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REGULAMENTUL 
cu privire la organizarea și desfășurarea studiilor 

superioare de master – ciclul II în Academia „Ștefan cel Mare” a MAI 
 

I. DISPOZIŢII GENERALE 
1. Prezentul regulament stabileşte cerinţele de bază pentru admiterea la 

studii superioare de master, organizarea şi desfăşurarea programelor de studii 
superioare de master în domeniul general de studiu 0421 Drept în cadrul Acade-
miei „Ștefan cel Mare” a MAI (în continuare - Academia), elaborat în corespunde-
re cu art. 90, 122 și art. 139 lit. c) din Codul educației al Republicii Moldova 
nr.152/2014, cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea și desfășura-
rea studiilor superioare de master – ciclul II, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.80/22 din 16.02.2022. Programele de studii superioare de master sunt dezvol-
tate ca parte componentă a învăţământului superior în continuarea ciclului I de 
studii superioare. 

2. Studiile superioare de master reprezintă ciclul II de studii superioare, 
care permit obținerea calificării în domeniu de nivelul 7 ISCED/Cadrul Naţio-
nal al Calificărilor și constituie o etapă pregătitoare obligatorie pentru studiile 
de doctorat. 

3. Programele de studii superioare de master sunt elaborate de către 
Academie la domeniul de formare profesională, 0421 Drept, în baza Nomencla-
torului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățământul 
superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 482/2017, programele fiind 
aprobate și autorizate provizoriu/ acreditate, conform legislației. 

4. Programele de studii superioare de master sunt individualizate în ca-
drul domeniului de formare profesională Drept și conţin minimum 20 la sută 
cursuri/module de specialitate, diferite faţă de celelalte programe de master din 
același domeniu. Programele de studii superioare de master nu conțin discipli-
ne din domeniul respectiv predate la ciclul I – licență. 

5. Studiile superioare de master (ciclul II) din cadrul Academiei oferă pro-
grame de aprofundare, care asigură dezvoltarea competenţelor într-o specialitate 
din domeniul studiat la ciclul I. 

6. Programele de master cu caracter de aprofundare sunt orientate spre: 
a) master ştiinţific, în scopul aprofundării într-un domeniu ştiinţific şi care 

are ca finalitate producerea de cunoaştere ştiinţifică originală;  
b) master profesional, în scopul formării/consolidării competenţelor profe-

sionale într-un domeniu specializat şi care poate constitui o bază pentru cariera 
profesională, asigurând astfel continuarea studiilor de licență și accesul la piața 
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forței de muncă. 
7. Programele de studii superioare de master conţin şi o componentă de 

cercetare ştiinţifică, în corespundere cu specificul programului de studii urmat. Re-
zultatele cercetării ştiinţifice sunt valorificate de student prin articole în reviste de 
specialitate, participări la conferințe, proiecte științifice, precum şi la elaborarea 
tezei/proiectului de master. 

8. Proiectarea și aprobarea programelor de studii superioare de master (ci-
clul II) se realizează în urma consularilor repetate cu mediul academic al Academi-
ei, reprezentanţii angajatorilor (MAI și subdiviziunile aflate în subordine), dar şi cu 
personalităţile notorii din domeniul ştiinţelor și educaţiei din ţară.  

 
 

II. INIŢIEREA ŞI ORGANIZAREA PROGRAMELOR DE STUDII 
SUPERIOARE DE MASTER 

 
9. Studiile superioare de master sunt organizate de către Academie, aceasta 

fiind acreditată la programele de licenţă din domeniul general de studiu 0421 
DREPT. 

10. Academia, obținând acreditarea programului de studii de master în do-
meniul general de studiu 0421 Drept, este în drept să organizeze oricare alt pro-
gram de studii de master în acelaşi domeniu, după aprobarea respectivului program 
de către Senat. 

11. Programele de studii superioare de master, după prima promoţie de ab-
solvenţi, se supun obligatoriu procesului de evaluare externă a calității, în vederea 
acreditării. După obţinerea acreditării, programele de studii superioare de master 
sunt supuse evaluării externe periodic, în vederea reacreditării, cel puţin o dată la 5 
ani. 

12. Academia, facultatea, direcția /catedra la care se organizează programe-
le de master sânt principalii responsabili de calitatea programelor respective. 

 
 
III.  ADMITEREA LA STUDIILE SUPERIOARE DE MASTER 

 
13. Cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de dreptul de acces la 

studiile superioare de master, în limita capacității maxime de înmatriculare, 
stabilite: 

a) pe locuri cu finanţare de la bugetul de stat, în limitele stabilite anual 
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de Guvern (prioritar pentru funcționarii publici/ funcționarii publici cu statut 
special din cadrul MAI și a subdiviziunilor din subordine); 

b) pe locuri cu taxă de studii achitată de persoane fizice sau juridice; 
c) pe locuri cu finanţare mixtă. 
14. Planul de admitere pentru programele de master cu finanţare de la 

bugetul de stat (comanda de stat) este aprobat de Guvern. 
15. Planul de admitere la programele de studii superioare de master este 

stabilit de Senatul Academiei, în funcţie de capacitatea instituțională de înmatricu-
lare stabilită în urma acreditării sau autorizării provizorii a programelor respective. 

16. Academia repartizează planul de admitere pentru fiecare program de 
studii superioare de master, formă de învățământ și sursă de finanțare, concur-
sul de admitere fiind organizat la programele de studii în domeniul de formare 
profesională, la care cel puțin un program de master este acreditat sau la pro-
gramele de master autorizate provizoriu, în limitele capacităţii de înmatriculare 
stabilite prin acreditare/ autorizare de funcţionare provizorie. 

17. Oferta educațională a Academiei pentru admitere la studii superioa-
re de master este adusă la cunoștința candidaților prin afișare la sediul institu-
țiilor și pe pagina web oficială a Academiei, inclusiv: 

a) programele de master la care se organizează admiterea; 
b)  numărul de locuri bugetate de stat și cu taxă de studii oferite pentru 

fiecare program; 
c) calendarul admiterii (sesiunea de bază și sesiunile suplimentare), da-

tele prezentării documentelor în original, datele afişării rezultatelor intermedia-
re şi finale; 

d) metodologia proprie de admitere; 
e) condițiile și actele necesare pentru înscriere la concurs; 
f)    limbile de predare; 
g) modalitatea de desfășurare a probelor de concurs (dacă este cazul); 
h) taxele de studii etc. 
18. În baza autonomiei universitare și cu asumarea responsabilității pu-

blice, Academia elaborează și aplică metodologii proprii de organizare a admi-
terii, aprobate de Senat, inclusiv criterii specifice pentru depunerea electronică 
a dosarului de participare la concursul de admitere la programele de studii su-
perioare de master oferite, în conformitate cu misiunea proprie și cu cerințele 
pieței forței de muncă. 

19. Admiterea la locuri cu taxă de studii în Academie se efectuează în 
conformitate cu aceleaşi criterii ca şi admiterea la locurile cu finanţare de la 
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bugetul de stat. Înmatricularea pe locurile cu taxă de studii se face din rândul 
candidaților situați sub ultimul admis pe locurile finanțate de la bugetul de stat, 
la solicitarea în scris a candidaților. 

20. Înmatricularea la studii superioare de master se face în ordinea des-
crescătoare a mediilor de concurs obţinute de către candidaţi şi în limitele nu-
mărului de locuri pentru care se organizează concursul. Media-limită de înma-
triculare se stabilește prin metodologiile proprii de admitere. În cazul în care 
doi sau mai mulţi candidaţi obţin aceleaşi medii de concurs, Academia aplică 
criterii suplimentare de selectare, prevăzute în metodologiile interne de admite-
re. 

21. La concursul de admitere, la studii superioare de master – ciclul 
II, participă cetățenii Republicii Moldova, deţinători ai diplomei de studii 
superioare de licenţă sau ai unui act echivalent de studii recunoscut de 
structura abilitată pentru recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii şi a 
calificărilor. 

22. Cetățenii străini și apatrizii cu domiciliul în Republica Moldova pot 
participa la concursul de admitere în cadrul Academiei, în condițiile prevăzute 
pentru cetățenii Republicii Moldova. 

23. La studiile superioare de master sunt admişi cetăţenii străini şi apa-
trizii care dețin diplomă de studii superioare de licenţă sau un act echivalent de 
studii superioare, în baza acordurilor interstatale, precum şi a contractelor indi-
viduale de studii. 

24. Candidații au dreptul să se înscrie la concursul de admitere la studii 
superioare de master concomitent la mai multe programe de studii din diverse 
domenii de formare profesională, din cadrul Academiei, dar sunt înmatriculați 
la un singur program de master obținând calitate de student pe întreaga perioa-
dă a prezenței în cadrul programului respectiv, de la înmatriculare şi până la 
susținerea tezei/proiectului de master sau până la exmatriculare. 

25. Înmatricularea în afara concursului la programele de studii superi-
oare de master este stabilită, în limitele locurilor prevăzute de comanda de stat, 
pentru funcționari publici/ funcționarii publici cu statut special din cadrul MAI, 
și a altor instituții subordonate, deținători de diplomele de studii superioare de 
licenţă cu media generală de minimum 9,01 (A) în cadrul aceluiași domeniu de 
formare profesională sau în alte condiții stabilite de Ministerul Afacerilor In-
terne conform art. 122, alin (13) Codul educației al Republicii Moldova. 

26. Cetăţenii Republicii Moldova beneficiază o singură dată de dreptul 
de acces la studii superioare de master cu finanţare de la bugetul de stat. În 
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acest sens, candidații la studii superioare de master anexează la dosarul de par-
ticipare la concursul de admitere o declarație pe propria răspundere (vezi ane-
xa). 

27. Candidații care au absolvit un program de master sau un program de 
studii superioare integrate și optează pentru studii superioare de master cu fi-
nanțare din buget anexează la dosar o adeverință care confirmă sursa de finan-
țare a studiilor realizate, eliberată de instituția de învățământ superior pe care 
au absolvit-o (vezi anexa). 

