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I. PRINCIPII GENERALE 

1.1 Prezenta instrucţiune reglementează metodologia perceperii taxelor pentru studii 
universitare în Academia de Studii Economice din Moldova, tipurile de taxe, precum şi 
reducerea şi scutirea de plată, în conformitate cu actele normative în vigoare. 

1.2 Baza normativă a prezentului Regulament, este: 
1. Hotărîrea Guvernului nr. 983 din 22.12.2012 ”Cu privire la modul de funcţionare a 

instituţiilor de învăţămînt superior de stat în condiţii de autonomie financiară”. 
2. Hotărîrea Guvernului nr. 196 din 22.02.2007 ”Cu privire la mijloacele speciale ale 

instituţiilor subordonate Ministerului Educaţiei”. 
3. Hotărîrea Guvernului nr. 125 din 15.02.2001 ”Cu privire la scutirea de plata taxei 

de studii a studenţilor şi elevilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de 
specialitate de stat înmatriculaţi pe bază de contract”. 

4. Regulamentul ”Cu privire la promovarea anului de studii”, aprobat prin Decizia 
Senatului ASEM din 29.06.2014. 

5. Procedura operaţională: PO.01 ”Restabilirea la studii a studenţilor exmatriculaţi”, 
aprobat prin Decizia Senatului ASEM din 04.04.2014. 

6. Regulamentul ”Cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară 
în ASEM la ciclul I - Licenţă”, aprobat prin Decizia Senatului ASEM din 
26.02.2014. 

7. Alte acte normative în vigoare. 

1.3 Mărimea taxei pentru studii universitare este stabilită de către Senatul ASEM şi 
aprobată de Guvern. 

1.4 Academia de Studii Economice din Moldova, funcţionînd în condiţii de autogestiune, 
poate stabili taxe pentru repetarea examenelor şi altor forme de verificare, precum şi pentru 
activităţi neincluse în planul de învăţămînt, conform prezentei instrucţiuni.  

1.5 Studenţii străini achita taxa dubla, indiferent de privilegiile pentru cetăţenii R. 
Moldova. 

II. STUDII UNIVERSITARE LA CICLUL I - LICENŢĂ  
şi CICLUL II - MASTERAT 

2.1 Taxa pentru studii 

1. Programele de studii universitare de licenţă se organizează la formele de învăţămînt cu 
frecvenţă şi frecvenţă redusă, iar la studii de masterat se organizează doar la formele de 
învăţămînt cu frecvenţă la zi. La forma de învăţămînt cu frecvenţă, şcolarizarea se face pe 
locuri cu finanţare bugetară sau în bază de contract cu achitarea taxei, iar la forma de 
învăţămînt cu frecvenţă redusă – numai în bază de contract cu achitarea taxei. 

2. Taxa de studii este calculată pentru un an de studii, reieşind din 60 puncte credite 
pentru un an universitar cu frecvenţă şi, respectiv, 45 puncte credite pentru frecvenţă redusă. 

3. Taxa de studii se achită anual, pentru fiecare semestru: semestrul I (50% din taxă) - 
până la 1 septembrie curent; semestrul II (50% din taxă) - pe parcursul lunii ianuarie a 
anului respectiv de studii sau, după caz, în modul şi termenii stabiliţi de instituţia de 
învăţământ. 
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4. Neachitarea taxei de studii, în termenii stabiliţi, poate duce la penalizare în mărime de 
0,1% din suma neachitată, pentru fiecare zi de întârziere, suspendarea dreptului de susţinere 
a testelor şi examenelor sau exmatriculare, fără preaviz. 

5. Taxa de studii nu include cheltuieli pentru cazare. Studenţii înmatriculaţi în bază de 
contract, cazaţi în căminele instituţiei, achită taxa pentru cazare conform calcului efectuat 
anual (calendaristic), aprobat de Ministerul Educaţiei al R.M. 

6. În caz de transfer la o altă instituţie, ASEM restituie taxa de studii, încasată de la 
persoana juridică/fizică, cu reţinerea cheltuielilor suportate de instituţie până la momentul 
exmatriculării, în condiţia respectării de către solicitant a procedurii de desfacere a 
contractului (anunţarea prealabila a instituţiei). 

7. În caz de transfer/restabilire în cadrul instituţiei (de la o specialitate la alta) ori din altă 
instituţie, se achită taxa de şcolarizare stabilită pentru anul respectiv de studii.  

8. În caz de transfer de la secţia cu frecvenţă la zi la secţia cu frecventă redusă şi invers, 
se recalculează taxa de şcolarizare proporţional lunilor de studii la forma de studii 
respectiva. 

9. În cazul exmatriculării studentului din motive personale, instituţia de învăţământ 
restituie taxa de studii, încasată de la persoana juridică/fizică, cu reţinerea sumei 
proporţionale a cheltuielilor suportate de instituţie în perioada de până la exmatriculare.   

10. În cazul exmatriculării studentului pentru nereuşita academică (restanţe academice) 
şi/sau lipse nemotivate, ASEM nu restituie taxa de studii, încasată de la persoana 
juridică/fizică. 

