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I.PRINCIPII GENERALE 

1.1.  Prezentul regulament stabilește metodologia perceperii taxelor pentru studii universitare în 

Universitatea Liberă Internaționala din Moldova, tipurile de taxe, precum și reducerea pentru taxele(tarifele) 

de școlarizare pentru toate nivelurile și formele de studiu și scutirea de plată, pentru cetățenii RM precum și 

pentru cetățenii străini în conformitate cu actele normative în vigoare. 

1.2   Baza normativă a prezentului Regulament, este: 

 Codului Educației al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 152 din 17.07.2014 

 Hotărârea Guvernului nr. 983 din 22.12.2012 ”Cu privire la modul de funcționare a instituțiilor de 

învățământ superior de stat în condiții de autonomie financiară”.  

 Hotărârea Guvernului nr. 125 din 15.02.2001 ”Cu privire la scutirea de plata taxei de studii a 

studenților și elevilor instituțiilor de învățământ superior și mediu de specialitate de stat înmatriculați pe bază 

de contract”. 

 Alte acte normative în vigoare. 

 

II. METODOLOGIA PERCEPERII TAXELOR PENTRU STUDII UNIVERSITARE ÎN 

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA 

2.1. Mărimea taxei de studii pentru studenții(candidații) de la toate ciclurile de învățământ, atât cetățenii 

Republicii Moldova cât și pentru cetățenii străini, este stabilită în baza ordinului intern, în conformitate cu  

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea studiilor superioare, aprobat de Rectorul ULIM. 

2.2. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, funcționând în condiții de autogestiune, poate stabili 

taxe pentru repetarea examenelor și altor forme de verificare, precum și pentru activități neincluse în planul 

de învățământ, conform prezentei instrucțiuni. 

2.3. Pentru plata integrală a taxei de școlarizare până în momentul confirmării locului, studenților anului 

I li se poate acorda o reducere de 10%. 

2.4. Cuantumul contribuției la cheltuielile de școlarizare, dezbătut și aprobat în Senat, este adus la 

cunoștință candidaților și a cursanților. La stabilirea  mărimii taxelor de studii se  ține cont de cheltuielile 

suportate, din veniturile încasate din taxa de studii pe perioada anului financiar  precedent celui în curs.  

Cuantumul taxei de studii se formează din cheltuieli de personal care procentual constituie circa 42% din 

taxa pentru studii, și  include cheltuielile pentru retribuirea muncii, contribuțiile de asigurări sociale de stat 

obligatorii, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate, îndemnizațiile pentru incapacitate 

temporară de muncă. Un alt element important la stabilirea taxei sunt cheltuielile de consum 48%,  care 

includ cheltuielile aferente desfășurării procesului de studii și anume cheltuieli pentru: servicii comunale 

(energie electrică; gaze; energie termică; apă și canalizare; salubritate; pază; telefon și de poștă);  deplasări; 

mobilitate academică;  achiziții de carte; abonare; servicii editoriale în cadrul procesului de studii; materiale 

didactice; formarea profesională a personalului; rechizite de birou, echipament, inventar, materiale și obiecte 

de uz gospodăresc (procurarea obiectelor de mică valoare, materiale pentru menținerea curățeniei,); reparații 

curente; alte cheltuieli aferente desfășurării procesului de studii;  cheltuielile de dezvoltare constituie circa 

10% din mijloacele acumulate în baza achitării taxei de studii și  include suma anuală a uzurii mijloacelor 

fixe și suma anuală a amortizării activelor nemateriale. În funcție de numărul solicitărilor pe specialități, 
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cheltuieli  generate de inflație, cheltuielile reale ale instituției, cerințele pieței se stabilește un indicator care 

diferențiază taxele de studii, pe programe de studii. 

 

                                                             III. TAXA PENTRU STUDII 

3.1.   Conținutul procesului de studii este determinat de planurile de învățământ, aprobate de Senat de 

comun acord cu Ministerul Educației, precum și de curricula elaborată de catedre și aprobată de senat, 

procedeul didactic la Universitate este organizat prin învățământ cu frecvență, cu frecvență redusă și la 

distanță. La toate formele de învățământ, cuantumul contribuției la cheltuielile de școlarizare, aprobate prin 

ordin de Rectorul ULIM este adus la cunoștință candidaților și cursanților, școlarizarea se face în baza de 

contract cu achitarea taxei sau din contul ULIM, doar la programele acreditate și autorizate provizoriu, în 

condițiile legii și regulamentelor interne ULIM. 

3.2.   Taxa de studii este calculată pentru un an de studii, reieșind din 60 puncte credite pentru un an 

universitar cu frecvență și, respectiv, 45 puncte credite pentru frecventă redusă. 

3.3.  Taxa de studii se achită pentru fiecare an de studii de către Beneficiar, prin transfer sau în numerar 

conform contractului de studii semnat între Instituție și Beneficiar. 