28. Numărul de locuri pentru admiterea la un nou program de master 
deschis în urma aprobării de către Senat în domeniul de formare profesională 
în care Academia organizează deja un program de master acreditat este stabilit 
prin redistribuirea locurilor de admitere planificate programului acreditat către 
programul nou-creat, astfel încât să nu se depășească limitele capacității de 
școlarizare stabilite conform cadrului normativ. 

29. Propunerile Academiei privind programele de studii şi numărul de lo-
curi pentru fiecare program vor fi stabilite prin consultare cu subdiviziunile coor-
donatoare respective ale acestora (facultăţi/ direcții/ catedre) şi, după caz, cu struc-
turile abilitate ale MAI sau alți beneficiari interesați. 

30. Studenţii înmatriculaţi la studii superioare de master în bază de taxă 
pot beneficia de anumite forme de sprijin material în conformitate cu legislația 
în vigoare și actele departamentale.  

31. Academia stabilește modul de selectare şi condiţiile de admitere a 
candidaţilor la programele de studii superioare de master cu finanțare de la bu-
getul de stat/ în bază de taxă, de comun acord cu structurile abilitate ale MAI și 
alți beneficiari interesați, în conformitate metodologia instituțională, cu actele 
normative departamentale corespunzătoare în corelare cu cadrul general de organi-
zare a admiterii în învățământul superior naţional.  

32. Studenţii ciclului II – studii superioare de master, înmatriculaţi la 
studii cu finanțare bugetară și pe locuri cu taxă de studii, încheie cu instituția 
de învățământ superior un contract de studii, care reglementează raporturile 
studentului cu instituţia respectivă de învăţământ superior sub aspect academic, 
financiar, social şi alte aspecte specifice. (vezi anexa) 

33. Validarea rezultatelor admiterii la studii superioare de master şi în-
matricularea candidaţilor care au promovat concursul se face prin ordinul rec-
torului Academiei. 
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IV. ACUMULAREA MINIMULUI CURRICULAR 
 

34.  În cazul înscrierii la unul dintre programele de studii superioare de 
master diferit de domeniul de formare profesională, absolvit la ciclul I, studii supe-
rioare de licență, candidaţii urmează să acumuleze 30 de credite de studii transfe-
rabile la disciplinele fundamentale şi de specialitate aferente programului de studii 
pentru care optează, acestea fiind incluse în Planul de învățământ al programului 
respectiv de master, ceea ce reprezintă minimul curricular iniţial necesar pentru 
continuarea studiilor superioare și este o precondiție obligatorie pentru înmatricula-
rea la programul respectiv de master. 

35.  Minimumul curricular iniţial necesar pentru continuarea studiilor 
superioare în alt domeniu de formare profesională la ciclul II poate fi obţinut în 
perioada studiilor superioare de licenţă prin unitățile de curs/ module oferite de 
Academie la libera alegere (în afara orarului de bază), precum și prin cursurile 
opționale oferite în cadrul programului de licență. Totodată, minimumul curri-
cular iniţial este acumulat, parţial sau integral, prin transferarea în modul stabi-
lit a creditelor acumulate la unitățile de curs/ modulele relevante programului 
de master solicitat în perioada studiilor superioare de licenţă. 

36.  Prin excepție de la prevederile pct.35, în cadrul Academiei, mini-
mumul curricular iniţial este acumulat integral în perioada studiilor de master. 
În acest scop, pentru absolvenții programelor de licență din domeniile de for-
mare profesională diferite de domeniul solicitat la ciclul II, Academia elabo-
rează programe de studii superioare de master cu un semestru de studii supli-
mentar cu durata de 30  ECTS, organizat preliminar (cu taxă de studii), compa-
rativ cu programele de master oferite absolvenților domeniului de  formare 
profesională drept. 

37.  Persoanele care nu au acumulat în perioada stabilită minimumul 
curricular de 30 de credite de studii transferabile își pierd calitatea de student și 
sunt exmatriculați. 

38. Metodologia de acumulare a minimumului curricular inițial, implicit 
forma de evaluare la finalizarea acestuia, se elaborează de către departamentul/ ca-
tedra coordonatoare a programului de master, se prezintă spre aprobare consiliului 
facultăţii care organizează programul de master respectiv şi se publică pe pagina 
web oficială a Academiei. 
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V. ORGANIZAREA STUDIILOR SUPERIOARE DE MASTER 
 
39. Fiecare program de studii superioare de master este individualizat 

prin obiective şi finalități de studiu concretizate în competenţe profesionale și 
de cercetare științifică dezvoltate absolvenţilor, acestea fiind definite în con-
cordanţă cu cerinţele beneficiarului principal MAI, precum și alți angajatori in-
teresați, cerinţele pieţii şi cu exigenţele abordării unui viitor program de docto-
rat. 

40. Studiile superioare de master corespund unui număr de 90‑120 de 
credite de studii transferabile ECTS, câte 30 de credite pentru fiecare semestru, 
iar un credit se alocă pentru 30 de ore academice. Creditele de studii alocate 
unei unităţi de curs/modul/activităţi distincte nu sunt divizibile, deci nu pot fi 
obţinute în etape. 

41. Tipul şi conţinuturile programelor de master, precum și numărul de 
credite sunt stabilite de către Academie astfel încât durata totală cumulată a 
studiilor la ciclul I – licență şi ciclul II – master să fie de cel puţin 300 de credi-
te de studii transferabile ECTS. 

42. Studiile superioare de master în cadrul Academiei se organizează la 
învățământul cu frecvenţă, în limba română, conform planului de învăţământ 
elaborat de către facultate/catedra coordonatoare a programului în cauză, avizat 
de consiliul facultăţii, aprobat de senat și coordonat cu Ministerul Educației și 
Cercetării și Ministerul Afacerilor Interne. 

43. În vederea asigurării calității programelor de studii, raportate la 
standardele naţionale de referinţă şi la bunele practici naţionale şi internaţiona-
le, expertizarea planurilor de învățământ este realizată de Direcția studii și ma-
nagement al calității din cadrul Academiei. 

44. Programele de master la învăţământul cu frecvenţă redusă şi la dis-
tanţă se vor organiza în cazul în care Academia are acreditare la cel puțin un 
program de master la învăţământul cu frecvenţă în domeniul de formare profe-
sională respectiv și organizează aceste programe la învăţământul cu frecvenţă. 

45. Numărul creditelor de studii și conținutul programului de master 
sunt aceleaşi pentru toate formele de învăţământ, iar durata programelor de 
master la învăţământul cu frecvenţă redusă şi la distanţă este mai mare cu un 
semestru de studii, în comparație cu durata studiilor la învățământul cu frec-
vență, numărul total de credite fiind repartizate proporţional pe ani/semestre de 
studii. 

46. Calendarul academic este stabilit de Senatul Academiei, inclusiv da-
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ta începerii anului universitar, repartizarea activităţilor academice pe ani, se-
mestre (sesiuni în cazul studiilor cu frecvenţă redusă sau la distanţă), termenele 
şi durata semestrelor, stagiile de practică, sesiunile de examene, evaluările fina-
le (susţinerea tezei/proiectului de master) şi vacanţelor. 

47. La învățământul cu frecvență, durata unui semestru constituie în 
medie 15 săptămâni de contact direct cu studenţii, programul săptămânal al 
pregătirii prin master este de 14-20 de ore academice de contact direct (cursuri, 
seminare, laboratoare, lucrări practice), care, la decizia instituţiei, pot fi plani-
ficate compact, iar cel puţin 50 la sută din program trebuie acordat activităţilor 
practice şi cercetării științifice a studentului. 

48. Planul de învățământ pentru masterul științific include unități de 
curs/module fundamentale, cunoaștere avansată în domeniu, în proporție de 
cca 40 la sută din numărul creditelor de studii alocate programului și cca 25 la 
sută unități de curs/module de specialitate, de pregătire practică și complemen-
tară, iar pentru masterul profesional planul de învăţământ este proiectat în ace-
eași cheie, cu accent pe unitățile de curs/module de specialitate, de pregătire 
practică necesare pentru integrarea absolventului de studii superioare de master 
pe piața muncii. 

49. În programele de master sunt oferite cursuri compacte, interdiscipli-
nare, în sistem modular, obligatorii și opționale, cu evaluarea organizată la fi-
nalizarea cursului/modulului, iar planul de învăţământ este proiectat corespun-
zător finalităților de studiu preconizate. 

50. Corelarea ore în auditoriu (contact direct) şi ore de activitate indivi-
duală este stabilită de către Academie, pentru ciclul II, învățământul cu frec-
venţă, raportul: 1 oră de auditoriu (de contact) – 2-3 ore de activitate individua-
lă. 

51. Activitatea individuală realizată de student este ghidată de profesor și 
prevede studiul materialelor suplimentare din cadrul cursului predat, consultațiile 
suplimentare pentru masteranzi, realizarea evaluărilor curente și a studiilor de caz 
pregătite de student. Studiul individual al studentului ghidat de profesor constituie 
parte din norma didactică a profesorului.  

52. Pentru a oferi oportunități de formare profesională, cadrele didactice 
acordă servicii de consultanță studenților din cadrul programelor de master iar pen-
tru monitorizarea acestui proces este aprobat programul/orarul orelor de consultații 
la catedrele de profil și registrul de evidență a consultațiilor oferite studenților. 

53. Pe parcursul studiilor superioare de master, studenții pot schimba 
programul de master în cadrul aceluiași domeniu de formare profesională, cu 
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recunoașterea creditelor de studii acumulate. 
54. Evaluarea rezultatelor învățării la studii superioare de master se face cu 

note de la „10” la „1”, la care se aplică și scala de notare cu calificative recoman-
date în Sistemul European de Credite Transferabile (A, B, C, D, E, FX, F) pentru 
completarea suplimentului la diplomă și facilitarea mobilității academice.  

