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UNIVERSITATEA COOPERATIST-COMERCIALĂ  

DIN MOLDOVA 

 
 

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 

(STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT (CICLUL III)) NR.________ 
 

„____”_________________201___     mun. Chişinău   
 

1. PĂRŢILE CONTRACTULUI 

1. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, instituţie de învăţământ prestatoare de 

servicii educaţionale, reprezentată prin Rector, prof.univ., dr.hab. L. Şavga, ce activează conform 

Statutului Universităţii, numită în continuare PRESTATOR (Universitate), pe de o parte, şi 

2. Dl/Dna___________________________________________________________________ 
(numele şi prenumele studentului-doctorand) 

în continuare BENEFICIAR (student-doctorand) au convenit să încheie prezentul Contract, cu 

respectarea următoarelor clauze: 
 

2.OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Beneficiarul solicită, iar Universitatea se angajează să ofere servicii de studii superioare 

de doctorat la specialitatea__________________________________________________________ 
                                        (codul şi denumirea specialităţii/specializării ştiinţifice) 

cu frecvenţă, pe o durată de 3 ani sau frecvenţă redusă, pe o durată de 4 ani. 
 

3. CADRUL LEGAL 

3.1. UNIVERSITATEA, acreditată academic şi ştiinţific, încheie prezentul contract în 

concordanţă cu legislaţia în vigoare a RM, a Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 

iulie 2014, a Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 

2004, a Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat (ciclul III) aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10 decembrie 2014, a Regulamentului Şcolii doctorale a 

Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova aprobat la şedinţa Senatului UCCM din 23 aprilie 

2015, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a programelor de studii la doctorat în cadrul 

Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova, aprobat la şedinţa Senatului UCCM din 

23.04.2015, Hotărârile MOLDCOOP, Senatului, Consiliului Ştiinţific, Consiliului Şcolii doctorale a 

UCCM şi alte acte normative ce reglementează învăţământul superior. 
 

4. MODUL ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ 

4.1. Pentru îndeplinirea obiectului indicat în p. 2.1. a prezentului contract, Beneficiarul 

(studentul-doctorand) achită Universităţii integral pentru fiecare an de studii taxa anuală în sumă de 

_____________________________________________________________________________lei, 

(suma în cifre şi litere) 

(care constituie_______________________________________________________________euro), 

corectată anual conform modificărilor preţurilor şi tarifelor stabilite în Republica Moldova. 

4.2. În cazul modificării costului studiilor, Universitatea va anunţa Beneficiarul până la 01 

septembrie, precedent anului de studii. 

4.3. Achitarea taxei de studii şi a altor servicii prestate de Universitate se efectuează în avans 

de către Beneficiar pentru fiecare an de studii sau pentru întreaga perioadă de instruire la începutul 

primului an de studii, nemijlocit prin numerar în casieria Universităţii ori prin virament în contul de 

decontare a acesteia. 

4.4. Achitarea taxei de studii pentru anul întâi se efectuează integral în perioada 01 

sepetembrie-01 noiembrie anterior anului de studii. Achitarea prealabilă integrală pentru anul 

următor de studii se efectuează cu cel puţin o lună înainte de data începerii anului respectiv de studii. 

4.5. Achitările efectuate în baza prezentului contract (p. 4.1.), inclusiv achitările reciproce vor 

fi verificate anual de părţile contractante la solicitare ori în caz de necesitate şi confirmate prin acte 

 



adiţionale ca părţi integrante ale prezentului contract. Diferenţa taxei de studii, apărută în urma 

modificării costului studiilor sau din alte motive, se achită de către studentul-doctorand în termen de 

maxim 15 zile de la prezentarea solicitării de plată de către Universitate. 

4.6. Beneficiarul are obligaţia de a achita contravaloarea taxelor de studii stabilite de către 

Universitate conform p. 4.1. din prezentul contract. Neachitarea acesteia în termenele stabilite prin 

prezentul contract atrage după sine exmatricularea studentului-doctorand. 
 

5. OBLIGAŢIA PĂRŢILOR 

5.1. Prestatorul (Universitatea) îşi asumă obligaţiile să: 

a) presteze servicii de studii superioare de doctorat de calitate; 

b) asigure baza materială şi tehnică necesară desfăşurării activităţilor specifice studiilor de 

doctorat, constând în săli de curs, laboratoare, alte spaţii şi accesul la resursele informaţionale; 

c) asigure procesul de studii de doctorat cu cadre didactice (conducători de doctorat) şi 

auxiliare de înaltă performanţă; 

d) monitorizeze modul în care studentul-doctorand îşi respectă toate obligaţiile asumate prin 

prezentul contract; 

e) stabilească condiţiile de înscriere, întrerupere, exmatriculare sau restabilire la studii a 

studentului-doctorand; 

f) stabilească modul de încasare şi termenele de achitare a taxelor de studii; 

g) exmatriculeze Beneficiarul de la studii în cazul neachitării taxei de studii, precum şi pentru 

nerealizarea planului de învăţământ la programul de doctorat; 

h) elibereze Beneficiarului la absolvirea studiilor dosarul cu documentele justificative în 

vederea prezentării acestuia Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, spre validare. 

