
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

REGULAMENT 
PRIVIND PRELUCRAREA ŞI PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL ÎN SERVICIUL PLANIFICARE ECONOMICĂ ŞI FINANŢE 

RED.: 01 

Pag. 2 / 7 

REGULAMENT 
PRIVIND PRELUCRAREA ŞI PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL ÎN SERVICIUL PLANIFICARE ECONOMICĂ ŞI FINANŢE 

RED.: 01 

Pag. 2 / 7 

 

METODOLOGIA DE CALCULARE  

A TAXELOR DE STUDII, CAZAREA ÎN CĂMINE ȘI ALTOR SERVICII 

PRESTATE DE CĂTRE 

 UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

 

RED.: 01 

Pagina 2 / 7 

 

 

I. NOŢIUNI GENERALE 

1. Metodologia de calculare a taxelor de studii, de cazare în cămine și a altor servicii prestate de 

către  Universitatea de Stat de Educaţie Fizică și Sport (în continuare Metodologie) este 

elaborată în conformitate cu prevederile Codului educației al Republicii Moldova, aprobat 

prin Legea nr. 152 din 17.07.2014, Hotărârii Guvernului RM nr. 983 din 22.12.2012 „Cu 

privire la modul de funcţionare a instituţiilor de învăţământ superior de stat în condiţii de 

autonomie financiară”, Hotărârii Guvernului RM nr. 99 din 30.01.2007 cu privire la taxele 

de cazare în căminele instituţiilor de stat de învăţămînt profesional tehnic secundar, 

profesional tehnic postsecundar, superior şi din domeniul ştiinţei şi inovării, altor acte 

normative în vigoare cu modificările și completările ulterioare. 

2. Serviciile de studii, cazare în cămine și alte servicii legate de procesul de instruire prestate 

cetățenilor ai Republicii Moldova, precum și cetățenilor străini și apatrizi în cadrul 

Universității de Stat de Educație Fizică și Sport (în continuare Universitate) sunt nonprofit. 

Cuantumul taxelor include cheltuielile necesare asigurării procesului de studii, prestării 

serviciilor de cazare în cămine, prestării altor servicii legate de procesul de instruire, 

întreținerii și dezvoltării potențialului uman și a bazei tehnico-materiale a Universității de Stat 

de Educație Fizică și Sport . 

3. Prezenta Metodologie stabilește modalitatea de calculare a taxelor de studii pentru 

studenții din Universitatea de Stat de Educaţie Fizică și Sport cetățeni ai Republicii 

Moldova, precum și cetățenii străini și apatrizii admiși la învățământul superior: studii 

integrate (ciclul I și II), doctorat și pentru auditorii cursurilor de formare profesională 

continuă. 

4. Cuantumul taxelor de studii se stabilește ținând cont de cheltuielile suportate pe perioada 

anului financiar anterior celui în curs din veniturile încasate din taxa de studii și mijloacele 

financiare alocate din contul bugetului de stat. 

5. Cuantumul taxelor de studii poate fi ajustat aplicând mărimea medie a indicelui prețurilor 

de consum prognozat de Ministerul Economiei pentru anul de gestiune în curs și a celui 

următor anului de gestiune în curs. 

6. Cuantumul taxelor de studii se aprobă de către Consiliul de Dezvoltare Strategică 

Instituțională a Universității și Senatul USEFS. 

7. La stabilirea taxelor de studii urmează să se țină cont de costul mediu pe student, calitatea 

serviciilor educaționale și de raportul dintre cerere și ofertă pe piața serviciilor 

educaționale. 