55. Evaluarea curentă la programele de studii superioare de master, se efec-
tuează în cadrul orelor de seminar, practice și a celor de laborator prin diverse mo-
dalități stabilite de către titularul unității de curs/modulului. Notele obținute în ca-
drul evaluărilor curente se înscriu în registrul grupei academice. Evaluarea periodi-
că se realizează în cadrul orelor de contact direct iar notele obținute în cadrul eva-
luărilor periodice la fel se înscriu în registrul grupei academice. 

56. Evaluările semestriale se realizează la finalizarea unităților de curs, fi-
ind programate în sesiuni de examene, conform Calendarului universitar. Subiecte-
le pentru probele de evaluare se elaborează de cadrele didactice/ titulare de disci-
plină fiind examinate la ședința catedrei de profil și Consiliul facultății ulterior sunt 
aduse la cunoștința studenților cu cel puțin o lună până la începutul sesiunii. Eva-
luările semestriale pot fi susținute în formă orală, scrisă sau combinată. Rezultatele 
evaluării semestriale se înscriu în borderouri de către cadrul didactic responsabil.  

57. Rezultatele evaluărilor realizate în cadrul unităților de curs/modulelor 
sunt înscrise, la final de semestru, în borderourile eliberate în acest sens pentru fie-
care unitate de curs/modul. Borderoul este completat de către titularul unității de 
curs/modulului și conține: a) Nota semestrială a unității de curs/modulului, care 
constituie 60% din nota generală a unității de curs/modulului. b) Evaluarea finală 
semnifică 40 % din nota finală, expunerea subiectelor în cadrul examenului oral 
sau scris. 

58. Se admit la evaluarea finală studenții care au realizat integral planul de 
învățământ și au acumulat numărul de credite stabilite pentru programul respectiv 
de formare profesională, și care au achitat integral taxa pentru studii (în cazul stu-
denților înmatriculați în bază de contract cu taxă).  

59. Admiterea la susținerea examenului final de master se realizează prin 
ordinul semnat de către rectorul Academiei cu o lună până la începutul examenului 
de absolvire.  

60. Pe durata studiilor superioare de master, studentul are dreptul să par-
ticipe la un program de mobilitate academică în ţară sau în străinătate, aplicând 
Sistemul European de Credite Transferabile, conform tratatelor internaţionale, 
precum şi în baza contractelor individuale încheiate cu instituţiile de învăţă-
mânt superior, în conformitate cu metodologia proprii a Academiei.  
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61. În baza tratatelor internaţionale/contractelor individuale prezentate, 
la cererea studentului, rectorul aprobă mobilitatea academică internațională cu 
durata de până la un an universitar complet. Mobilităţile academice se extind 
asupra formării profesionale, cercetării științifice, creaţiei artistice, recunoaşte-
rii reciproce a planurilor de învăţământ sau a cursurilor universitare. 

62. Studentul este în drept să beneficieze de mobilitate internă, până la 
un semestru, între două instituții de învățământ superior din țară cu programe 
acreditate/autorizate provizoriu. 

63. La programul de mobilitate academică internă pot candida atât stu-
denții aflați pe locuri bugetate, cât și cei aflați pe locuri cu taxă. În cazul mobi-
lității interne pe locuri bugetate, finanțarea este asumată de studentul. În cazul 
studenţilor cu taxă, condițiile financiare ale mobilității vor fi indicate în con-
tractele de mobilitate încheiate între instituții. 

64. Mobilitatea internaţională prin programe internaţionale este realiza-
tă în conformitate cu reglementările normative care vizează programele respec-
tive, în baza tratatelor/acordurilor/contractelor încheiate, și cu acordul instituţi-
ei la programe de studii acreditate/autorizate provizoriu. 

65. Mobilitatea internă și internațională poate fi oferită după finalizarea 
primului semestru, cu promovarea sesiunii de examene. Perioada de studii prin 
mobilitate nu poate depăși data de încheiere a anului universitar pentru care a 
fost prevăzută. Recunoaşterea creditelor de studii transferabile şi a compatibili-
tății curriculum-ului se realizează atât la începutul, cât şi la sfârşitul perioadei 
de mobilitate, în baza regulamentelor instituționale ale Academiei. 
 

VI. PROMOVAREA ȘI TRECEREA  
                 DE LA UN AN DE STUDII LA ALTUL 

 
66. Condiţia de promovare în următorul an de studii este acumularea nu-

mărului de credite obligatoriu pentru calificare, conform standardului domeniului 
de formare profesională.  

67. Sunt promovaţi în următorul an de studii studenţii, care au acumulat 
integral pe parcursul anului universitar numărul de credite obligatorii, prevăzute în 
planul de învățământ pentru anul respectiv și în contractul de studii. 

68. Înscrierea la anul următor de studii este condiţionată de acumularea a 
minim 40 de credite la unităţile de curs/modulele prevăzute în contractul de studii 
pentru anul curent de studii şi acumularea numărului total de credite (60 de credite 
pe an) prevăzute de planul de învăţământ.  
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69. Studenţii care acumulează pe parcursul anului de studii un număr mai 
mic de 40 de credite de studii pot fi propuşi spre exmatriculare. 

70. Studenţii înscrişi în următorul an de studii pot acumula creditele res-
tanţe în următoarele 2 (două) sesiuni repetate  examinare (de susţinere a restanţe-
lor) sau prin repetarea unităţilor de curs contra unei taxe suplimentare (stabilită în 
dependenţă de numărul de credite restanţă). 

71. Studentul propus spre exmatriculare este în drept să solicite repetarea 
semestrului sau anului de studii, cu achitarea taxei de şcolarizare.  

72. În cazul nereușitei academice studentul poate solicita prin cerere de-
pusă pe numele rectorului instituției repetarea semestrului sau a anului de studii.  

 
VII. SUSPENDAREA ȘI RELUAREA STUDIILOR SUPERIOARE 

DE MASTER 
 

73. Un student poate întrerupe studiile superioare de master din motive 
întemeiate pentru o perioadă de cel mult un an academic.  

74. Studentul poate întrerupe studiile superioare de master prin suspendare, 
pentru o perioadă de timp de cel mult un an de zile sau  prin  exmatriculare, în baza 
unor motive întemeiate.  

75. Suspendarea studiilor este posibilă în următoarele cazuri:  
a) din motive de sănătate; 
b) lipsa resurselor  financiare pentru studii;  
c) implicarea în mobilități academice în baza contractelor individuale;  
d) concediul de maternitate sau concediul pentru îngrijirea copilului;  
e) concediul academic;  
f) alte circumstanțe care nu depind de voința studentului, prevăzute de 

actele normative de referință. 
76. Suspendarea studiilor se aprobă prin ordinul rectorului, cu avizul deca-

nului, în temeiul cererii studentului și a actelor doveditoare, eliberate de instituțiile 
abilitate. 

77. Suspendarea studiilor superioare de master este acceptabilă prin acorda-
rea/obținerea concediului academic. Acesta durează un an universitar și se acordă o 
singură dată pentru nivelul respectiv de studii. 

78. Concediul academic este acordat doar după finalizarea a cel puțin două 
semestre de studii. 

79. Nu se acordă concediul academic studenților aflați în situație de exma-
triculare. 
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80. Studiile superioare de master pot fi suspendate şi în legătură cu exerci-
tarea dreptului persoanei la concediul de maternitate şi de îngrijire a copilului. 
Suspendarea studiilor în cazul concediului de maternitate şi de îngrijire a copilului 
se aprobă prin ordinul rectorului, cu avizul decanului, în temeiul cererii persoanei 
şi a actelor doveditoare prezentate (certificat medical, copia certificatului de naşte-
re al copilului etc.), eliberate de instituţiile abilitate. 

81. Reluarea studiilor după întrerupere prin suspendare se realizează prin 
ordinul rectorului în temeiul cererii studentului. Cererea urmează a fi contrasemna-
tă de către decan și depusă la sediul decanatului nu mai târziu de expirarea terme-
nului suspendării. Dacă studiile sunt suspendate din motive de sănătate, la cerere 
este anexat și certificatul medical prin care se confirmă că studentul este apt de a 
continua studiile.  

82. Până la semnarea ordinului de suspendare a studiilor superioare de mas-
ter, studentul este informat despre diferențele de plan necesare de a fi susținute și 
numărul de credite necesar de a fi acumulat, despre condițiile și termenele de reali-
zare a studiilor, condițiile de prelungire a studiilor etc. 

83. Reluarea studiilor se face din anul, respectiv semestrul, pentru care stu-
dentul este declarat promovat, cu recunoașterea rezultatelor anterioare suspendării. 
Ultimul semestru până la suspendarea studiilor și primul semestru după reluare se 
consideră două semestre consecutive din punct de vedere al acumulării creditelor. 

84. După reluarea studiilor, studentul realizează cerințele planului de învă-
țământ al seriei de studii din anul academic respectiv. 

85. Finanțarea studiilor încetează pe durata suspendărilor/întreruperilor. 
Studiile sunt reluate la forma de finanțare (buget sau taxă) de până la suspendare. 

86. Dacă studentul nu se prezintă la studii în termenul stabilit, acesta este 
exmatriculat. 

 
 

VIII. EXMATRICULAREA DE LA STUDII 
 

87. Sunt pasibili de a fi exmatriculaţi studenţii în următoarele cazuri: 
a) pentru nereuşită, acumularea până la finele anului de studii la care a 

fost înscris a mai puţin de 40 de credite de studiu la învăţământul cu frecvenţă sau 
a unui număr de credite sub cuantumul stabilit pentru învăţământul cu frecvenţă 
redusă;  

b) pentru absenţe nemotivate la cel puţin 1/3 din timpul prevăzut pentru 
unităţile de curs din planul de învăţământ în semestrul respectiv, la învăţământ cu 
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frecvenţă, pentru absenţe nemotivate pe o perioadă mai mare de cinci săptămâni 
consecutiv;  

c) pentru încălcări grave ale reglementărilor naționale/instituționale;  
d) din proprie iniţiativă; 
e) din motive de sănătate;  
f) pentru fraude academice expuse în Codul de etică universitară (cu do-

vezi incontestabile);  
g) pentru comportament incompatibil cu normele Cartei universitare şi a 

Codului de etică universitară; 
h) pentru nesusţinerea prealabilă a tezei de master; 
i) pentru neprezentarea la susținerea prealabilă a tezei de master;  
j) pentru nereușită;  
k) pentru neîndeplinirea integrală a planului de învățământ; 
l) pentru nepromovarea/neachitarea taxei de studii pentru acumularea mi-

nimumului curricular;  
m) pentru pierderea legăturii cu Academia.  
88. Decizia privind exmatricularea se aprobă prin ordinul rectorului, la 

propunerea şi/sau cu avizul decanului facultăţii. 
 
