
Regulamentul 

Concursului proiectelor de dezvoltare a cooperaţiei de consum 

pentru studenţii UCCM şi elevii CCM 

Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum din Republica Moldova (MOLDCOOP) 
lansează concursul proiectelor pentru dezvoltarea cooperaţiei de consum. 

1. Scopul concursului: Prin intermediul concursului, MOLDCOOP îşi propune să susţină 
propunerile care prevăd extinderea şi diversificarea activităţii cooperatiste, îmbunătăţirea 
mecanismelor de management intern, consolidarea econom iert şi financiară, promovarea pe plan 
intern şi extern a cooperaţiei de consum, inclusiv prin instrumente TIC (pagini web, reţelele de 
socializare) şi alte aspecte relevante ce pot contribui la dezvoltarea sectorului cooperativelor de 
consum din ţară.

Proiectele trebuie să prezinte viziuni de ansamblu şi/sau cazuri' concrete care vizează modernizarea 
sistemului cooperaţiei de consum din Republica Moldova; să fie axate pe abordări şi soluţii 
inovative, să aibă un nivel înalt al impactului social şi economic. Sunt încurajate propunerile 
formulate în baza bunelor practici internaţionale. 

2. Domeniile de aplicare şi de eligibilitate: Propunerile trebuie să se refere la 
sectoarele/activităţile ce ţin de activităţile cooperaţiei de consum, care urmează a fi modernizate/
dezvoltate, având scopul de a spori performanţele sectoarelor cooperatiste respective. Conceptele de 
proiect vor urmări dezvoltarea durabilă a sistemului cooperaţiei de consum la nivel general şi la 
nivelul entităţilor structurale şi antreprenoriale din teritoriu, extinderea economică şi promovarea 
sistemului atât pe inter, cât şi peste hotarele ţării.

Domeniile eligibile: 

4.1. Modernizarea sistemului cooperaţiei de consum per ansamb/u în haza soluţiilor inovative; 
4.2. Consolidarea economico-financiară a sistemului cooperatist; 
4. 3. Optimiyarea organizării interne şi a managementului sistemului cooperatist;
4.4.Promovarea internaţională a cooperaţiei de consum;

4.5. Implementarea modelelor moderne de organizare şi activitate a entităJilor cooperatiste în baza
practicilor internaf ionale;

5. Criterii de eligibilitate

Sunt eligibili:
- studenţii Universităţii Cooperatist-Comercială din Moldova de la ciclul I (licenţă), ciclul II
(masterat) şi doctoranzii Şcolii Doctorale UCCM;
- elevii Colegiului Cooperatist din Moldova.

6. Formatul proiectelor

Aplicaţia propunerii de proiect va conţine până la 20 de pagini.
Propunerea de proiect va include următoarele compartimente:·

✓ Rezumatul proiectului (1/4 pagină)
✓ Actualitatea/relevanţa/importanţa ideii de proieci: ( I /2 pagina)
✓ Expunerea/descrierea proiectului
✓ Domenii de aplicare a rezultatelor proiectului
✓ Fezabilitatea şi sustenabilitatea proiectului
✓ Resurse necesare implementării proiectului (infra�;tructurale, tehnice etc.) 
✓ Evaluarea impactului proiectului
✓ Plan şi etape de realizare a proiectului
✓ Devizul de cheltuieli (cu specificarea pe activiLăţi şi etape)
✓ Date despre aplicant



La elaborarea propunerilor de proiect se vor lua în considerare obiectivele specifice stabilite în 
Strategia de dezvoltare a cooperaţiei de consum pentru 2020-2023, alte strategii naţionale şi 
sectoriale, tendinţele moderne şi experienţa de dezvoltare a sectorului cooperativelor pe plan 
internaţional. 

Propunerile de proiect care nu vor respecta condiţiile concursului nu vor fi acceptate la concurs sau 

şi vor fi eliminate din competiţie. 

Se vor exclude orice tip de modificare sau de îmbunătăţire a propunerii în sine după depunerea 

dosarului înaintat la concurs. 

6. Procedura de prezentare şi de evaluare a proiectelor
Propunerile de proiect imprimate şi semnate vor fi prezentate în limba română pe suport de hârtie la
adresa juridică: Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum din Moldova, MD-2001 mun.
Chişinău, bulevardul Ştefan cel Mare 67, biroul 20 I (anlicamci·a) şi email: moldcoop@yahoo.com,
tel pentru relaţii: 022-27-15-95

Dosarele vor fi transmise şi în varianta electronică (WORD), pe adresa de e-mail 
moldcoop@yahoo.com, subiectul: "Proiecte de dezvoltare a cooperaţiei de consum". 

Dosarele prezentate spre examinare Comisiei de selectar� a Molclcoop vor include în mod 
obligatoriu: 

✓ CV-ul participantului,

✓ recomandare din pa11ea unui cadru ştiinţifico-didactic sau didactic cu experienţă relevantă în

domeniul proiectului

✓ proiectul pe suport de hârtie.

Proiectele vor fi evaluate de către Comisia desemnată de Moldcoop . 

Dosarele incomplete sau depuse după data limită indicată nu vor fi luate în consideraţie. 

Un participant poate depune unul sau mai multe proiecte, dar nu mai mult de 3. 
Participantul va declara în mod implicit că este deţinătorul drepturilor de autor pentru proiect şi îşi 
asumă toate consecinţele legale în cazul în care se dovedeşte că nu deţine drepturile intelectuale 
asupra tuturor materialelor înscrise. 

7. Premiere-menţiune

Câştigătorul concursului vor fi premiat cu zece mii lei.

8. Calendarul concursului:

Anunţarea concursului - O 1.12.2023
Expedierea proiectelor - O 1.02.2023 - O 3.04.2023
Jurizarea - O 3.04.2023 - 28.04.2023
Anunţarea câştigătorilor - 12.06.2023

9. Persoana de contact:

Responsabil proiect: 

Veaceslav Ceric, coordonatorul concursului „Proiecte de dezvoltare a cooperaţiei de consum 
Tel. +373 078890005 
E-mail: slavaceric@gmail.com; ceric09@rambler.ru
Respectarea Condiţiilor stabilite de organizare şi desfăşurare a concursului este obligatorie pentru tofi 
participanţii, acceptarea fiind confirmată prin înscrierea În concurs. 