8. În sensul prezentei Metodologii sânt utilizate următoarele noțiuni: 

taxa de studii (Ts) - costul mediu per student pentru anul de studii în curs, separat pentru 

fiecare domeniu, nivel/treaptă de studii și specialitate/program; 

taxa de cazare (Tc) – costul lunar de cazare per student calculat separat pentru fiecare cămin, 

în funcție de mijloace financiare investite pentru crearea condițiilor de trai, suprafața camerei, 

numărul de loc-pat, prezența balconului, aerului condiționat, etc.;  
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taxa de prestare altor servicii (Tas) – costul mediu calculat per serviciu pentru eliberarea 

duplicatelor documentelor de studii, certificatelor, înscrierea candidaților la concurs de 

admitere, susținerea repetată a examenelor și colocviilor și altele;  

numărul mediu de beneficiari (Ns) – numărul mediu de studenți din învățământul 

superior, doctoranzi și auditori cursurilor de formare profesională continuă, cetățeni străini 

și apatrizi, realizat în anul anterior anului în curs; 

coeficientul de corelare (K) – indicator care se stabilește în funcție de numărul 

solicitărilor pe specialități, capacitatea instituției, costurile cheltuielilor neacoperite și poate 

fi mai mare sau mai mic decât 1. 

Prin aplicarea coeficientului de corelare taxele se stabilesc la un nivel, care să permită 

colectarea veniturilor necesare pentru activitatea optimă a Universității, întreținerea și 

dezvoltarea potențialului uman și a bazei tehnico-materiale – cheltuielile care nu sunt acoperite 

din veniturile de la pregătirea beneficiarilor de studii - cetățeni ai Republicii Moldova conform 

Comenzii de Stat și contra plată. 

II. STABILIREA TAXEI DE STUDII 

9. Cuantumul taxei de studii se calculează prin aplicarea următoarei formule: 

în care: 

Ts – taxa de studii per student; 

Cp – cheltuieli de personal; 

Cc – cheltuieli de consum; 

Cd – cheltuieli de dezvoltare; 

Ns – numărul mediu de beneficiari; 

K – coeficient de corelare. 

10. Cheltuielile totale de personal (Cp) includ cheltuielile pentru retribuirea muncii, 

contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii, primele de asigurare obligatorie de 

asistență medical achitate de către patron/angajator, indemnizațiile pentru incapacitatea 

temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului și se calculează 

prin aplicarea formulei: 

unde: 

Cr – cheltuieli pentru retribuirea muncii; 

Cas – cheltuieli pentru achitarea contribuțiilor de asigurare socială de stat obligatorii; 

Cam – cheltuieli pentru achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală 

achitate de patroni/angajatori; 

I – indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele 

financiare ale patronului/angajatorului. 

Cheltuielile pentru retribuirea muncii (Cr) includ cheltuielile pentru retribuirea muncii 

cadrelor didactice (Cd) și non didactice (Cnd) și se calculează prin aplicarea următoarei 

formule: 

Cr = Cd+ Cnd 
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în care Cheltuielile salariale pentru personalul didactic se calculează prin aplicarea 

formulei: 

Cd = Cmpd x Npd + Msal 

unde: 

Cmpd – costul mediu anual al unui post didactic; 

Npd – numărul posturilor didactice; 

Msal - majorări salariale prevăzute, după caz. 

Pentru determinarea costului mediu anual al unui post didactic (Cmpd), se raportează 

cheltuielile efective la numărul mediu anual al posturilor didactice conform raportului 

anual anterior anului în curs.  

Numărul posturilor didactice (Npd) se estimează la nivelul anului precedent, care poate fi 

micșorat/majorat ținând cont de curricula universitară și/sau în caz de extindere a activității 

instituției. 

Cheltuielile pentru majorarea salariilor (Msal) se vor estima în funcție de politicile 

salariale stabilite de Guvern și instituție , după caz, pentru anul în curs și anul planificat. 

Cheltuielile salariale pentru personalul non didactic se calculează prin aplicarea 

formulei: 

Cnd = Cmpnd x Npnd +Msal 

unde: 

Cmpnd – costul mediu anual al unui post non didactic; 

Npnd – numărul posturilor non didactice. 

Costul mediu anual al unui post non didactic (Cmpnd) se determină prin raportarea 

cheltuielilor efective pentru cadrele non didactice la numărul mediu de posturi non 

didactice, realizate conform raportului anual anterior anului în curs. 

Numărul posturilor non didactice (Npnd) se estimează la nivelul anului precedent, dar 

poate fi micșorat/majorat în caz de extindere a activității instituției. 

