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MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA 
IPÎ INSTITUTUL DE ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINOLOGIE APLICATĂ 

 
 

 
 

CONTRACT nr. __________ 
de pregătire a specialiştilor 

 
 
___ _________________ 2022                  mun. Chişinău 
 
 
 

IPÎ Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată (în continuare – Institutul de Criminologie), în per-
soana dlui Valeriu Bujor, rector, care activează în baza Statutului, pe de o parte, şi _____________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
                                                                             (beneficiarul sau numele studentului) 

pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract privind următoarele: 
 

I. OBIECTUL ŞI TERMENII CONTRACTULUI 
 

1.1. Institutul de Criminologie îşi asumă obligaţiunea de a efectua instruirea Studentului  ___________ 
_______________________________________________________________________________________ 
conform cerinţelor prevăzute de Statutul Institutului de Criminologie şi de planul de învățământ la specialitatea 
0421.2 – Criminologie şi știinţe penale, forma de învățământ – cu frecvență. 

1.2. Studiile se încheie cu conferirea calificării Licenţiat în Drept prin eliberarea diplomei sau a 
certificatului de studii superioare universitare de licenţă (ciclul I). 

1.3. Termenul prezentului Contract este de 4 (patru) ani, începând cu 01 septembrie 2022, cu condiţia 
îndeplinirii de către Student a obligaţiunilor asumate prin prezentul Contract. 
 

II. RAPORTURILE PECUNIARE DINTRE PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 

2.1. Mărimea taxei pentru studii se aprobă de către Fondatorul Institutului de Criminologie anual până 
la data de 01 iunie și se plasează pe site-ul instituției. 

2.2. Mărimea taxei pentru anii ulteriori se calculează cu un spor de până la 10% față de anul precedent 
de studii, dar nu mai puțin decât mărimea ratei inflației pentru 12 (douăsprezece) luni precedente. 

2.3. Beneficiarul (studentul) se obligă să depună taxa pentru studii în termenii prevăzuţi de capitolul V a 
prezentului Contract. 

2.4. În cazul în care Studentul își face studiile din contul bugetului Institutului de Criminologie sau a 
beneficiat de scutiri și înlesniri la plata pentru studii și care va depune cerere de exmatriculare, transfer într-o 
altă instituție, sau a fost exmatriculat în baza pct. 7.9 a prezentului Contract, acesta va fi obligat să 
compenseze Institutului de Criminologie cheltuielile în mărimea taxei de studii stabilită la specialitatea 
respectivă. 
  

III. OBLIGAŢIUNILE INSTITUTULUI DE CRIMINOLOGIE 
 

3.1. Institutul de Criminologie se obligă de a efectua instruirea Studentului la nivelul standardelor 
educaţionale de stat în strictă conformitate cu planurile de studii aprobate de către Ministerul Educaţiei , Culturii 
și Cercetării al Republicii Moldova, curriculum-urile şi cerinţele Cadrului Național al Calificării. 

3.2. Institutul de Criminologie va asigura respectarea drepturilor tuturor participanţilor la procesul 
educaţional în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. 

3.3. Institutul de Criminologie va informa Beneficiarul (studentul) privind regulile şi ordinea de acordare 
a serviciilor educaţionale, calitatea şi conţinutul acestora, drepturile şi obligaţiile Părţilor în perioada acordării 
acestor servicii. 



Pagina 2 din 4 

3.4. Institutul de Criminologie va acorda Studentului concediu academic în cazuri prevăzute de actele 
normative în vigoare; suma din taxa nefolosită se rambursează conform prevederilor capitolului VI din 
prezentul Contract. La revenirea din concediul academic, Studentul va achita acea taxă de studii, care va fi 
prevăzută pentru studii în anul reînmatriculării. 

3.5. Institutul de Criminologie va proteja datele cu caracter personal ale Studentului prelucrându-le și 
utilizându-le în mod corect și în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 

 
IV. OBLIGAŢIUNILE BENEFICIARULUI (STUDENTULUI) 

 

4.1. Studentul îşi asumă obligaţiunea de a învăța persistent pentru îndeplinirea planului de studii şi 
respectarea regimului de organizare a procesului de învățământ, a nu admite încălcarea normelor etico-
morale, a legilor Republicii Moldova şi a păstra bunurile materiale şi intelectuale ale Institutului de 
Criminologie. 

4.2. Studentul va respecta cerinţele Statutului şi Cartei universitare a Institutului de Criminologie, ordini-
le și dispozițiile rectoratului. 

4.3. Studentul va respecta orarul prelegerilor, seminarelor şi altor forme de instruire și va însuşi pe de -
plin disciplinele conform Contractului anual de studii privind acumularea numărului de credite.  

4.4. Studentul nu va absenta nemotivat de la ore. 
4.5. Studentul va avea o atitudine gospodărească faţă de bunurile Institutului de Criminologie, va 

participa la asigurarea curăţeniei în sălile de studii, coridoare şi teritoriul aferent instituţiei.  
4.6. Studentul va participa la seminare științifice, mese rotunde, conferinţe studenţeşti organizate de 

Institutul de Criminologie, la activitățile cultural-sportive.  
 

