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cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilorjamatriculaţi pe bază de
contract
1. Prezentul Regulament reglementează procesul de scutire de plata taxei de studii
(parţială sau completă) a studenţilor, înmatriculaţi pe bază de contracte, încheiate între
IRIM şi persoanele fizice din Republica Moldova.
2. Scutirile de plată a taxei de studii la IRIM se vor efectua in strictă conformitate
cu prevederile Regulamentului „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", aprobat prin HG nr. Din 15 02.01 cu completările ulterioare.
3. Scutirea de plata taxei de studii a studenţilor înmatriculaţi pe bază de contract se
efectuează prin ordinul rectorului IRIM, în baza deciziei consiliului de administrare şi
Senatului universitar.
4. Scutirea de plata taxei de studii se opereaza, de regulă, în primele 15 zile de la
începutul fiecărui semestru (începînd cu anul doi de studii) la profilul, specialitatea,
forma de studii respectivă, în locurile disponibile cu finanţare de la bugetul de stat (în
limita alocaţiilor bugetare)
5. Studentii IRIM pot beneficia de scutirea de plată pentru taxa de studii
respectarea următoarelor condiţii:

cu

a) media notelor obţinute la sesiunea ordinară din semestrul de studii precedent nu este
mai mică decît 8 (opt);
b) venitul mediu lunar la un membru al familiei pe şase luni pennergătoare lunii
încheierii semestrului de studii să nu depăşească zece salarii minime.
6. Senatul IRIM efectuează, ca excepţie, scutirea de plata taxei de studii pentru
persoanele cu media notelor obţinute la sesiunea ordinară din semestrul de studii
precedent nu mai mică decît 8 (opt) în următoarele cazuri:
a) şi-au pierdut întreţinătorul (părinţii, tutorele), orfani;
b) sunt persoane cu disabilităţi, care îşi fac studiile la învăţământul cu frecvenţă la zi
şi redusă;
c) la IRIM îşi fac studiile 2-3 persoane din aceeaşi familie;
7. Persoanele interesate vor prezenta Consiliului de administrare al instituţiei de
învăţământ cererea privind scutirea de plată a taxei de studii, la care se vor anexa:
a) copia foii matricole ce confirmă rezultatele sesiunii de examene şi colocvii din
semestrul de studii precedent;
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b) certificatul privind componenţa familiei;
c) certificatul privind venitul mediu lunar al unui membru al familiei pe şase luni
premergătoare lunii încheierii semestrului de studii respectiv;
d) avizul decanului facultăţii (şefului catedrei) respective.
8. Studenţii, care studiază în bază de contract Di au părinţi - cadre didactice sau
auxiliare ale IRIM, beneficiază de scutirile de plată în baza deciziei Senatului.
9. Persoanele eliberate de plata taxei de studii nu pot beneficia de burse de studii.
10. Decanii facultatilor vor aduce annual, la cunostinta studentilor, prevederile
prezentului Regulament Di vor include rezultatele scutirii de plata taxei de studii în
raportul anual cu privire la activitatea instituţiei de învăţământ.
11. Prezentul Regulament intră in vigoare de la data aprobării de către Senatul
IRIM.