11. Cheltuielile privind retribuirea muncii personalului didactic (Cd), ce se includ în calculul 

taxei pentru doctoranzi se calculează reieșind din norma anuală de ore pentru conducători 

de doctorat, membrii comisiei de îndrumare și de doctorat, programul studiilor avansate 

(pentru anul I) și costul unei ore stabilite conform actelor normative în vigoare. 

12. Pentru doctoranzii ultimului an de studii în calculul cheltuielilor privind retribuirea muncii 

personalului didactic (Cd) se includ cheltuielile ce țin de recenzare, remunerarea 

oponenților și susținerea tezelor de doctor, calculate reieșind din norma de ore și plata pe 

ore conform actelor normative în vigoare. 

13. Cheltuielile de consum (Cc) includ cheltuielile aferente desfășurării procesului de studii și 

anume cheltuieli pentru: 

- servicii comunale (energie electrică; gaze; energie termică; apă și canalizare; 

salubritate; 

- servicii de telecomunicații și de poștă; deservire ascensoare; asigurare pază); 
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- achiziții de carte și ediții periodice; 

- servicii editoriale în cadrul procesului de studii; 

- materiale didactice în cadrul cursurilor și lucrărilor de laborator; 

- practica de producție; 

- formarea profesională a personalului; 

- rechizite de birou, materiale și obiecte de uz gospodăresc (procurarea obiectelor 

de mică 

- valoare, materiale pentru menținerea curățeniei, efectuare dezinsecție și deratizăre 

etc.), 

- materiale și servicii de reprezentare instituțională; 

- lucrări de informatică și calcul; 

- echipament și inventar moale; 

- procurare și instalare a contoarelor; 

- întreținerea mijloacelor de transport; 

- reparații curente; 

- deplasări în interes de serviciu; 

- alte cheltuieli aferente desfășurării procesului de studii, inclusiv legate de primirea 

- delegațiilor, de organizarea manifestărilor științifice, culturale, sportive, pentru 

publicitate, reclamă și altele. 

a) În cheltuielile de consum nu se includ cheltuielile care nu țin de activitatea curentă a 

instituției cum ar fi: 

- achitarea sumelor conform documentelor executorii; 

- delapidările; 

- amenzile, penalitățile și sancțiunile; 

- despăgubirile, calamitățile naturale; 

- creditele și împrumuturile; 

- cheltuielile pentru achitarea burselor. 

b) Cheltuielile de consum se calculează prin aplicarea formulei: 

unde: 

Cc– cheltuieli de consum; 

Σ Cc – suma cheltuielilor de consum efective conform raportului anual anterior anului în 

curs; 

Ipc - indicele prețurilor de consum prognozat de Ministerul Economiei. 

14. Cheltuielile de dezvoltare (Cdz) includ suma anuală a uzurii mijloacelor fixe și suma 

anuală a amortizării activelor nemateriale și se calculează cu aplicarea formulei: 

unde: 

Cdz – cheltuieli de dezvoltare; 

Σ Cdz – suma cheltuielilor de dezvoltare. 

15. Calcularea taxei de studii pentru auditorii cursurilor de formare profesională continuă, 

altor cursuri de scurtă durată se efectuează reieșind din cheltuielile aferente desfășurării 

procesului respectiv de instruire. Cuantumul taxei de studii se stabilește pentru un cursant 
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sau audient în baza devizului de cheltuieli pentru o grupă de cursanți sau audienți pe toată 

perioada de instruire conform planurilor de studii aprobate în modul stabilit. 

16. Calcularea cuantumului taxelor de studii pentru cetățenii străini și apatrizi se stabilește prin 

aplicarea coeficientului de corelare, reieșind din cheltuielile suplimentare legate de organizarea 

și desfășurarea procesului de instruire a cetățenilor străini și apatrizi. 

17. În procesul stabilirii și aplicării taxei de studii se va ține cont că veniturile obținute din 

prestarea serviciilor din cadrul procesului instructiv-educativ se utilizează în scopuri de 

instruire generală. 

