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Universitatea de
continuare ."LSPEE" in
baza Statutului qi a

Coiaborarea pdrfilor menlionate, in
calitSlii, aplicate la procesele universitare
participd la asigurarea dezvoltdrii activitblii
Moldova.

Studii Politice qi Economice Europene, numitd in
persoana rectorului Avomic Gheorghe r care activeazd in
obiigaliunilor func{ionale qi Preqedintele raionului

in nersoan a E&9 eNaVu'Pu neI,qLztu; , in perso ana _ ___pe__
de altd parte, au incheiat prezentul contract care prevede:

vederea promovdrii sistematice a
in cadrul USPEE, institulie, care
didactice qi gtiin{ifice a Republicii

Colaborarea presupune organizarea de cdtre USPEE in qcolile qi liceele
amplasate in circumscriplia unitdlii teritorial - administrative a unor manifestdri cu
caracter instructiv - educativ, inclusiv prezentdri de carte, conferin{e gtiin{ifice qi
mese rotunde, pentru elevii claselor gimnaziale, in scopul promovdrii imaginii gi
continudrii studiilor la USPEE.

IISPEE va organiza lec\ii qi conferinle in baza solicitdrii parvenite de la
Autorit[1ile Administratiei Publice Locale, administralia Liceelor gi $colilor din
raion, suportdnd cheltuieiile.

Autoritdlile Administra{iei Publice Locale vor organiza excursii ia UbfeE gi
vor oferi spaliile necesare pentru desfbgurarea activitdlilor comune.

Pregedintele raionului beneficiazd de locuri pentru studii gratuite la
al PreSedintelui raiqnului tnUSPEE, care constituie Cota fondului personal

cadrul USPEE.

La inmatricularea in cadrul USPEE a unui numdr de 10 elevi din
circurnscrip{ia unitdlii teritorial administrative, Cota fondului personul al
Preqedintelui raionului tn cudrul USPEE se mdreqte cu o persoanS.

in aazul inmatriculdrii la studii a unui numir de studen{i mai mic cie 10
persoane, inclusiv numdrul de locuri pentru studiile gratuite, dintr-o unitate



administrativ teritoriala, Cota fondului personal al PreSedintelui raionului tn

cadrul USPEE nu va existu pentru anul urmdtor de studii.
d

Studenlii inmatricula{i la studii inbaza recomandbrii Preqedintelui raionului
sunt scut(i de achitarea taxei pentru studii, pentru intreaga perioada a ciclului I,
conform prevederilor Procesului de la Bologna, daca la finele fiecdrui an academic
de studii oblin o medie nu mai mica de 8,0 - pentru primul un de studii, 8,3 -

pentru anul doi de studii tt &5 - pentru anul trei Si patru de studii.
Studenlii inmatriculali la studii inbazarecomanddrii Preqedintelui raionului,

care la finele anului academic de studii oblin o medie mai micd decfrt cea
prestabilitd pentru unii de studii, Ia solicitare pot fi transferali la studii contru
platd sau exmatriculali.

Persoaneie inmatriculate la studii gratuite, care au abandonut studiile la

Jinete unui un ucudemic, sunt obliguli sa restituie la contabilitatea (ISPEE suma
contractului pentru anii tn care Si'aufdcut studiile.

in ca, de transfer la studii contra plata a studentului inmatriculat la studii in
baza recomanddrii Preqedintelui raionului, udministralia poate tnlocui
cundidatura acesluiu cu altd persoand din raionul nominulizat.

Studenlii inmatricula{i la studii inbaza recomanddrii Preqedintelui raionului,
sunt condi{ionali sa respecte preveder,le Senatului aSPEE cu privire la statutul
studenlilor inmatriculaJi, care se bucura de privilegii qi facilitd1i.

Contractul de colaborare este intocmit pentru o perioadb de 4 ani, incepdnd
cu anul 201I, cu dreptul de a fi prolongat ulterior.

Prezentul contract este intocmit qi semnat in doui exemplare cdte unul
pentru fiecare parte.
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