 

IX. RESTABILIREA LA STUDII 
 
89. Studenţii exmatriculaţi sau cei care renunţă la calitatea de student pot fi, 

la cerere, reînmatriculaţi la studii în bază de taxă.  
90. Studenții exmatriculaţi de la studiile superioare de master, care au 

beneficiat de finanţare bugetară, au dreptul să fie restabiliți pentru continuarea 
studiilor prin contract, cu achitarea taxei de studii corespunzătoare studenţilor 
cu taxă din anul respectiv. 

92. Studentul propus spre exmatriculare din cauza nereuşitei este în drept să 
solicite repetarea semestrului sau a anului de studii, cu achitarea taxei de studiu 
pentru unităţile de curs nepromovate. 

93. În cazul repetării anului, unităţile de curs/modulele promovate anterior 
nu se repetă. 

94. Repetarea integrală a unei unităţi de curs/modul este obligatorie în ca-
zul în care studentul nu a promovat unitatea de curs/modulul respectiv. 
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95. Persoana care a pierdut calitatea de student în rezultatul exmatriculă-
rii, dar care a promovat cel puțin anul I de studii, poate fi, la cerere, restabilită la 
același program master, în bază de taxă. 

96. Restabilirea la studii se face din anul pentru care studentul este decla-
rat promovat, cu recunoaşterea rezultatelor anterioare exmatriculării. 

97. Nu pot fi restabiliţi/ reînmatriculaţi  la studii persoanele exmatriculate 
din cauza fraudelor academice sau pentru comportament incompatibil cu normele 
Cartei universitare şi ale Codului de etică universitară. 

98. După restabilire, studentul trebuie să respecte cerinţele planului de în-
văţământ al seriei de studii în care este înscris, cu susţinerea diferenţelor apărute în 
urma eventualelor modificări ale planului de învăţământ. 

99. Nu este permisă restabilirea la studii, dacă în cadrul Facultăţii Acade-
miei nu există programul de master pentru seria de studii şi anul de studiu, în care 
urmează să fie încadrat studentul. 

100. În cazul exmatriculării studentului, acestuia i se eliberează Extrasul 
din foaia matricolă/Transcripţia notelor, trecută în registrele respective (informaţi-
onal şi manuscriptic) şi actele (după caz, în original) cu privire la studiile anterioa-
re.  

 
X.  TRANSFERUL LA STUDII 

 
101. Studenţii pot solicita transferul la Academie din cadrul altor instituţii 

de învăţământ, precum şi transferul de la un program de master la altul în cadrul 
aceluiaşi ciclu de studii, precum şi de la o formă de învăţământ la alta, în condiţiile 
unei compatibilităţi a planurilor de învăţământ la nivelul rezultatelor învăţării şi al 
competenţelor scontate, respectând regulile de aplicare a Sistemului European de 
Credite Transferabile. 

102. Transferul se realizează, în baza cererii studentului care solicită trans-
ferul, prin ordinul rectorului Academiei, la propunerea decanului Facultăţii în care 
este încadrat studentul. La cerere se anexează obligatoriu extrasul de note/extrasul 
din foaia matricolă după modelul stabilit şi avizul decanului instituţiei de origine, 
din care se transferă studentul, precum şi alte documente doveditoare solicitate de 
Facultate. 

103. Transferul la Academie se realizează în următoarele condiţii: 
a) numai la specialităţile din domeniul general de studiu/domeniul de 

formare profesională Drept sau din domenii de formare profesională înrudite; 
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b) numai pe locurile disponibile, în limita cotei de înmatriculare pentru 
anul respectiv; 

c) numai dacă numărul creditelor de diferență nu este mai mare de 20; 
d) cu respectarea criteriilor de performanţă profesională, stabilite de Aca-

demie. 
104. Nu este posibilă înmatricularea prin transfer la Academie, pentru ca-

zul în care, din diverse motive, nu este pus în aplicare programul de master în anul 
de studiu în care urmează a fi încadrat studentul. 

105. Transferul în cadrul Academiei (de la un program de master la altul, 
după caz, de la o formă de învăţământ la alta) se realizează prin ordinul rectorului 
şi cu acordul decanului Facultăţii. 

106. În cazul transferului, Biroul Consiliului Facultăţii de comun  acord 
cu structura instituţională  de recunoaştere şi echivalare a certificărilor şi calificări-
lor urmează să stabilească: 

a) recunoaşterea sau echivalarea examenelor şi a creditelor de studii în baza 
rezultatelor învățării şi a competenţelor obţinute; 

b) diferenţele din planul de învăţământ care urmează a fi realizate; 
c) perioada de susţinere a diferenţelor de plan. 
107. Situaţiile excepţionale, care rezultă din aplicarea regulilor nominaliza-

te, sunt soluţionate de structura de asigurare a calităţii din cadrul instituției. 
 
 

XI. ORGANIZAREA ȘI  DESFĂȘURAREA  
STAGIULUI DE PRACTICĂ 

 
108. Stagiile de practică ale studenţilor reprezintă una dintre formele 

obligatorii de formare a specialiştilor de înaltă calificare, fiind orientate spre 
obţinerea competenţelor generice şi specifice în domeniul de formare profesio-
nală. Numărul de credite de studii alocate stagiilor de practică este prevăzut de 
planul de învățământ, în funcţie de domeniu și tipul programului de master. 

109. Persoanelor cu experienţă practică dovedită de cel puţin 1 an în 
domeniul în care realizează programul de master și care își continuă activitatea 
de muncă în domeniul respectiv li se atribuie numărul stabilit de credite, în ba-
za evaluării competenţelor şi recunoaşterii experienţei practice de către catedra 
de profil, în conformitate cu metodologia elaborată de catedra de profil și 
aprobată de Consiliul facultăţii, care organizează programul de master respec-
tiv, ulterior fiind publicată pe pagina web oficială a instituţiei. 
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110.  În cazul studenților care nu sunt angajați  în câmpul muncii în dome-
niul în care realizează programul de master, aceștia pot realiza stagiul de practi-
că, la solicitarea personală, în locul selectat  individual sau pot fi repartizați la sta-
giul de practică în baza îndreptării/contractului privind organizarea şi desfăşurarea 
stagiilor de practică pentru studii de master,  pe numele conducătorilor instituțiilor 
de învățământ-baza de practică.  În aceste condiții, în perioada stagiului de practică 
studenții completează o agendă a stagiarului. 

111. Stagiile de practică sunt precedate de ședințe de iniţiere în cadrul căro-
ra se trasează obiectivele stagiului de practică, se precizează activităţile pe care 
trebuie să le realizeze masteranzii, finalităţile şi criteriile de evaluare. 

112. Pentru buna organizare a stagiilor de practică titularii catedrei de profil 
elaborează curriculum-ul stagiilor de practică, suportul curricular și agenda stagia-
rului care va cuprinde informația despre dispoziția de repartizare la practică, meto-
dologia de organizare a stagiului de practică, activitățile planificate, activitățile rea-
lizate, criteriile de evaluare, observațiile și indicațiile conducătorului și rezultatele 
susținerii raportului/dării de seamă a activității. 

113. După finalizarea stagiului de practică, agendele stagiarilor sunt supuse 
procesului de evaluare în vederea aprecierii rezultatelor obținute. Catedrele de pro-
fil, responsabile de organizarea și evaluarea stagiilor de practică,  propun și aprobă 
criteriile specifice de evaluare a stagiului de practică (curentă și finală), conform 
curriculum-ului la stagiul de practică.  

114. La evaluarea finală, stagiile de practică se apreciază cu note de către o 
comisie specială instituită prin ordinul rectorului  Academiei. Rezultatele evaluări-
lor în cadrul unităţii de desfăşurare a stagiului de practică sunt înscrise, la final, în 
borderouri. Borderoul este completat de către comisia de examinare timp de 48 
ore. 

115. După evaluarea stagiului de practică catedrele de profil efectuează o 
analiză a procesului de organizare a stagiului de practică, rezultatele finale, dificul-
tățile și propunerile de îmbunătățire care sunt prezentate în raportul sinteză/final cu 
referire la stagiul de practică, aprobat în cadrul ședinței de catedră.  

116. În procesul de evaluare a stagiilor de practică sunt implicați și repre-
zentanții bazelor de practică prin eliberarea studentului-stagiar a unei caracteris-
tici/referințe, despre activitatea și rezultatele obținute. 

 
XII. TEZA/ PROIECTUL DE MASTER 

 
117. Studiile superioare de master se finalizează cu susţinerea publică 
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a tezei/proiectului de master. După susținerea publică, tezele/proiectele de mas-
ter se păstrează la bibliotecă/ catedrele de profil ale Academiei, inclusiv în 
format electronic. 

118. Academia urmează să decidă referitor la publicarea/ nepublicarea 
pe pagina web oficială a instituţiei a tezelor/ proiectelor de master, care conțin 
informații atribuite la secret de stat. 

119. Studenţii ciclului II care realizează obiectivele programului de 
master şi susţin public teza/proiectul de master obțin titlul de master în dome-
niul absolvit, cu eliberarea Diplomei de studii superioare de master (vezi ane-
xa), însoţită de Suplimentul la Diplomă, redactat în limbile română şi engleză, 
care conține informații detaliate privind cunoștințele și competenţele specifice 
domeniului, inclusiv competenţe manageriale, de cercetare, dezvoltare şi ino-
vare. 

