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Universitatea de Studii Politice gi Economice Europene ,,Constantin Stere",
numiti in continuare USPEE ,,Constantin Stere" in persoana rectorului Avornic
Gheorghe, care activeazd. in baza Statutului qi a obligaliunilor funclionale qi
Pregedi4tele r4ionului ,J ot k rrerz.u' _, in persoana d-lui/ dnei

'{rwlz.lwJli ,ft* heiat prezentul contract care
pt.""d.

Colaborarea parlilor menfionate, in vederea promovdrii sistematice a
calitSlii, aplicate la procesele universitare in cadrul USPEE ,,Constantin Stere",
institulie, care participd la asigurarea dezvoltdrii activitdlii didactice qi qtiinfifice a
Republicii Moldova.

Colaborarea presupune organizarea de cdtre USPEE ,,Constantin Stere" in
qcolile qi liceele amplasate in circumscriplia unitdtii teritorial - administrative a
unor manifestdri cu caracter instnrptiv - educativ, inclusiv prezentdri de carte,
conferinfe qtiin{ifice qi mese rotunde, pentru elevii claselor gimnaziale, in scopul
promovdrii imaginii qi continudrii studiilor la USPEE ,,Constantin Stere".

USPEE,,Constantin Stere" va organizalectri gi conferinle in baza solicitdrii
parvenite de la AutoritSlile Administrafiei Publice Locale, administra{ia Liceelor qi
$colilor din oraq qi raion, suport6nd cheltuielile.

Autoritdlile Administrajiei Publice Locale vor organiza excursii la USPEE
,,Constantin Stere" gi vor oferi spaliile necesare pentru desfdqurarea activitdlilor
comune.

Primarul raionului beneficiazd de L locuri pentru studii gratuite la
USPEE ,,Constantin Stere" , care constituie Cotu fondului personal a PreSedintelui
ruionului tn cadrul USPEE ".Constantin Stere".

La inrnatricularea in cadrul USPEtr ,,Constantin Stere" a unui numdr de 10
elevi din circumscriplia unitdlii teritorial - administrative, Cotu fondului personal
al PreSedintelui raionului tn cudrul USPEE,,Constantin Stere" se mdregte cu o
persoanS.



Tn cantl inmatriculdrii la studii a unui numdr de studenli mai mic de 10
persoane, inclusiv numdrul de locuri pentru studiile gratuite, dintr-o unitate
administrativ teritoriall, Cota fondului personal al PreSedintelui raionalui tn
cadrul USPEE rrConstantin Stere" nu va exista pentru anul urmdtor de studii.

Studenlii inmatriculaliIa studii inbaza recomanddrii Preqedintelui raionului
sunt scutili de achitarea taxei pentru studii, pentru intreaga perioada a ciclului I,
conform prevederilor Procesului de la Bologna, dacd la finele fiecdrui an academic
de studii oblin o medie nu mai micd de 8,0 * pentru primul an de studii, 8,3 -
pentru unul doi de studii Si 8,5 * pentru anul trei Si patru de studii,

Studenlii inmatriculafi la studii in baza recomanddrii Pregedindelui
raionului, care la finele anului academic de studii oblin o medie mui micd decht
ceu prestabilitd pentru anii de studii, la solicitare pot fi transferu(i Iu studii
contru platd sau exmatriculali.

Persoanele inmatriculate la studii gratuite, care qu abandonat studiile la
finele unai un academic, sunt obliga(i sd restituie Ia contabilitatea USPEE
ooConstantin Stere" sum& contructului pentru anii in care Ei-auJrtcfi studiile.

in caz de transfer la studii contra platd a studentului inmatriculat la studii in
baza re6omanddrii Pregedintelui raionului, administralia poate tnlocui
candidatura acestuia cu altd persound din raionul nominulizat.

Studenlii inmatriculali Ia studii inbaza recomanddrii Pregedintelui raionului,
sunt condilionali sd respecte preveder\le Senutului USPEE ,,Constantin Stereoo
cu privire la statutul studenlilor inmatriculali, care se bucurd de privilegii gi
facilitdti.

Contractul de colaborare este intocmit pentru o perioadd de 4 ani, incepdnd
cu anul 2012, cu dreptul de a fi prolongat ulterior.

Prezentul contract este ?ntocmit qi semnat in doud exemplare c6te unul
pentru fiecare parte.
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