achite, în contabilitatea instituţiei sau prin virament pe contul bancar al acesteia, taxa de studii în termen maxim de 20 zile calendaristice din ziua începerii anului universitar;
j) să se prezinte/participe, potrivit ordinului de înmatriculare la studii, la orele auditoriale
(contact direct) şi/sau la organizarea activităţilor didactice în sistem online, după caz, programate în orarul activităţilor didactice, conform planurilor de învăţământ şi programelor de
studii;
k) să păstreze patrimoniul instituţiei, să respecte ordinea internă stabilită privind exploatarea bazei tehnico-materiale, precum şi a prevederilor de securitate a muncii. În caz de deteriorare a aparatajului tehnic, a materialelor didactice, a literaturii, de cauzare a unor daune
stării sanitare şi tehnice din încăperile respective, studentul va răspunde în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
l) să respecte dispoziţiile actelor departamentale ale Academiei şi normele de disciplină şi
etică universitară;
m) să anunţe orice schimbare a adresei sau a datelor personale în termen de 3 zile de la producerea evenimentului.
V. Finanţare
Finanţarea studiilor superioare de licenţă/master se face după caz:
a) din contul bugetului de stat;
b) cu taxă, stabilită anual de Senatul ACADEMIEI.
VI. Plata şi condiţiile de plată (se aplică studenţilor cu regim de taxă).
6.1. Mărimea taxei de studiu se stabileşte şi se aprobă de Senatul ACADEMIEI.
6.2. Taxa stabilită pentru studii la Academia „Ştefan cel Mare” a MAI se achită integral
pentru fiecare an de studii aparte.
6.3. Taxa stabilită pentru studii la Academia „Ştefan cel Mare” a MAI poate fi achitată în
două rate a câte 50% fiecare rată, dar nu mai târziu de 31 decembrie a anului calendaristic în
curs.
6.4. Taxa de studii se achită până la începutul anului de studii următor, dar nu mai târziu
de 20 septembrie a anului calendaristic în curs.
6.5. Cetăţenilor străini li se aplică la taxa stabilită coeficientul 1,5.
6.6. În cazul exmatriculării pe motiv de nerespectare a actelor normative existente, sumele depuse anterior pentru studii nu se restituie.
6.7. În cazul rezoluţiunii contractului din iniţiativa studentului, plata depusă pentru studii se
rambursează în următoarea ordine:
a) taxa se restituie parţial, cu reţinerea a 10 % din suma stabilită pentru anul de studii corespunzător, dacă contractul a fost rezoluţionat până la începerea anului de învăţământ la
ACADEMIE;
b) taxa se restituie cu reţinerea a 20% din suma stabilită pentru un an, dacă contractul a fost
rezoluţionat până la expirarea primei luni de studii;
c) taxa se restituie cu reţinerea a 40% din suma stabilită pentru un an, dacă contractul a fost
rezoluţionat pe parcursul lunii a doua de studii;
d) începând cu luna a treia de învăţământ, taxa pentru anul respectiv de studii nu se restituie.
6.8. Neachitare taxei de studiu în termenii stabiliţi are ca efect suspendarea producerii efectelor
juridice ce decurg din acest contract de studiu.
6.9. Pentru studiile superioare de master care începe cu anul universitar 2020-2021, taxa de
studiu este de __________________________________________________________ lei/an.
(cifre şi litere)
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VII.Modificarea, încetarea şi/sau rezoluţiunea contractului
7.1. Modificarea prezentului contract de studii se face în scris prin acord adiţional.
7.2. Contractul de studii încetează la momentul finalizării studiilor. Obligaţiile născute
până la data încetării trebuie executate în condiţiile contractuale.
7.3. Contractul de studii poate înceta prin acordul ambelor părţi. Obligaţiile născute până
la data încetării trebuie executate în condiţiile contractuale.
7.4. Rezoluţiunea contractului are loc în cazurile:
a) în cazul pierderii calităţii de student;
b) nerespectarea de către una din părţi a condiţiilor contractului;
c) imposibilitatea realizării contractului (forţa majoră);
d) reprofilarea sau lichidarea instituţiei de învăţământ.
7.5. Orice îngăduinţă/favoruri din parte ACADEMIEI nu poate fi interpretată ca o renunţare la clauzele de exmatriculare.
VIII. Litigii
8.1. Litigiile apărute între părţile contractante vor fi soluţionate pe cale amiabilă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
8.2. În caz de imposibilitate de a soluţiona litigiul pe cale extrajudiciară/amiabilă toate pricinile
urmează a fi examinate la locul executării contractului, adică de către instanţele de judecată din
mun. Chişinău.
8.3. Prezentul contract de studii va fi interpretat conform legislaţiei Republicii Moldova.
8.4. În situaţii de conflicte interpersonale, comportament indecent, agresare fizică sau verbală,
hărţuire sexuală privind relaţiile cu alţi studenţi sau relaţiile dintre studenţi şi cadrele didactice,
atât studentul cât şi cadrele didactice se pot adresa, în apărarea drepturilor sale, prin petiţii conducerii facultăţii şi/sau ACADEMIEI.
IX. Dispoziţii finale
9.1. Prin semnarea prezentului contract de studii, studentul declară că a luat cunoştinţă cu
conţinutul tuturor regulamentelor, metodologiilor, procedurilor, normelor de disciplină, normelor
de etică, integritate şi deontologie universitară şi a altor documente cu caracter normativ în cadrul
ACADEMIEI şi a facultăţii.
9.2. Decanul Facultăţii, poate fi împuternicit prin delegare, de către rectorul ACADEMIEI să
semneze/încheie prezentul contract de studii.
9.3. Prezentul contract intră în vigoare şi produce efecte din momentul semnării de către părţi.
9.4. Prezentul contract este încheiat la data indicată în preambul, la sediul principal al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, din str. Gh. Asachi, 21, în două exemplare, fiecare dintre ele
având aceeaşi putere juridică.
Academia „Ştefan cel Mare” a
Ministerului Afacerilor Interne
Adresa: MD 2009, mun. Chişinău,
str. Gh. Asachi, 21,
tel.:(+373) 22-723-959, (+373) 22-255-798,
fax: (+373) 22-738-994
adresă electronică: www.academy.police.md;
e-mail: academia@mai.gov.md
Rechizite bancare:
MF-TR Chișinău – buget de Stat
Cod Fiscal 1006601000691
IBAN MD60TRPAAA142310C00723AA
BIC TREZMD2X
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

Student/masterand:
__________
_______________________
_______________________________________
_______________________________________
Domiciliul şi/sau reşedinţa(/ele):____________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
tel fix şi mobil: __________________________
_______________________________________
e-mail:_________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Rector,
____________________ Dinu OSTAVCIUC
L.Ş.
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