120. În Diploma de master este indicată denumirea programului de 
master. În funcţie de programul de master realizat, sunt eliberate următoarele 
tipuri de diplome: MS – pentru programele de master științific şi MP – pentru 
programele de master profesional. 

121. În cadrul studiilor superioare de master, activităţile didactice sunt 
susţinute de cadre didactice cu titlu ştiinţific.  

122. Teza/proiectul de master reprezintă o cercetare ştiinţifică, apro-
fundată/interdisciplinară/complementară, în scopul analizei problemelor teore-
tice şi practice, care trebuie să demonstreze competențe profesionale și de cer-
cetare științifică în domeniul programului de master, cunoaşterea ştiinţifică 
avansată a temei abordate, să conţină elemente de noutate în dezvoltarea sau 
soluţionarea problemei de cercetare. 

123. În baza autonomiei universitare și cu asumarea responsabilității 
publice, Academia elaborează și aplică reglementări proprii de elaborare și or-
ganizare a susținerii tezei/proiectului de master, cerințele concrete fiind stabili-
te de către facultate/ direcție, catedra de profil și aprobate de Senatul instituției. 

124. Tezele/proiectele de master sunt documente publice şi se redac-
tează, de regulă, şi în format digital.  

125. Conducători de teză sunt cadrele didactice deţinătoare de titluri 
ştiinţifice și ştiinţifico-didactice. 

126. Tema tezei/proiectului de master se stabileşte de către studenți şi 
conducătorii de teze, fiind aprobată de către catedra de profil şi consiliile facul-
tăţilor până la începutul anului II de studii. 

127. La stabilirea temei tezei/proiectului de master științific se ține 
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cont de prioritățile strategice în domeniile cercetării și inovării. După aprobare, 
tematica tezelor/proiectelor de master este plasată pe pagina web oficială a 
Academiei. 

128. Studentul de la studii de master este în drept să solicite schimba-
rea temei tezei/proiectului de master, dar nu mai târziu decât cu 3 luni până la 
susţinerea acestei/acestuia. Schimbarea temei tezei de master poate fi solicitată la 
aceiaşi unitate de curs sau la altă unitate de curs din cadrul programului de master 
studiat. Schimbarea temei este coordonată cu coordonatorul ştiinţific desemnat sau 
ales şi se aprobă de către catedra de profil, în cadrul aceluiaşi program de master în 
care a fost înmatriculat studentul, şi nu implică modificarea duratei studiilor.  

129. Elaborarea şi susținerea tezei/proiectului de master se pot face şi 
într-o limbă de circulaţie internaţională, conform prevederilor programului de 
studii superioare de master. 

130. În cazul în care teza/proiectul de master este scris într-o altă limbă 
decât română, lucrarea este însoţită de un rezumat redactat în limba română. 

131. Tezele/proiectele de master se susţin public, în faţa comisiilor de 
evaluare stabilite prin ordinul rectorului Academiei. Comisiile de evaluare a 
tezelor de master sunt constituite din cel puţin cinci cadre științifico-didactice. 

132. Comisia de evaluare a tezelor de master include un președinte, un 
vicepreședinte, 3 membri și secretarul acesteia. Secretarul comisiei nu are drept 
de vot. 

133. În calitate de preşedinte al comisiei de evaluare a tezei/proiectului 
de master sunt desemnaţi specialişti în domeniul respectiv (profesori universi-
tari, conferenţiari universitari, cercetători ştiinţifici, deţinători ai titlurilor ono-
rifice, practicieni consacrați și recunoscuți), care nu activează în cadrul Aca-
demiei. Aceeaşi persoană poate fi numită președinte al unei comisii de evaluare 
a tezei/proiectului de master nu mai mult de doi ani consecutiv. 

134. Tezele/proiectele de master sunt apreciate conform următoarelor 
criterii: 

a) actualitatea temei; 
b) calitatea fundamentării ştiinţifice; 
c) realizarea obiectivelor cercetării; 
d) calitatea/complexitatea studiului efectuat; 
e) relevanţa practică a studiului efectuat; 
f) calitatea prezentării (lizibilitate, grafică, elocinţă etc.); 
g) alte criterii stabilite de instituţie. 
135. Ponderea fiecărui criteriu în calcularea notei finale este stabilita 
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de Senatul Academiei, la propunerea facultăţii/catedrei care organizează pro-
gramul de master respectiv. 

136. Orarul susţinerii tezelor/proiectelor de master se dă publicităţii pe 
pagina web oficială a Academiei. 

137. Nota finală la evaluarea tezei/proiectului se calculează ca me-
die aritmetică a notelor atribuite de către membrii comisiei pentru fiecare 
din criteriile prevăzute. Rezultatele evaluării tezei/proiectului se exprimă cu 
note de la „10” la „1” şi, după caz, cu calificativele „excelent”, „foarte bi-
ne”, „bine”, „satisfăcător”, „nesatisfăcător”, „admis”, „respins”. În paralel 
cu Sistemul Național de Notare în învățământul superior se aplică şi scara de 
notare cu calificative recomandate în Sistemul European de Credite Transfera-
bile (A, B, C, D, E, FX, F), pentru completarea Suplimentului la Diplomă şi 
facilitarea mobilităţii academice. Echivalarea cu scara naţională de notare se 
face după cum urmează: A: 9,01–10,00; B: 8,01–9,00; C: 7,01–8,00; D: 6,01–
7,00; E: 5,0–6,00; FX: 3,01–4,99; F: 1,00–3,00. 

138. Media generală de master se stabilește ca media aritmetică a notei 
obținute la susținerea tezei de master și a mediei generale pe semestrele de stu-
dii şi se calculează cu două zecimale (se scrie cu cifre și litere). 

139.  Studenţii de la studiile superioare de master au dreptul să contes-
te rezultatele evaluării tezei/proiectului de master exclusiv cu privire la proce-
dură. Eventualele contestaţii se depun, în scris, la sediul facultăţii în termen de 
maximum o zi lucrătoare de la comunicarea/afişarea rezultatelor. Contestaţiile 
se examinează de către Comisiile de examinare a contestațiilor, în termen de 
două zile lucrătoare de la depunere, conform regulamentului instituțional. Pre-
ședintele și membrii Comisiei de examinare a contestațiilor nu pot fi membri ai 
comisiei de evaluare a tezei/proiectului de master. 

140.  În cazul în care studentul nu a susţinut teza/proiectul de master în 
sesiunea stabilită, acesta are dreptul să o susţină repetat, de cel mult două ori, 
cu suportarea de către candidat a cheltuielilor de examinare, conform termene-
lor și metodologiei stabilite de Academie. Pentru susţinerea repetată, studentul 
solicită reconfirmarea temei tezei/proiectului de master. 

141.  În cazul în care şi la a treia încercare de a susţine teza/proiectul 
studentul nu obţine media de promovare, acestuia i se eliberează un certificat 
de absolvire a programului de master şi certificatul academic respectiv (vezi 
anexă). 
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XIII. DISPOZIŢII FINALE 
 

142. Prezentul Regulament este elaborat şi aprobat de către Consiliul facul-
tăţii.  

143. Prezentul Regulament întră în vigoare din momentul aprobării către 
Senatul Academiei şi se aplică, începând cu anul universitar 2022-2023.  

144. Modificările sau completările prezentului regulament sunt operate de 
către Biroul Facultăţii cu aprobarea ulterioară de către Senatul Academiei. 



            ANEXE 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

MD-2009, mun. Chişinău, str.Gh. Asachi, 21, tel.: (+373-22) 723-959, (+373-22) 255-798, fax: (+373-22) 229-727 
pagina web academy.police.md, e-mail: academia@mai.gov.md, IDNO 1006601000691 

 
 
 

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE 
 

Seria _____ Nr ____________ 

 

Prin prezenta se adeverește că ____________________________________, 
născut (ă) în anul ________luna________, ziua ______, localita-
tea__________________________, a absolvit Facultatea Drept, ordine publică și se-
curitate civilă, domeniul de studii superioare de master____________________, 
programul de master ________________________________________________, 
învățământ cu frecvență, cu durata de ______________, ______ECTS. În sesiunea de 
absolvire din ____________________________ nu a susținut teza de master. 
 Absolventul(a) a promovat toate activitățile obligatorii prevăzute de planul de 
învățământ la programul de master respectiv cu următoarele rezultate:  
Media pentru sem.I, anul I______; media pentru sem. II, anul I____; Media de promo-
vare pentru anul I_______________. 
 Prezenta este eliberata la cerere și este însoțit de suplimentul descriptiv.  
 

 

Rector 

Decan 

 
 
 
 
 
Nr de înregistrare ___________________  Data eliberării ___________________________ 

 

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

ACADEMIA  „ŞTEFAN  CEL  MARE” 
ACADEMY  „STEFAN  CEL  MARE” 

mailto:academia@mai.gov.md
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DECLARAȚIE 

 Subsemnatul/subsemnata ......................................................................................, do-
miciliat/domiciliată în ........................................................................................, pose-
sor/posesoare a actului de identitate (B.I) cu Seria ...... Nr .................. CNP 
....................................................., declar pe propria răspundere că mă aflu în una dintre 
următoarele situații: 

 A.☐ nu am fost înmatriculat(ă) la studii superior de master la nici o Faculta-
te/Universitate din R. Moldova, de la terminarea studiilor superioare de licență până în 
prezent;  

B. ☐ am fost înmatriculat(ă) la studii superioare de master:  

− Facultatea/Universitatea............................................................................., în perioa-
da........................................................................................, la buget/taxă;  

− Facultatea/Universitatea............................................................................., în perioa-
da.........................................................................................., la buget/taxă;  

C.    nu voi urma concomitent două programe de studii  superioare master finanţate de 
la bugetul de stat, indiferent de nivelul lor şi nu voi urma simultan mai mult de două 
programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora. 

La prezenta declarație mă oblig să anexez o adeverință (în original) eliberată de 
Facultatea/instituția menționată, care să susțină cele declarate la punctul B.  