18. Taxele de studii se calculează anual, și se fixează în Contractul de instruire, încheiat între 

Universitate și persoana fizică/juridică. Contractele de instruire se aprobă anual de către 

Consiliul de Dezvoltare Strategică instituțională și Senatul USEFS.  

 

III. STABILIREA TAXEI DE CAZARE ÎN CĂMINE 

 

19. Plata pentru chirie se stabileşte pe categorii de locatari la începutul fiecărui an financiar și 

se aprobă de către Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituțională a Universității și 

Senatul USEFS, reieşind din cheltuielile aferente cazării, efectiv calculate pentru anul 

financiar şi reflectate în planul de dezvoltare a căminelor. 

20. În calculul cheltuielilor aferente cazării se includ: 

a) cheltuieli de personal (Cp) – pentru retribuirea muncii, contribuţiile de asigurări sociale 

de stat obligatorii, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, achitate de 

patroni în interiorul ţării; 

b) cheltuieli de consum (Cc) – pentru energia electrică, gaze, energia termică, apă şi 

canalizare, salubritate, servicii de telecomunicaţie şi de poştă, procurarea materialelor de 

uz gospodăresc, materialelor pentru menţinerea curăţeniei şi curăţarea covoarelor, 

procurarea draperiilor, becurilor electrice şi lămpilor cu neon, efectuarea dezinfecţiei şi 

deratizării, procurarea obiectelor de mică valoare, a mobilei şi instrumentelor, inventarului 

moale şi echipamentului (echipament special, accesorii de pat), procurarea contoarelor, 

lucrări de informatică şi de calcul, reparaţia curentă a clădirilor, utilajului şi inventarului, 

alte cheltuieli aferente cazării; 

c) cheltuieli de dezvoltare (Cd) – uzura mijloacelor fixe, amortizarea activelor nemateriale 

aferente cazării, calculate la finele anului precedent. 

Calcularea taxei lunare de cazare se va efectua în baza următoarei formule: 

 

 
     unde: 

    T – taxa de cazare lunară; 

    Cp – cheltuieli de personal; 

    Cc – cheltuieli de consum; 
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Cd – cheltuieli de dezvoltare; 

    A – numărul real de locatari, dar nu mai puțin de numărul de locuri real atestate. 

În cazul majorărilor prețurilor pentru serviciile comunale pe parcursul anului, taxa de 

cazare urmează a fi recalculată. 

IV. STABILIREA TAXELOR DE PRESTARE A ALTOR SERVICII 

21. Cuantumul taxei a altor servicii prestare studenților - cetățenilor ai Republicii Moldova, 

precum și cetățenilor străini și apatrizilor legate de procesul de instruire (eliberarea 

duplicatelor documentelor de studii, certificatelor, înscrierea candidaților la concurs de 

admitere, susținerea repetată a examenelor și colocviilor) , se calculează în baza cheltuielilor 

reale aferente procurării, personalizării şi traducerii actelor de studii aprobată de Senatul 

USEFS, prin aplicarea următoarei formule:  

Tas =(Cp + Cc)*K0  

în care:  

Tas – taxa de prestare a altor servicii;  

Cp –cheltuielile de personal, legate de prestarea altor servicii;  

Cc – cheltuielile de consum, legate de prestarea altor servicii;  

K – coeficient de corelare - indicator care se stabilește în funcție de numărul de solicitări 

pentru servicii, complexitatea executării, etc.  

V. DISPOZIȚII FINALE 

22. Prevederile prezentei Metodologii sunt aplicabile pentru toate tipurile de studii, servicii de 

cazare în cămine și alte servicii legate de procesul de instruire, prestate cetățenilor ai 

Republicii Moldova, precum și cetățenilor străini și apatrizi în cadrul Universității de Stat 

de Educație Fizică și Sport.  

23. Aplicarea prezentei Metodologii va permite creșterea gradului de transparență în exercițiul 

de calculare a taxelor și simplificarea procedurilor de aprobare a taxelor nominalizate.  

24. Prezenta Metodologie întră în vigoare la data aprobării.  

 

 

 

 

 