5.2. Beneficiarul serviciilor de studii superioare de doctorat îşi asumă obligaţiile să: 

a) îndeplinească toate sarcinile ce-i revin potrivit planului de învăţământ la programul de 

doctorat pentru specialitatea stipulată în p. 2.1. al prezentului contract; 

b) ia cunoştinţă şi să respecte toate actele normative interne ale Universităţii, legislaţia 

Republicii Moldova în vigoare cu privire la organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de 

doctorat; 

c) achite în termenul stabilit plata pentru studii şi alte servicii în condiţiile stipulate în 

punctele 4.1. - 4.6 ale prezentului contract; 

d) folosească laboratoarele, sălile de cursuri, sălile de lectură, bibliotecă şi alte mijloace puse 

la dispoziţie de către Universitate în condiţii bune şi eficiente; 

e) solicite conducătorului de doctorat consultaţii necesare pentru realizarea cercetărilor 

ştiinţifice şi finalizarea tezei de doctor; 

f) participe la evenimentele ştiinţifice şi culturale organizate de către Universitate; 

g) respecte normele de disciplină şi etică universitară, în conformitate cu regulamentele 

interne ale Universităţii; 

h) respecte strict cerinţele de deservire bibliotecară, de folosire a fondului de carte al UCCM 

şi să restituie obligatoriu la finele fiecărui an de studii cărţile şi publicaţiile împrumutate; 

i) folosească cu grijă bunurile materiale existente în spaţiile de învăţământ şi infrastructura 

Universităţii (cămine, cantină, complexul sportiv etc.) şi să le păstreze în bună stare. Prejudiciile 

aduse Universităţii prin degradarea sau distrugerea bunurilor se vor recupera conform procedurilor 

legale, de la cel ce le-a produs. 
 

6. RESPONSABILITATEA MATERIALĂ 

6.1. Pentru neîndeplinirea corespunzătoare a condiţiilor prezentului contract părţile poartă 

răspunderea materială conform legislaţiei în vigoare în Republica Moldova. 

6.2.Exmatricularea studentului-doctorand îşi produce efectele în următoarele cazuri: 

a) pentru neîndeplinirea prevederilor din prezentul contract; 

b) neachitarea taxei de studii în termenele prevăzute în prezentul contract; 

c) nerealizarea planului de învăţământ necesară pentru păstrarea calităţii de student. 

6.3. În cazul exmatriculării din iniţiativa Universităţii conform p. 6.2. sau din iniţiativa 

proprie a studentului-doctorand, Universitatea nu restituie acestuia mijloacele băneşti achitate pentru 

anul curent şi anul de studii ce s-a încheiat. Mijloacele băneşti achitate (de către Beneficiar), 



Universităţii în avans pentru programul de instruire aferent anilor de studii ulteriori celui de 

exmatriculare se vor restitui Beneficiarului în întregime. 

6.4. În cazul exmatriculării studentului-doctorand, Universitatea îi eliberează la cerere 

certificat academic, dacă nu există restanţe la plata taxei de studii. 

6.5. În cazul neachitării costului studiilor în timpul stabilit Beneficiarul plăteşte Universităţii 

o penalitate în cuantum de 0,1 % din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere. 

6.6. Studentul-doctorand exmatriculat până la expirarea doctoratului din alte motive decât 

cele ale neatestării poate fi restabilit la studii pe parcursul a cel mult cinci ani. 
 

7. TERMENUL CONTRACTULUI 

7.1. Prezentul contract întră în vigoare la data semnării de către părţile contractante şi este 

valabil în perioada studiilor de doctorat, stabilită în p.2.1 al prezentului contract. 
 

8. DISPOZIŢII FINALE 

8.1. Contractul este întocmit în 3 (trei) exemplare, care se păstrează: 2(două) - la 

Universitate, l(unu) - la Beneficiar, fiecare din ele având aceeaşi putere 

juridică. 

8.2.  Prezentul contract poate fi reziliat sau modificat (prin întocmirea unui act adiţional, care 

devine parte integrantă a prezentului contract), în următoarele cazuri: 

a) în cazul nerespectării de către una din părţi a condiţiilor contractuale; 

b) în condiţii de imposibilitate de realizare a contractului; 

c) în alte cazuri acceptate de părţile contractante şi prevăzute de legislaţie. 

   8.3. Prezentul contract încetează tacit: 

a) la finalizarea studiilor; 

b) în momentul exmatriculării studentului-doctorand conform condiţiilor p.6.2. 

8.4.  Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind realizarea prezentului contract sau 

rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale 

amiabilă. 

8.5.  În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa 

instanţelor competente din Republica Moldova. 
 

 

                9. CONDIŢII SUPLIMENTARE 
9.1__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

10. ADRESELE JURIDICE ALE PĂRŢILOR 

         10.1 Universitatea: MD-2001 or. Chişinău, bd. Gagarin, 8 tel. 022815-600; 022815-606 

cod fiscal 1003600009984 C/D Nr.225133200721 

BC ”Molodinconbank” SA, filiala nr.2 

Codul băncii MOLMD2X301 

          10.2. Beneficiarul ___________________________________ 

   Buletin de identitate:_________________________ 

   adresa, tel._________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

11. SEMNĂTURILE 
 

Universitatea                                                      Studentul-doctorand 

Rectorul Universităţii                                                     ______________________/______________  

Cooperatist-Comerciale                                                                                                        (semnătura) 

din Moldova                                                                   Directorul Şcolii Doctorale 

____________/L.Şavga/                                                 ______________________/______________ 
  (semnătura)                                                                                                                                                                      (semnătura) 

L.Ş                                                                                  Conducătorul de doctorat   

”___” ___________201__                         _____________________/_______________       
                                                                                                                                                                                            (semnătura) 
 