De asemenea:  

- sunt de acord cu preluarea datelor personale;  
- consimt, în mod expres și neechivoc, ca datele cu caracter personal ce mă privesc să 
fie prelucrate de către Academie prin mijloace automate și neautomate, în condițiile 
prevăzute de Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 
- am luat cunoștință de faptul că prezentul consimțământ este valabil pentru prelucra-
rea tuturor datelor cu caracter personal necesare susținerii concursului de admitere la 
studii superioare de master, iar în situația în care voi fi admis, se extinde inclusiv pen-
tru prelucrarea tuturor datelor cu caracter personal necesare încheierii contractului de 
studii, precum și pentru gestiunea școlarității şi a procesului de contabilizare a studiilor 
(după caz). 

Prezenta declaraţie a fost dată în vederea înscrierii la concursul de admitere – se-
siunea iulie 20__ – la programele de studii superioare de master organizate în cadrul 
Academiei „ Ștefan cel Mare” a MAI. 
 
 Data      Semnătura 
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Ministerul  Afacerilor Interne  al Republicii  Moldova 
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova 

Academia „Ştefan cel Mare” 
 

MD-2009, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi,  21   tel: 72-39-59, 255798, fax: 73-89-94 
email: academy@police.md, academia@mai.gov.md, dipost: acad@baza.mi 

 
 

Decan Facultate,  
doctor, conferențiar universitar     /_______________ 
Data eliberării _____________ 
Responsabil: ofițer  principal     / _______________ 

Facultatea drept, ordine publică, și securitate civilă 
Ciclul II, Studii Superioare de Master 

CERTIFICAT ACADEMIC nr.______ 
(seria de studii  2017 – 2019) 

Eliberat studentului (ei) __________________________________________________ 
Care realizează studiile în perioada septembrie 2017 – decembrie 2019_____________ 
Facultatea Drept, ordine publică și securitate civilă______________________________ 
Domeniul de fomare profesională _Drept______________________________________ 
Program de master Drept penal  (90 credite)____________________________________ 
Forma de învățămînt cu frecvență____________________________________________ 
În perioada de studii vizată, studentul (a) ______________________________________ 
a audiat cursurile universitare și a promovat examenele: 

d/o Denumirea unităților de curs Nr./ ore Nr. 
ECTS Nota Nota 

ECTS 

Anul I de studii (2017 – 2018) 
Semestrul I 

1.  Drept penal comparat 150 5   
2.  Victimologie 150 5   
3.  Drept penal comunitar 150 5   
4.  Teoria ştiinţei. Etica cercetării 150 5   
5.  Infracţiuni cu caracter terorist 150 5   
6.  Prevenirea și combaterea violenței în familie 150 5   

 Media de promovare pe semestrul I 900 30   
Anul I de studii (2017 – 2018) 

Semestrul II 
1.  Calificarea infracțiunilor contra persoanei 150 5   
2.  Calificarea și prevenirea infracțiunilor de corupție 150 5   
3.  Justiţia pentru copii 150 5   
4.  Analiza criminologică a criminalităţii contemporane 150 5   
5 Stagiul de master 300 10   
 Media de promovare pe semestrul II 900 30   
 Media generală pe semestre 1800 60   

mailto:academia@mai.gov.md
mailto:acad@baza.mi
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ADEVERINŢĂ 
 
 
Nr.____ 
 
 „____” __________20____ 
    

 
 

Eliberată______________________________________________, prin care se 
autentifică faptul că persoana domiciliat/domiciliată în 
_________________________________________, posesor/posesoare a actului de 
identitate (B.I) cu Seria ___ Nr ___________ CNP ________________________, a 
absolvit la forma de învățământ ____________________________, (buget, taxă) ci-
clul II - Studii Superioare de Master,  anul universitar _________________, programul 
de master______________________________, domeniul de formare profesională 
___________________________________________. 

Prezenta adeverință a fost dată în vederea înscrierii la concursul de admitere – 
sesiunea iulie 20__ – la programele de studii superioare de master organizate în cadrul 
Academiei „ Ștefan cel Mare” a MAI. 
 

 
 
 
Decan Facultate       /____________________ 
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ANGAJAMENT 
 

Subsemnatul(a) _________________________________________________ , 
                                                            (numele, prenumele, patronimicul, data, luna, anul naşterii persoanei admise la studii 

____________________________________________________________________ 
autoritatea administrativă, instituţia publică sau subdiviziunea din cadrul MAI în care activează la momentul înmatriculării, 

____________________________________________________________________ 
Facultatea şi programul de studii la care a fost înmatriculat, grupa academică, datele de identificare din buletinul de identitate (IDNP, seria, data emiteri)) 

____________________________________________________________________ 
 

 
Confirm că am fost informat despre prevederile art.25 alin. (3) din Legea nr. 300 

din 21.12.2017 cu privire la sistemul administraţiei penitenciare,  potrivit cărora, per-
soanele, selectate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, admise la instituţiile de 
învăţământ pentru pregătirea agenţilor de penitenciare, semnează un angajament prin 
care se obligă să activeze în sistemul administraţiei penitenciare cel puţin 3 ani după 
absolvirea studiilor respective.  

 
Sunt informat despre obligativitatea restituirii cheltuielilor de şcolarizare în ca-

zul nerespectării termenului de activitate în sistemul administraţiei penitenciare, prevă-
zut la art. 25 alin. (3) din Legea nr. 300 din 21.12.2017 cu privire la sistemul adminis-
traţiei penitenciare. 

 
În temeiul celor expuse, mă angajez asupra respectării condiţiilor prevederilor 

legale sus enunţate. 
 
 
Data: „____”_____________20__   Semnătura __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ , 

(numele, prenumele, patronimicul şi funcţia deţinută a angajatului/funcţionarului  

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

în prezenţa căreia a fost întocmit angajamentul, atribuţie/competenţe care reiese din fişa postului, fie au fost delegate, corespunzător, semnătura  
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ANGAJAMENT 

privind activitatea în serviciul public  
 

Subsemnatul/a, ____________________________________________________ , 
 (numele, prenumele, patronimicul persoanei admise la studii, funcţia deţinută  

____________________________________________________________________ 
subdiviziunea şi autoritatea publică în care activează, precum şi datele din buletinul de identitate) 

____________________________________________________________________ 
 

confirm că am fost informat despre prevederilor art. 38, alin. (3) şi (4) al Legii nr. 158 

04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, potrivit cărora 

funcţionarul public care urmează studii de masterat, în țară sau în străinătate cu excep-

ţia celor urmate pe cont propriu, este obligat să îşi asume angajamentul scris că, după 

terminarea acestora, va activa în serviciul public între 2 şi 5 ani, proporţional cu numă-

rul zilelor de dezvoltare profesională. În cazul nerespectării angajamentului specificat 

la art. 38, alin. (3) al Legii nr.158/2008, precum şi în cazul în care funcţionarul public 

nu a absolvit din vina sa forma de dezvoltare profesională, el este obligat să restituie 

autorităţii publice cheltuielile suportate pentru dezvoltarea profesională, inclusiv sala-

riul încasat pe această perioadă, calculat în condițiile legii. În cazul refuzului de a resti-

tui cheltuielile suportate, acestea se încasează în baza hotărârii judecătoreşti, la cererea 

autorităţii publice respective. 

În temeiul celor expuse, mă oblig să respect condițiile prevederilor legale. 

 
 
Data: „____”_____________20__    Semnătura  ____________ 
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ANGAJAMENT 
privind activitatea în serviciul public cu statut special  

 
 
 

Subsemnatul(a), ___________________________________________________ , 
 (numele, prenumele, patronimicul persoanei admise la studii, funcţia deţinută  

____________________________________________________________________ 
autoritatea administrativă, instituţia publică sau subdiviziunea din cadrul MAI în care activează, precum şi datele din buletinul de identitate) 

____________________________________________________________________ 
 

confirm că am fost informat despre prevederile art. 26 alin. (4) al Legii nr. 288 din 

16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Aface-

rilor Interne, potrivit cărora funcţionarul public cu statut special care a absolvit o insti-

tuţie de învățământ a Ministerului Afacerilor Interne din banii bugetului de stat şi a în-

cetat raportul de serviciu în primii 5 ani de activitate din motivele specificate la art.38 

alin.(1) lit.a), g)-r) şi t)-w) restituie cheltuielile pentru studii proporţional cu perioada 

rămasă până la 5 ani, în modul stabilit de Ministerul Afacerilor Interne. 

În temeiul celor expuse, mă oblig să respect condițiile prevederilor legale. 

 
 
Data: „____”_____________20__    Semnătura  ____________ 
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ANGAJAMENT 
  

Subsemnatul(a) _________________________________________________ , 
(numele, prenumele, patronimicul persoanei admise la studii 

____________________________________________________________________ 
autoritatea administrativă, instituţia publică sau subdiviziunea din cadrul MAI în care activează la momentul înmatriculării, 

____________________________________________________________________ 
Facultatea şi programul de studii la care a fost înmatriculat, grupa academică, datele de identificare din buletinul de identitate (IDNP, seria, data emiteri)) 

____________________________________________________________________ 
 

confirm că am fost informat despre prevederile art.122 alin. (12) din Codul educaţiei 
nr.152/2014, art. 26 alin. (4) al Legii nr. 288 din 16.12.2016 privind funcţionarul pu-
blic cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi pct.45 şi 46 din Re-
gulament cu privire la organizarea şi realizarea învăţământului şi cercetării în cadrul 
Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.429/2020 (în continuare - Regulamentului), studenţii pe locurile cu fi-
nanţare bugetară nu pot repeta anul de studii în situaţia nepromovării acestuia din mo-
tive imputabile lor. În cazul exmatriculării acestora din iniţiativă personală, transfer la 
studii cu taxă sau în mod de sancţionare, precum şi în cazul încetării raportului de ser-
viciu din motivele imputabile lor, sunt obligaţi să restituie la bugetul de stat cheltuieli-
le de întreţinere şi instruire efectuate pe timpul şcolarizării în instituţie. 

