
 
Ghidul 

pentru orientarea abiturienţilor în oferta educaţională a  
Universităţii Cooperatist – Comerciale din Moldova (UCCM)  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Remarcă: după ciclul I (studii superioare de licenţă) urmează ciclul II (studii superioare 

de masterat) cu o durată de 1,5- 2 ani, la finalizarea căruia specialistul poate avansa în 

cariera sa profesională,  deţine funcţii de conducere, activa în calitate de  colaborator 

ştiinţific, cadru didactic, poate pretinde la studii de  doctorat.   

Ciclul I – studii superioare de licenţă 

 

Specialităţile 

Durata 

studiilor 

(ani) 

 

Calificarea 

 

Perspective de angajare în domeniile: 

Contabilitate 3 

Licenţiat în 

ştiinţe 

economice 

Toate tipurile de întreprinderi şi organizaţii,  

inspectorate fiscale, garda financiară, comerţ, 

serviciul vamal, achiziţii etc. 

Marketing  

şi  logistică 
3 

Licenţiat în 

ştiinţe 

economice 

În toate branşele economiei, inclusiv  comerţ, 

turism, construcţii, alimentaţia publică,  prestarea 

serviciilor, achiziţii  etc. 

Business şi 

administrare 
3 

Licenţiat în 

ştiinţe 

economice 

Business, organizaţii şi departamente economice 

şi publice, administraţii de nivel local şi naţional  

etc. 

Achiziţii 3 

Licenţiat în 

ştiinţe 

economice 

Organizaţii şi întreprinderi de comerţ ale 

cooperaţiei de consum,  de stat şi private,  

întreprinderi de achiziţionare,  depozitare şi 

păstrare a mărfurilor etc. 

Finanţe şi 

bănci 
3 

Licenţiat în 

ştiinţe 

economice 

Bănci, burse de valori, contabilitate, organizaţii  

şi întreprinderi, companii de asigurări etc. 

Cibernetică şi 

informatică 

economică 

3 

Licenţiat în 

ştiinţe 

economice 

Secţii şi departamente de informatizare, 

organizaţii financiar-bancare, întreprinderi 

specializate în proiectarea şi elaborarea resurselor 

programate economice  etc. 

Merceologie 

  şi comerţ 
3 

Licenţiat în 

ştiinţe 

economice 

Comerţ, achiziţii, serviciul vamal, organe de 

standardizare, burse comerciale, organe de 

metrologie şi certificare, afaceri , Camera de 

Comerţ şi  Industrie  a Republicii Moldova etc. 

Drept  4 
Licenţiat  

în drept 

Întreprinderi şi organizaţii, organele de 

administrare publică, organele de înregistrare  a 

actelor stării civile,  organele de drept (poliţie, 

procuratură) notariate, barouri de avocaţi şi 

instanţe judecătoreşti etc. 

Tehnologia şi 

managementu

l alimentaţiei 

publice 

4 
Inginer  

licențiat 

Unităţile alimentaţiei publice ( restaurante, 

cafenele, baruri, cantine,  etc.), întreprinderi din 

industria alimentară  etc. 

Turism 3 
Licenţiat în 

servicii publice 

Întreprinderi turistice,  agenţii de turism, 

întreprinderi  de alimentaţie publică şi servicii 

hoteliere  etc. 



 

FACILITĂŢI  PENTRU STUDENŢI 

 Înmatricularea gratuită la studii de zi a deţinătorilor diplomelor de 

BAC sau Colegiu cu note de „9” şi mai mare. 

 Studii gratuite pentru studenţii care susţin sesiunea pe note de  „10”. 

 Oferirea posibilității de participare în programele de mobilitate 

academică în cadrul programelor ERASMUS+ și altor programe – 

urmare a unei perioade de studii (1 semestru sau 1 an) sau stagiu de 

practică în instituțiile de învățământ prestigioase de peste hotare 

 Acordarea reducerii de 10% din costul anual al studiilor pentru 

absolvenţii Colegiului Cooperatist din Moldova şi absolvenţii UCCM 

(după ciclul I). 

 Acordarea reducerii de 5% angajaţilor cooperației de consum 

(inclusiv copiii acestora). 

 Acordarea Bursei MOLDCOOP şi Bursei UCCM celor mai buni 

studenţi ai universităţii. 

 Loc de cazare în cămin pentru toţi solicitanţii. 

 Posibilitatea de plasare a absolvenţilor în câmpul muncii în cadrul 

entităţilor cooperatiste şi altor agenţi economici. 

 Pregătirea militară şi obţinerea livretului militar  

 

La cererea de înscriere la concurs se vor anexa 

următoarele acte: 

 Actul de studii în original, cu anexa respectivă. 

 Certificatul medical tip (nr. 086-U), eliberat în anul admiterii.    

 6 fotografii  3x4 cm.   

 Extrasul din carnetul de muncă (pentru cei angajaţi).  

 Buletinul de identitate şi livretul militar (certificatul de recrut) se  

prezintă personal. 
 