V. DEPUNEREA TAXEI PENTRU STUDII 
 

5.1. Taxa pentru primul an de studii se stabileşte în mărime de 11000 (zece mii nouă sute) lei şi este 
modificată pentru anii următori în baza prevederilor pct. 2.2 a prezentului Contract. 

5.2. Beneficiarul (studentul) va achita taxa pentru studii în felul următor: 
5.2.1. Pentru primul an de studii: 
a. Pentru primul an de studii taxa de studii se achită respectiv: 
– prima tranșă (60% din sumă) până la data de 18.08.2021; 
– a doua tranșă (40% din sumă) până la data de 01.10.2021 . 
b. Candidatul la studii se consideră înmatriculat și capătă statutul de Student, numai după achitarea 

taxei pentru studii prevăzută în pct. a. 
5.2.2. Pentru anul II și următorii ani de studii: 
a. Pentru primul semestru al anului de studii (50% din sumă) taxa va fi achitată până la data de 30 mai 

a anului curent de studii. 
b. Pentru semestrul doi (50% din sumă) până la data de 15 decembrie al anului de studii. 
5.3. În anumite cazuri, termenele și modul de plată indicate în pct. 5.2 a prezentului Contract pot fi 

modificate. Rectorul instituţiei poate permite prelungirea termenului de achitare a taxei pentru studii pentru o 
perioadă de până la 30 (treizeci) zile cu scutire de la plata penalităților prevăzute în pct. 7.2. 

5.3.1. Studentul va achita suplimentar orele la educație fizică, stagiile practicii de licență și pentru 
componenta la libera alegere (acumularea de credite suplimentare).  

5.3.2. În taxa de studii pentru ultimul an de învățământ nu sunt incluse cheltuielile pentru organizarea și 
susținerea examenelor de licență. Cheltuielile respective nu vor depăși 10% din suma Contractului pentru anul 
respectiv de studii. 

5.3.3. Se achită suplimentar setul de materiale cu caracter metodic, manualele și suporturile de curs, 
procurate de student. 

5.4. Activitatea suplimentară a cadrelor didactice determinată de nereuşita sau absenţa nemotivată a 
Studentului, precum şi recuperarea restanţelor academice, diferențelor de program se achită conform tarifelor 
Institutului de Criminologie ce se aduc la cunoştinţa Studenţilor printr-un ordin aparte. 

5.5. În scopul dezvoltării bazei tehnico-materiale, Beneficiarul (studentul) este în drept de a acorda 
Institutului de Criminologie, în mod benevol, ajutoare financiare, servicii, tehnică, materiale. 
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5.6. Studentul, părinţii acestuia, sponsorul sau oricare altă persoană pot transfera suplimentar pe contul 
Institutului de Criminologie orice sumă destinată pentru acordarea bursei, indicând concret mărimea, 
periodicitatea acordării şi numele destinatarului. 

5.7. Studentul poate beneficia de unele înlesniri la plata pentru studii care se acordă și se evaluează 
semestrial, în condițiile când acesta nu are restanțe academice, lipse nemotivate cu balul mediu la sesiunea 
anuală nu mai mic de 9,0. 

5.8. Persoanelor înscrise la studii în sesiunea de bază, înlesnirile la studii pot fi menținute și pentru 
următorii ani de învățământ, în cuantumul 10-30%, cu aplicarea prevederilor pct. 5.7 a prezentului Contract. 

 
VI. RAMBURSAREA SUMEI DEPUSE 

 

6.1. În cazul rezilierii prezentului Contract din iniţiativa Beneficiarului (studentului) plata depusă pentru 
studii se rambursează și se restituie de instituție în următoarea ordine: 

a) taxa se restituie cu reţinerea a 25% din suma pentru întregul an de studii, dacă Contractul a fost 
reziliat în perioada după începerea studiilor şi până la expirarea primei luni de studii; 

b) taxa se restituie cu reţinerea a 40% din suma pentru întregul an de studii, dacă Contractul a fost 
reziliat în perioada lunii a 2-a (a doua) de studii; 

c) taxa se restituie cu reţinerea a 50% din suma pentru întregul an de studii, dacă Contractul a fost 
reziliat după 2 (două) luni de studii; 

d) după 3 (trei) luni de învățământ taxa pentru anul respectiv de studii nu se restituie și în cazurile când 
nu a fost achitată de student în întregime, acesta este obligat s-o verse în contabilitatea instituției. 

6.2. În cazul exmatriculării studentului conform pct. 7.5, 7.6, 7.8 şi 7.9 al prezentului Contract, sumele 
depuse anterior pentru studii nu se restituie. 

 
VII. RESPONSABILITATEA RECIPROCĂ 

 

7.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiunilor conform prevederilor 
prezentului Contract, Părţile poartă răspundere prevăzută de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. 