Totodată, în temeiul pct.49 a aceluiaşi Regulament stabileşte faptul că absolvenţii 
Academiei, care au urmat studiile superioare de masterat în cadrul instituţiei, formele 
de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă, pe locuri cu finanţare de la bugetul 
de stat, sunt obligaţi să activeze timp de 5 ani după absolvire în cadrul MAI. În terme-
nul respectiv nu se include perioada de suspendare a raporturilor de serviciu, precum şi 
perioada aflării în concediu pentru îngrijirea copilului. 

În temeiul celor expuse, mă oblig să respect condițiile prevederilor legale. 

 
 
Data: „____”_____________20__   Semnătura __________________ 
 
 
___________________________________________________________________ , 

(numele, prenumele, patronimicul şi funcţia deţinută a angajatului/funcţionarului  

___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

în prezenţa căreia a fost întocmit angajamentul, atribuţie/competenţe care reiese din fişa postului, fie au fost delegate, corespunzător, semnătura  
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ACADEMIA “ŞTEFAN CEL MARE” A MAI 

FACULTATEA DREPT, ADMINISTRAŢIE, ORDINE ŞI SECURITATE PUBLICĂ 

FIŞA DE ÎNSCRIERE   Nr.     
     

la concursul de admitere la studii superioare de master 

Subsemnatul (a) __________________________________________________________________________, 
                                                                               (numele, prenumele, patronimicul) 
posesor a actului de identitate (B.I. Seria ___  Număr______________ IDNP_________________________,  

data naşterii______________________, cetăţenia_______________________, cu domiciliul în_____________ 
                                (ziua, luna, anul) 
_________________________________________________realizând studii superioare de licență (sau studii  

echivalente) în perioada anilor________________________ la instituția_____________________________,  

domeniul de formare profesională  (specialitatea)________________________________________________,  

forma de învățământ (F/R, cu frecvență)_____, tipul diplomei _____________________________________, 
                                                                                                    (licenţă, master, seria şi nr. diplomei) 
solicit acordul Dvs. pentru a participa la concursul de admitere, ciclul II, studii superioare de master (științific  

sau profesional), la programul de instruire _____________________________________________________, 

cu durata de studii:  

o 1, 5 ani (90 ECTS) (se bifează opțiunea); 

o 2 ani (120 ECTS); 

o cu finanțare din buget (se bifează opțiunea); 

o cu achitarea taxei de studii. 

Sunt familiarizat cu criteriile şi condițiile generale de participare la concursul de admitere la studii superi-

oare de master.  

Mă oblig să achit taxa de înmatriculare la studii la contabilitatea instituției. 

Funcția deținută/ Subdiviziunea (locul de muncă) ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Telefon de contact/de viber şi adresa electronică ________________________________________________ 

Data_____________________                                       Semnătură candidat_____________________ 

Atenţie! Documentul conţine date cu caracter personal. Utilizarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în 
condiţiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. 
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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, IDNO: 1006601000691, MF-TR Chişinău - bugetul de 
stat 

CONTRACT 
privind realizarea studiilor superioare de master (ciclul II),  

în Academia „Ştefan cel Mare” a MAI 
nr.__________ din ___________________20__ 

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, 
________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
_____, (numele, prenumele; gradul științific) 

în calitate de instituţie de învăţământ superior de stat acreditată, denumită în continuare „ACADE-
MIA(/E)”, pe de o parte şi 
 

1.2. Dl/dna ______________________________________________, cu domiciliul în 
______________ 

(numele, prenumele şi patronimicul studentului) (locali-
tatea, 

__________________________, 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) Academiei„Ştefan cel Mare” a MAI, Facultatea 
_______________________  

(denumirea deplină a facultăţii) 

_________________________________________________________________________________
_____, ciclul II, studiilor superioare de master, cu finanţare din contul bugetului de stat □ / cu taxă □, 
de 

(bifaţi una din opţiuni, cealaltă de tăiat/exclus cu pixul) 
numit(/ă) în continuare „STUDENT”, de cealaltă parte. 

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 con-
cordanţă cu legislaţia sectorială internaţională şi națională, printre care, Codul educaţiei, hotărârilor 
de Guvern, ordinele ministerelor de resort, prevederile Cartei universitare, hotărârilor Senatului Aca-
demiei, şi alte acte normative. 

2.2. Durata studiilor superioare de master este de ________ ani cu un număr de minimum 
_________ ECTS, la programul de studii __________________________. 

2.3. ACADEMIA eliberează, după realizarea integrală a programului de studii prevăzut pentru 
studii de master, diploma şi suplimentul la diplomă. 

http://academy.police.md/
mailto:academia@mai.gov.md
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2.4. Prevederile prezentului contract de studii sunt reglementate în conformitate cu cadrul norma-
tiv 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 

master, începând cu anul universitar 20____ - 20____. 
3.2. Programul studiilor superioare de master (ciclul II) poate înceta, poate fi întrerupt sau suspen-

dat, doar în cazurile prevăzute de cadrul normativ existent, cu încheierea unui nou contract, ori al 
unui acord adiţional, după caz. 
 

IV. Drepturile şi obligaţiile părţilor 
4.1. Drepturile ACADEMIEI: 
a) exercită toate drepturile care decurg din legislaţia în vigoare, actele departamentale, Carta uni-

versitară, precum şi din prevederile contractului semnat; 
b) stabileşte condiţiile de înmatriculare, organizarea, realizarea studiilor şi/sau exmatriculare de la 

studii ale studentului; 
c) nu admite la examenele sau sesiunile de examinare semestrială şi/sau finală, în cazurile în care 

studentul nu acumulează un număr de 30 credite de studiu în perioada stabilită; 
d) supraveghează şi urmăreşte modul în care studentul îşi respectă obligaţiile contractuale asumate 

prin prezentul contract; 
e) prelucrează datele cu caracter personal, al cărui consimţământ al subiectului datelor cu caracter 

personal, este dat odată cu semnarea prezentului contract; 
f) stabileşte cuantumul taxei de studii; 
g) stabileşte modul de încasare şi termenele de achitare a taxelor de studii; 
h) nu admite la sesiunea de examinare semestrială şi/sau finală, pentru restanţe financiare, totale 

ori parţiale a taxelor de studii. 

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, revizuie/modifică planul de învăţământ în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
c) asigură, reieşind din posibilitatea de care dispune, condiţii pentru utilizarea eficientă a bazei 

tehnico-materiale: săli de lectură, fondul bibliotecii, laboratoare, utilaj şi alte materiale pentru efectu-
area cercetărilor; 

d) în cazul în care pe parcursul desfăşurării raporturilor juridice dintre ACADEMIE şi STU-
DENT, 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 compo-
nentă a acestuia; 

e) aduce anual la cunoştinţa studenţilor, cu cel mult 3 (trei) luni înaintea începerii anului universi-
tar, cuantumul taxei pentru fiecare an de studiu; 

f) nu va modifica cuantumul taxei de studiu în decursul anului universitar. 

4.3. Drepturile STUDENTULUI: 
a) să beneficieze de toate facilităţile oferite de către ACADEMIE pentru realizarea activităţilor 

preconizate prin planurile de învăţământ, activităţilor de cercetare ştiinţifică, educativ-culturale, de 
voluntariat în cadrul/în afara ACADEMIE, care nu sunt obligatorii prin planurile de învăţământ; 

b) să obţină informaţia solicitată despre situaţia academică proprie pe parcursul şi la finele semes-
trului; 
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c) să beneficieze de burse de studii, burse de merit şi burse sociale în conformitate cu reglementă-
rile în vigoare, precum și de burse de mobilitate de la alte universităţi din ţară şi străinătate, prin con-
curs; 

d) să solicite transferul creditelor acumulate la o altă universitate/facultate parteneră, cu care 
ACADEMIA a încheiat un acord, pe cursuri, module, perioade compacte de studii; 

e) să solicite cadrelor didactice consultaţii; 
f) să participe în diverse forme de activitate extracurriculară și de voluntariat pentru dezvoltarea 

competenţelor subsidiare; 
g) să participe în guvernarea ACADEMIEI; 
h) să primească diploma și suplimentul diplomei de studii, model stabilit de către Ministerul Edu-

caţiei şi Cercetării; 
i) să semneze de fiecare dată când situaţia o cere o notă de informare cu privire la prelucrarea da-

telor cu caracter personal; 
j) să beneficieze de asistenţă medicală în cadrul cabinetelor destinate studenţilor; 
k) să solicite modificarea, completarea, rectificarea datelor personale schimbate, incorecte sau in-

complete, în temeiul actelor oficiale confirmative; 
l)  să suspende studiile prin concediu academic, doar după finalizarea a cel puțin două semestre 

de studii. 