11. În cazul retragerii actelor sau restabilirii la studii în urma exmatriculării pentru 
neachitarea taxei, instituţia de învăţământ nu solicită achitarea sumei restante, calculate pînă 
la exmatriculare.   

12. În caz de repetare a anului de studii, taxa de studii pentru anul repetat se achită 
integral. 

13. Studenţii, care la absolvirea instituţiei de învăţământ, nu au susţinut sau nu au 
promovat examenul de absolvire, sau teza de licenţă/master, se pot înscrie într-o sesiune 
ulterioară, în bază de contract, cu achitarea suplimentară a cheltuielilor aferente. 

14. Academia de Studii Economice din Moldova este în drept să modifice taxa de studii, 
în dependenţă de cheltuieli generate de inflaţie, cheltuieli reale ale instituţiei. 

2.2 Taxa pentru recuperarea punctelor credite academice 

2.2.1 Discipline la libera alegere 

1. Disciplinele la libera alegere creditate peste numărul de 60 puncte credite pe an (cu 
frecvenţă) şi, respectiv, 45 puncte credite (cu frecvenţă redusă), sunt achitate suplimentar, 
reieşind din costul unui credit calculat pentru specialitatea dată.  

2. Taxa pentru disciplinele la libera alegere se va achita în baza unui Contract pentru cei 
pe locuri cu finanţare de la buget şi Acord adiţional la contract pentru cei în bază de contract 
cu achitarea taxei de studii şi vor fi admişi la curs doar după achitarea taxei stabilite pentru 
disciplinele la libera alegere, creditate peste numărul de credite obligatorii. 



 
REGULAMENT  

RED.: 01 

Pag. 4 / 6 
 

 

2.2.2 Restanţe academice 

1. Studenţii, care vor fi promovaţi la anul următor de studii cu restanţe academice şi cei 
care vor fi restabiliţi la studii cu restanţe academice, vor repeta cursurile-restanţă contra unei 
taxe suplimentare, calculate reieşind din numărul de credite şi taxa pentru un punct credit. 

2. Taxa respectivă se va achita în baza unui Contract de recuperare a creditelor restante 
pentru cei pe locuri cu finanţare de la buget şi Acord adiţional la contract pentru cei în bază 
de contract cu achitarea taxei de studii.  

3. Studenţii, care vor reveni din concediu academic cu restanţe, sunt în drept să 
acumuleze punctele credite restante pînă pe data de 30 septembrie fără achitarea unei taxe 
suplimentare. În cazul în care ei nu vor reuşi să acumuleze creditele restante în data stabilită, 
vor fi promovaţi la anul următor de studii contra unei taxe suplimentare, calculate reieşind 
din numărul de credite şi taxa pentru un punct credit. 

2.2.3 Transfer/Restabilire la studii  

1. În caz de transfer/ restabilire la studii cu diferenţe de cursuri, nu se achită taxa pentru 
punctele credite aparute în urma diferenţilor de curs. 

2. În cazul restabilirii în anul curent de studii cu restanţe academice din anii precedenţi, 
se achită taxa pentru punctele credite a cursurilor restanţe. 

3. În cazul restabilirii la studii de la o formă de învăţămînt la alta, cu restanţe academice, 
se achită taxa pentru punctele credite a cursurilor restante reieşind din costul unui punct 
credit la forma de învăţămînt la care se transferă. 

4. În cazul restabilirii la studii de la o specialitate la alta, cu restanţe academice, se achită 
taxa pentru punctele credite a cursurilor restante reieşind din costul unui punct credit la 
specialitatea la care se transferă. 

5. În caz de transfer din alte instituţii de învăţămînt, nu se achită taxa pentru punctele 
credite apărute în urma deferenţilor de curs. 

III. STUDII UNIVERSITARE LA CICLUL III - DOCTORAT 

1. Programele de studii universitare de doctorat se organizează la formele de învăţămînt 
cu frecvenţă şi frecvenţă redusă, cu finanţare de la bugetul de stat şi în bază de contract cu 
achitarea taxei. 

2. Taxa de studii este calculată pentru un an de studii şi se achită integral pentru fiecare 
an de studii, nu mai tîrziu de 15 noiembrie curent sau, după caz, în modul şi termenii 
stabiliţi de instituţia de învăţământ. 

3. Neachitarea taxei de studii, în termenii stabiliţi, poate duce la penalizare în mărime de 
0,1% din suma neachitată, pentru fiecare zi de întârziere, suspendarea dreptului de susţinere 
a testelor şi examenelor sau exmatriculare, fără preaviz. 

4. În cazul exmatriculării doctorandului pentru nereuşita academică (neatestarea 
doctorandului), ASEM nu restituie taxa de studii, încasată de la persoana juridică/fizică. 

5. În cazul exmatriculării doctorandului, din motive personale, instituţia de învăţământ 
restituie taxa de studii, încasată de la persoana juridică/fizică, cu reţinerea sumei 
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proporţionale a cheltuielilor suportate de instituţie în perioada de până la exmatriculare.   

6. În cazul retragerii actelor sau restabilirii la studii în urma exmatriculării pentru 
neachitarea taxei, instituţia de învăţământ nu solicită achitarea sumei restante, calculate pînă 
la exmatriculare.   

