
                    MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA 
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA 

 

CONTRACT DE LOCAȚIUNE 

 

nr.____________din ________________ 

 

Universitatea de Stat din Moldova în calitate de “LOCATOR”, reprezentată legal prin Rector Dl Igor 

Șarov, conferențiar universitar, doctor, și  

 

studentul(ă) ____________________________________________________________________, 
(numele, prenumele, patronimic ) 

ciclului _____, facultatea ___________________________________, anul ____, forma de învățământ 
     ( I, II, III)     (denumirea facultății) 

_______________ în calitate de “LOCATAR”, au încheiat prezentul contract de locațiune, convenind 
        ( buget/contract) 

asupra următoarelor clauze: 

 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1 Obiectul contractului îl constituie darea în folosinţă pe o perioadă determinată, a unei suprafeţe locative cu 

destinaţia de locuinţă în căminul nr. ______, odaia______, situat pe strada 

________________________________________. 

 

II. TERMENUL CONTRACTULUI 

2.1 Prezentul contract este încheiat pentru perioada septembrie 2021- iunie 2022; 

2.2 Contractul produce efecte juridice din ziua semnării acestuia și este valabil numai pe perioada statutului de 

student. 

 

III. PROCEDURA DE TRANSMITERE A BUNURILOR ÎN LOCAȚIUNE 

3.1 Bunurile se transmit LOCATARULUI de către LOCATOR în termen de o zi de la data intrării în vigoare a 

prezentului contract cu întocmirea actului de primire-predare care este parte integrantă a prezentului contract de 

locațiune (Anexa 1); 

3.2 Actul de primire-predare este semnat de administratorul căminului și LOCATAR;  

3.3 La finalizarea termenului pentru care a fost încheiat prezentul contract, LOCATARUL predă odaia cu bunurile 

închiriate administratorului cu întocmirea actului de primire-predare. 

 

IV. TAXA DE CAZARE 

4.1 Taxa de cazare anuală a prezentului contract constituie _________ lei;  

4.2 Taxa lunară de cazare se va achita integral s-au la solicitarea LOCATARULUI în două tranșe: 

a) I tranșă pentru perioada septembrie – decembrie 2021; 

b) II tranșă pentru perioada  ianuarie-iunie 2022. 

 

V. OBLIGAŢIILE ȘI DREPTURILE LOCATORULUI 

5.1 LOCATORUL are următoarele obligaţii: 

- să îndeplinească condițiile stipulate în Regulamentul privind funcționarea căminelor din subordinea USM; 

- să pună la dispoziția LOCATARULUI bunul în termen de o zi din data încheierii contractului; 

- să predea odaia în stare corespunzătoare folosinţei de locuinţă; 

- să asigure folosirea adecvată, de către locatarii căminelor, a spațiilor de baie și bucătărie. 

 5.2  LOCATORUL are următoarele drepturi: 

- să efectueze vizite atât programate cât și inopinate, în scopul verificării modul în care LOCATARUL foloseşte şi 

întreţine suprafaţa locativă, inventarul dat spre folosinţă şi spaţiile comune ale căminului; 

 

 

 



VI. OBLIGAŢIILE ȘI DREPTURILE LOCATARULUI 

6.1 LOCATARUL are următoarele obligaţii: 

- să  se familiarizeze şi să respecte  Regulamentul privind funcționarea căminelor din subordinea USM şi normele 

de convieţuire; 

- să achite taxa de cazare în cămin în cuantumul, modul și termenul stabilit de prezentul contract; 

- să preia odaia în stare corespunzătoare folosinţei de locuinţă; 

- să folosească în mod corespunzător bunurile din inventarul căminului, instalaţiile electrice şi sanitare puse la 

dispoziţie și să asigure ordinea şi curăţenia în spaţiul primit, să nu arunce în jurul căminului ambalaje  şi resturi 

menajere; 

- daunele produse în odaie  şi spaţii comune şi adiacente de către LOCATAR sau terți, vor fi recuperate de la 

locatar, prin achitarea contravalorii lor; 

- să nu se mute din camera în care a fost cazat în altă cameră, fără înştiinţarea Administratorului de cămin şi fără 

avizul Comisiei de cazare pe cămin; 

- nu este în drept de a transmite bunul terților spre folosire. 

6.2 LOCATARUL are următoarele drepturi: 

- de a efectua reparații curente sau de a îmbunătăți în alt mod starea odăii, fără a pretinde restituirea cheltuielilor de 

către LOCATOR; 

- de a reutila încăperea, cu condiția avizului favorabil al LOCATORULUI. 

 

VII. DISPOZIŢII FINALE 

7.1 Prezentul contract este întocmit în două exemplare și fiecare dintre Părți păstrează unul din ele; 

7.2 Taxa de cazare poate fi achitată în numerar la casieria Universității; prin intermediul serviciului Mpay; achitarea 

fizică în cadrul oficiilor poștale, a instituțiilor bancare de pe tot teritoriul țării (la achitarea prin intermediul 

sucursalelor Victoriabank, nu se percepe achitarea comisionului bancar) sau prin intermediului cardului bancar; 

7.3 Contractul se consideră valabil încheiat  în momentul efectuării plății; 

7.4 Declar pe propria răspundere să respect normele de profilaxie epidemiologică solicitate de către autorități. 

Îmi exprim în mod expres consimţământul ca colaboratorii USM să prelucreze datele mele cu caracter personal, 

care sunt oferite de către mine, în legătură cu apariția raporturilor contractuale, precum și să colecteze și să 

prelucreze datele mele pe durata raporturilor contractuale. 

Numele/Prenumele Semnătura 

Data 

 

Adresele juridice şi semnăturile părţilor 

 

LOCATORUL                                                                  LOCATARUL 

Universitatea de Stat din Moldova  

Adresa:MD 2009, mun. Chișinău 

str. A. Mateevici 60 

nr. de telefon: (022) 24-48-21 

c/f: 1006600064263 

Banca: BC “VICTORIABANK”SA  

Fil 17 Chişinău  

Codul băncii:VICBMD2X457 

Cont IBAN: MD18VI000000225101713MDL 

 

  

Studentul 

   

Adresa poștală: 

   

Nr de telefon:   

Buletin de identitate   

Cod personal  
  

Rector, doctor, conferențiar universitar            

Igor Șarov                                                                                       __________________________________                  
  (numele prenumele,semnătura)                    (semnătura) 

L.Ş.   

 

 