3.4.   In cazul în care Beneficiarul nu execută obligația de achitare a taxei de studii în termenele prevăzute 

în contractul de studii, acesta va compensa prejudiciul cauzat ULIM, achitând o penalitate în mărime de 2% 

din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere. 

3.5.   Taxa de studii poate fi achitată integral pentru toți anii de învățământ. In acest caz, cuantumul taxei 

pentru studii rămâne neschimbat pe toata perioada studiilor. 

3.6.   Taxa de studii nu include cheltuielile de cazare în căminul ULIM. Studenții înmatriculați, cazați în 

căminul ULIM, achită taxa de cazare stabilită conform ordinului Rectorului ULIM pentru anul de studii 

corespunzător. 

3.7.   In caz de transfer/restabilire în cadrul instituției(de la o specialitate la alta) ori din alta instituție, se 

achită taxa de școlarizare stabilită pentru anul respectiv de studii. 

3.8.   Studenții care după primele două semestre de studii acumulează media academică satisfăcătoare și 

nu au restanțe, au dreptul de a urma studii paralele la a doua specialitate. Studiile paralele sunt efectuate 

contra plată, cu o taxa redusă de până la 50 procente  față de cotele stabilite pentru facultățile de bază. 

3.9.   Taxele de studii pentru studenții străini reprezintă o categorie aparte de sume percepute de la studenți, 

și sunt reglementate printr-un Regulament aprobat atât prin Hotărârea de Guvern privind aprobarea 

Regulamentului cu privire la instruirea străinilor în instituțiile de învățământ din Republica Moldova cât și 

prin Regulamentul intern cu privire la instruirea străinilor. 

3.10.   In cazul exmatriculării Studentului din motivul încălcării legislației Republicii Moldova, precum 

și nerespectării regulamentelor interne ale Universității, încălcării ordinii în cămin, inclusiv în cazul rezilierii 

contractului de studii din inițiativa ULIM pe motivul nerespectării clauzelor acestuia de către Student, plata 

depusă pentru studii nu se restituie. 

3.11.   Taxa pentru studii se achită integral pentru anul respectiv de studii în termenele indicate în 

contractul de studii sau, cu acordul scris al Rectorului ULIM, în rate, la datele convenite de părți. 
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3.12.   In funcție de gradul de inflație, indexare a salariilor, de reușită academică a studentului, cât și 

aplicând mecanisme stimulatoare față de student, taxa pentru studii poate fi modificată. 

3.13.   In caz de repetare a anului de studii, taxa de studii pentru anul repetat se achită integral. 

3.14.   Studenții, care la absolvirea instituției de învățământ, nu au susținut sau nu au promovat examenul 

de absolvire, sau teza de profil, se pot înscrie într-o sesiune ulterioară, în baza de contract, cu achitarea 

suplimentară a cheltuielilor aferente. 

3.15.   Scutire/reducere a taxei de studii se face în baza cererii studentului înaintate rectorului ULIM, 

copiilor orfani și copii rămași fără tutela părinților, studenții proveniți din centrele de plasament invalizi de 

grupa I-a și a II-a, cărora nu le este contraindicată instruirea în instituțiile superioare de învățământ, 

candidaților care au obținut în ultimii doi ani de studii distincții la olimpiadele școlare internaționale, la 

concursuri artistice sau sportive de nivel continental, mondial sau olimpic, familiilor cu mulți copii la 

prezentarea certificatului privind componența familiei, reducerile sunt stabilite pentru fiecare an universitar. 

3.16.   Studenții înmatriculați la studii fără plată-din bugetul ULIM, inclusiv cei trimiși la studii de către 

Guvernul Republicii Moldova, ministere și departamente își pot continua studiile din cont ULIM în anii 

următori dacă acumulează media anuală stabilită prin ordinul rectorului ULIM, studenții care n-au acumulat 

media generală anuală stabilită de către Rectorat în anul respectiv urmează să achite taxe de studii. 

3.17.   Studenții care își fac studiile din bugetul ULIM, inclusiv cei trimiși la studii de către Guvernul 

Republicii Moldova, ministere și departamente, sunt chemați, în lunile de vară, să îndeplinească un anumit 

volum de lucrări de reparație curentă a corpusurilor de studii ULIM, sau să introducă în casa ULIM contra 

plată stabilită anual prin ordinul special al Rectorului. 

3.18.   Studenții care își fac studiile gratuit din contul ULIM vor fi plasați în câmpul muncii în funcție de 

necesitățile Republicii Moldova în strictă coordonare cu instituția publică, ce a recomandat respectivele 

persoane la studii. 

IV. DISPOZIȚII FINALE 

4.1.Regulamentul intră în vigoare din momentul aprobării de către Senatul ULIM. 