7. În caz de repetare a anului de studii, taxa de studii pentru anul repetat se achită 
integral. 

8. Taxa de studii nu include cheltuieli pentru cazare. Doctoranzii înmatriculaţi în bază de 
contract, cazaţi în căminele instituţiei, achită taxa pentru cazare conform calcului real, 
efectuat în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

9. Taxa de studii poate fi modificată în dependenţă de cheltuieli generate de inflaţie, 
conjunctura, cheltuieli reale ale instituţiei. 

10. Doctoranzii, care la absolvirea instituţiei de învăţământ, nu au susţinut sau nu au 
promovat examenul de absolvire, sau teza de doctorat, se pot înscrie într-o sesiune 
ulterioară, cu achitarea suplimentară a cheltuielilor aferente, în baza unui contract. 

IV. STUDII în COLEGIUL NAŢIONAL DE COMERŢ al ASEM 

1. Programele de formare profesională în Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM se 
organizează la forma de învăţămînt cu frecvenţă, la locurile cu finanţare din bugetul de stat 
şi în bază de contract cu achitarea taxei. 

2. Taxa de şcolarizare este calculată pentru un an de studii şi se achită anual, pentru 
fiecare semestru: semestrul I (50% din taxă) - până la 1 septembrie curent; semestrul II 
(50% din taxă) - pe parcursul lunii ianuarie a anului respectiv de studii sau, după caz, în 
modul şi termenii stabiliţi de instituţia de învăţământ. 

3. Neachitarea taxei de studii, în termenii stabiliţi, poate duce la penalizare în mărime de 
0,1% din suma neachitată, pentru fiecare zi de întârziere, suspendarea dreptului de susţinere 
a testelor şi examenelor sau exmatriculare, fără preaviz. 

4. În cazul exmatriculării elevului pentru nereuşita (restanţe academice) şi/sau lipse 
nemotivate, ASEM nu restituie taxa de studii, încasată de la persoana juridică/fizică. 

5. În cazul exmatriculării elevului, din motive personale, instituţia de învăţământ restituie 
taxa de studii, încasată de la persoana juridică/fizică, cu reţinerea sumei proporţionale a 
cheltuielilor suportate de instituţie în perioada de până la exmatriculare.   

6. În cazul retragerii actelor sau restabilirii la studii în urma exmatriculării pentru 
neachitarea taxei, instituţia de învăţământ nu solicită achitarea sumei restante, calculate pînă 
la exmatriculare.   

7. În caz de repetare a anului de studii, taxa de studii pentru anul repetat se achită 
integral. 

8. Taxa de studii nu include cheltuieli pentru cazare. Elevii înmatriculaţi în bază de 
contract, cazaţi în căminele instituţiei, achită taxa pentru cazare conform calcului real, 
efectuat în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

9. Taxa de studii poate fi modificată în dependenţă de cheltuieli generate de inflaţie, 
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conjunctura, cheltuieli reale ale instituţiei. 

V. SCUTIRI, REDUCERI SAU REEŞALONĂRI A TAXEI DE STUDII 

1. Scutire/reducere a taxei de studii se face în baza cererii studentului, în funcţie de 
rezultatele academice obţinute, de regulă pentru Ciclul I Licenţă – învăţămînt cu frecvenţă 
la zi, începînd cu anul II de studii, în primele 15 zile de la începutul anului universitar, cu 
respectarea condiţiilor Hotărîrii Guvernului nr. 125 din 15.02.2001. 

2. În cazul unor situaţii dificile, studenţii pot beneficia de scutiri în baza unei cereri 
înaintate rectorului ASEM. 

3. Reeşalonarea taxei de studii se poate acorda în baza unei cereri depuse pînă la data 
scadenţei termenului de achitare.  

VI. FACILITĂŢI  

1. Angajaţii ASEM, care activează cel puţin 5 ani în cadrul instituţiei, îşi pot înscrie 
copiii la studii Licenţă (ciclul I) în bază de contract fără achitarea taxei de studii. 

2. Angajaţii ASEM, care activează cel puţin 10 ani în cadrul instituţiei, îşi pot înscrie 
copiii, în vîrstă de pînă la 25 ani, la studii Masterat (ciclul II) în bază de contract cu 
achitarea a 50% din taxa de studii. 

3. Angajaţii ASEM, care solicită admiterea copiilor în Colegiul Naţional de Comerţ fără 
achitarea taxei de studii, vor ţine cont de faptul că pot beneficia de aceasta facilitate doar o 
singură dată (sau CNC sau ASEM, Ciclul – Licenţă).  

4. Angajaţii ASEM, înmatriculaţi la studii universitare pot beneficia de o scutire integrală 
sau parţială a taxei de studii, în baza cererii depuse. 

5. Se acordă scutire integrală a taxei de studii pentru sportivii de performanţă care sunt 
înscrişi la studii universitare ASEM, la propunerea catedrei de profil, prin coordonarea cu 
conducerea instituţiei, dar nu mai mult de 25 de persoane pentru un an universitar. 