7.2. Pentru neachitarea la timp a taxei pentru studii, conform pct. 5.2 a prezentului Contract, 
Beneficiarul (studentul) va achita suplimentar în contul Institutului de Criminologie o penalitate în mărime de 
0,1% din suma restantă pentru fiecare zi de întârziere. 

7.3. Prevederile pct. 7.2. a prezentului Contract se aplică și absolvenților instituției până la ridicarea 
actelor de studii, în cazul când aceștia au fost admiși condiționat la examenele de licență având restanțe 
financiare. 

7.4. Plata penalităţilor conform pct. 7.2 a prezentului Contract nu eliberează Beneficiarul (studentul) de 
la achitarea sumei restante. 

7.5. În cazul în care Beneficiarul (studentul) va întârzia cu plata taxei de studii pe parcursul a 90 
(nouăzeci) zile calendaristice, prezentul Contract poate fi reziliat, iar Studentul exmatriculat. 

7.6. Efectuarea orelor de curs, și altor activități prevăzute de planul de studii este strict obligatorie. 
Studenţii care absentează nemotivat, în mod sistematic, pe parcursul unui semestru de învățământ mai mult 
de 50% din ore vor fi exmatriculaţi, iar Institutul de Criminologie îşi păstrează dreptul de a rezilia în mod 
unilateral contractul. Aceasta se referă şi la neîndeplinirea în termenii stabiliţi a lucrărilor de domiciliu, de 
laborator, teze-lor anuale, referatelor. 

7.7. În cazul constatării faptului de predare necalitativă sau parţială faţă de programul de studii, 
Institutul de Criminologie se obligă, din propriul său cont, să asigure Studentului posibilitatea de a lichida 
lacunele descoperite. 

7.8. În cazul când studentul nu respectă condiţiile prezentului Contract, Institutul de Criminologie îşi 
rezervă dreptul de exmatriculare a Studentului cu rezilierea contractului, fără rambursarea sumelor achitate. 

7.9. Studentul poate fi exmatriculat cu rezilierea prezentului Contract, fără dreptul de restabilire în cazul 
încălcării grave a legislației în vigoare, nerespectării Statutului şi Cartei universitare, cazurilor de copiere, 
plagiat, acțiunilor provocătoare de corupere și acțiunilor care lezează imaginea Institutului de Criminologie. 
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7.10. În cazul deteriorării averii Institutului de Criminologie încredințate Studentului, acesta din urmă va 
restitui costul averii deteriorate în mărime dublă, iar în cazul pierderii cărților din bibliotecă, restituirea va fi în 
proporție de 1/5. 

7.11. Studentul acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile când acestea sunt 
utilizate în legătură cu realizarea procesului de instruire. 
 

VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
 

8.1. Acţiunea prezentului Contract încetează: 
a) la iniţiativa ambelor Părţi; 
b) dacă îndeplinirea obligaţiunilor contractuale nu este posibilă în legătură cu adoptarea unor acte 

normative, care ar duce la modificarea condiţiilor, stabilite în prezentul contract privind serviciile educaţionale 
şi una din Părţi nu va fi de acord cu ulterioarele modificări ale Contractului; 

c) în cazul lichidării persoanei juridice – Institutului de Criminologie sau Beneficiarului, dacă acesta este 
persoană juridică; 

d) în cazul exmatriculării Studentului conform prevederilor pct. 7.5 al prezentului Contract sau în cazul 
încălcării altor condiţii ale prezentului Contract şi în cazurile, prevăzute de legislaţia în vigoare a Republicii 
Moldova. 

8.2. Acţiunea prezentului Contract va fi suspendată în cazul acordării Studentului a concediului 
academic, în acest caz se aplică dispoziţiile pct. 3.4. al prezentului Contract. 

8.3. Prin semnarea prezentului Contract, Beneficiarul (studentul) confirmă asumarea obligaţiunilor pre-
văzute de Contract şi acceptă condiţiile prezentului Contract. 

8.4. Prezentul Contract este întocmit în 2 (două) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare 
din Părţi, ambele având aceeaşi putere juridică. 
 

IX. ALTE DISPOZIŢII 
 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________. 

 
 

ADRESELE ŞI RECHIZITELE PĂRŢILOR: 
 

Institutul de Criminologie: 
 
mun. Chişinău 
str. Voluntarilor, 8/3 
tel: 47-04-18, 47-04-20 
c/f 1010620005221, 
c/d 22511557226 în 
BC „Moldova-Agroindbank” SA 
filiala „Miron Costin” c/b AGRNMD2X710 
Rector Valeriu BUJOR 
 
_________________________________ L.Ș. 
                         (semnătura) 

                    Beneficiarul (studentul): 
_____________________________________ 

                 (numele, prenumele) 

_____________________________________ 
                   (domiciliul) 

_____________________________________ 
b/i seria ___, nr. ________________________ 
c/p __________________________________ 

tel.: __________________________________ 

             e-mail   _______________________________ 
 
 

_____________________________________ 
            (semnătura) 
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