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 semneze/încheie Angajamente şi/sau alte categorii de acte juridice suplimentare (în cazul 

studenților instruiți/înmatriculaţi pe locurile cu finanţare din contul bugetului de stat), care se vor păs-
tra în dosarul personal, în modul stabilit. 

c) să se prezinte pentru evaluările curente, periodice, semestriale şi ale evaluărilor finale prin 
examene sau colocvii; 

d) să realizeze exigent şi la timp obligaţiile conform planului de învăţământ şi curriculumului pe 
unitate de curs/modul în scopul unei pregătiri profesionale temeinice; 

e) să participe activ la toate formele de organizare a procesului de predare-învăţare-evaluare; 
f) să depună eforturi pentru a dobândi finalităţile de studiu preconizate: a acumula cunoştinţe, a-şi 

dezvolta capacităţi şi a-şi forma competenţe; 
g) să frecventeze cursurile, seminarele şi alte activităţi prevăzute de planul de învăţământ;  
h) să susţină toate formele de evaluare curentă, periodică, semestrială şi finală; 
i) să acumuleze numărul necesar de credite pentru promovarea semestrului, a anului de studii, în 

vederea absolvirii şi obţinerii diplomei de master; 
j) să achite, în casa/contabilitatea instituţiei şi/sau prin virament, la contul bancar indicat de 

către instituţie, taxa de studii, integral sau parțial în condițiile stabilite în Capitolul VI.;7 
k) să achite, în casa/contabilitatea instituţiei şi/sau prin virament, la contul bancar indicat de 

către instituţie, taxa pentru cazare şi/sau alte categorii de plăţi, pentru servicii neprevăzute în 
planul de învăţământ, pretinse adiţional de către STUDENT, de a fi prestate în mod adiţional 
de către ACADEMIE; 

l) să se prezinte și să participe, potrivit ordinului de înmatriculare la studii, la orele 
auditoriale (contact direct), şi/sau la organizarea activităţilor didactice în regim online, după 
caz, programate în orarul activităţilor didactice, conform planurilor de învăţământ şi programe-
lor de studii; 

m) să deţină în posesie şi folosinţă, mijloace tehnico-materiale în stare funcţională, pentru a 
putea participa nemijlocit la activităţile didactice în regim online, după caz; 

n) 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 vi-



 34 

goare; 
o) să respecte dispoziţiile actelor juridice ale ACADEMIEI şi normele de disciplină şi etică 

universitară; 
p)  să anunţe orice schimbare ale elementelor de identificare ale STUDENTULUI, printre care, 

adrese, a poștei electronice, telefoanelor, a altor date de contact şi/sau a datelor personale în termen 
de 3 zile, din momentul efectuării schimbărilor, ori al producerii evenimentului. În cazul neinformării 
reprezentanților ACADEMIEI despre schimbările survenite în cazurile anterior menționate, studentul 
își asumă riscurile de corespondență pe chestiunile ce privesc raporturile de studii dintre Părți, astfel, 
studentul considerându-se a fi informat/citat/somat, corespunzător. 

q) să certifice, în modul stabilit, inclusiv pe propria răspundere, toate copiile de pe actele ce le îna-
intează ACADEMIEI; 

r) să lucreze, nu mai puţin de 5 ani după absolvirea ACADEMIEI, în cadrul Ministerului Afaceri-
lor Interne, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia, ori în cadrul entităţi-
lor/subiecţilor care l-a delegat la studii, în cazul studenţilor pe locurile cu finanţare de la bugetul de 
stat; 

s) să restituie la bugetul de stat a tuturor cheltuielile de întreţinere şi instruire efectuate pe timpul 
şcolarizării în cadrul ACADEMIEI, în cazul exmatriculării acestora din iniţiativă personală, în mod 
de sancţionare, refuză propunerea comisiei de stat de repartizare, neprezentării la locul de muncă 
conform repartizării, al încălcării termenului indicat în prezentul contract şi/sau alte modalităţi de ne-
executare, ori executarea necorespunzătoare atât a clauzelor contractuale, cât şi a cadrului normativ 
existent, în cazul studenţilor pe locurile cu finanţare de la bugetul de stat; 

t) să preia fișa de lichidare de la Direcția resurse umane și să o semneze în termen de 30 zile din 
momentul încetării/rezoluțiunii raporturilor juridice cu ACADEMIA. 

V. Finanţare 
Finanţarea studiilor superioare de 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 pe locuri cu finanțare de taxă). 
6.1. Mărimea taxei de studiu se stabileşte şi se aprobă de către Senatul ACADEMIEI. 
6.2. Taxa stabilită pentru studii în cadrul ACADEMIEI se achită integral pentru fiecare an 

de studii în parte. 
6.3. Taxa pentru studii poate fi achitată integral sau în mod eşalonat, în 2 (două) rate/tranșe 

egale. 
6.4. În cazul achitării taxei pentru studii în mod eşalonat, în 2 (două) rate/tranșe egale, prima 

rată/tranșă va fi achitată până la data de 1 octombrie a anului curent, iar cea de-a doua ra-
tă/tranșă va fi achitată nu mai târziu de 31 ianuarie a anului calendaristic în curs. 

6.5. Cu titlu de excepție, prin derogare de la pct.  6.3. al prezentului contract, taxa pentru 
studii ar poate fi achitată în mod eșalonat în mai multe rate/tranșe, până la începutul sesiunii de 
examinare, doar în baza unei cereri motivate, adresate rectorului ACADEMIEI, în primele 15 
zile, de la începutul fiecărui an de studii, cu anexarea unui set de acte justificative eliberate de 
organele competente şi certificate în modul stabilit. 

6.6. Drept temei pentru acceptarea achitării eșalonate (în 3 sau mai multe rate/tranșe) a taxei 
pentru studii, pot servi situațiile în care studentul: 

a) este orfan sau se află la întreținerea unui singur părinte a cărui venituri sunt insuficiente; 
b) provine dintr-o familie cu 3 sau mai mulți copii, care încă se află la întreținerea părinți-

lor; 
c) provine dintr-o familie social vulnerabilă sau cu o situație financiară precară, etc. 
Numărul ratelor/tranșelor și mărimea sumei acestora se va decide în dependenţă de argu-

mentele prezentate, având la bază în mod implicit şi avizul Consiliului Facultății. 
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6.7. Mărimea sumei ratei/tranșei nu poate fi mai mică de 1000 lei, iar numărul acestora nu 
poate fi mai mare de 9 rate/tranșe pentru studenții de la programele de master. 

6.8. Decizia de eşalonare, împreună cu cererea motivată, avizul Consiliului Facultății și în-
scrisurile ataşate, acesteia vor fi anexate la unul din exemplarele prezentului contract, care vor fi 
păstrate în dosarul personal al studentului, la Direcția resurse umane a ACADEMIEI. 

6.9. Cetăţenilor străini li se aplică la taxa pentru studii stabilită coeficientul 1,5. 
6.10. În cazul exmatriculării pe motivele indicate în pct. 7.3. al prezentului contract, sumele depu-

se anterior pentru studii nu se restituie. 
6.11. În cazul rezoluţiunii contractului, la cererea scrisă a studentului depusă până la data de 31 

decembrie anului curent, se rambursează 50% din plata depusă pentru studii, doar în cazul în care 
taxa pentru studii a fost achitată în sumă integrală. 

6.12. Neachitarea taxei de studiu în termenii stabiliţi de prezentul contract, are ca efect încetarea 
raporturilor contractuale prin exmatricularea studentului de la studii. 

6.13. Pentru studiile superioare de master, care încep cu anul universitar 20__-20__, taxa pentru 
studii este de ______________________________________________________ lei. 

VII. Modificarea, încetarea şi/sau rezoluţiunea contractului 
7.1. Modificarea şi completările prezentului contract de studii se face în scris prin acord adi-

ţional. 
7.2. Contractul de studii încetează la momentul finalizării (absolvirii) studiilor. Obligaţiile 

înscrise până la data încetării trebuie executate în condiţiile contractuale. 
7.3. Prin derogare de la pct. 7.2., contractul de studii poate înceta, după executarea tuturor 

obligaţiilor STUDENTULUI, efect al exmatriculării studentului de la studii, în următoarele 
cazuri: 

a) la cererea studentului; 
b) pentru nereușită, dacă nu a acumulat în perioada stabilită minimul curricular de 30 de 

credite de studii transferabile; 
c) pentru promovarea unui examen în mod fraudulos; 
d) pentru absențe nemotivate, înregistrate pe parcursul unui semestru – mai mult de 1/3 

din totalul de ore prevăzut în Planul de învățământ pentru semestrul respectiv; 
e) neachitarea taxei pentru studii în termenii și în condițiile stabilite prin Cap. VI al pre-

zentului contract; 
f) pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract; 
g) pentru încălcări ale Codului de etică universitară, etc. 

7.4. Rezoluţiunea contractului are loc în cazurile: 
a) pierderii calităţii de student; 
b) nerespectării de către una din părţi a condiţiilor contractului; 
c) imposibilității realizării contractului (forţa majoră); 
d) reprofilarea sau lichidarea instituţiei de învăţământ. 

7.5. Orice îngăduinţă/favoare din partea ACADEMIEI nu poate fi interpretată ca o renunţare 
la clauzele de exmatriculare. 

VIII. Litigii 
8.1. În caz de apariţie a unor potenţiale litigii între părţile contractante, vor acţiona cu prudenţă şi 

diligenţă, depunând toate eforturile posibile, în scopul soluţionării acestora pe cale amiabilă, în con-
formitate cu legislaţia în vigoare. 

8.2. În caz de imposibilitate de a soluţiona litigiul pe cale extrajudiciară/amiabilă toate pricini-
le/acţiunile civile judiciare, urmează a fi examinate la locul executării contractului, adică de către in-
stanţele 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, hăr-

ţuire sexuală privind relaţiile cu alţi studenţi sau relaţiile dintre studenţi şi cadrele didactice, atât stu-
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dentul cât şi cadrele didactice se pot adresa, în apărarea drepturilor sale, prin petiţii conducerii 
ACADEMIEI. 

IX. Dispoziţii finale 
9.1. Prin semnarea prezentului contract de studii, studentul declară că a luat cunoştinţă cu conţi-

nutul tuturor regulamentelor, metodologiilor, procedurilor, normelor de disciplină, normelor de etică, 
integritate şi deontologie universitară şi a altor documente cu caracter normativ în cadrul ACADE-
MIEI şi a facultăţii. 

9.2. Prin semnarea prezentului contract, studentul își manifestă consimțământul ca pe durata stu-
diilor angajații ACADEMIEI să prelucreze datele cu caracter personal ce îl privesc, în conformitate 
cu legislația în vigoare. Totodată, confirmă că a luat cunoștință cu prevederile Politicii se securitate 
privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informațio-
nale gestionate de către ACADEMIE. 

9.3. Decanul Facultăţii, poate fi împuternicit prin delegare, de către rectorul ACADEMIEI să 
semneze/încheie prezentul contract de studii. 

9.4. Prezentul contract intră în vigoare şi produce efecte din momentul semnării de către părţi. 
9.5. Prezentul contract este încheiat la data indicată în preambul, la sediul principal al ACADE-

MIEI, din str. Gh. Asachi, 21, în 3 (trei) 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  
 

Rector, 
__________________ __________________ 

L.Ş. 

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

(semnătura) 
 

 
 
 

http://academy.police.md/
mailto:academia@mai.gov.md
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