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FACILIT ;XI OFERITE 
STUDEN軍ILOR 

 
- Burse de performanţă/ burse de merit/burse 
sociale/ajutoare pentru îmbrăcăminte, deces, 
nastere, burse private, etc.; 

- Mobilităţi prin programul Erasmus în vederea 
efectuării de studii în străinătate; 

- Reduceri de taxe de scolarizare/Scutirea 
achitării taxei de înscriere la concursul de 
admitere/Scutiri si reduceri privind plata 
serviciilor de cazare în căminele studenţesti 
conform legislaţiei în vigoare si regulamentelor 
interne; 

- Reducere la plata serviciilor de transport în 
comun si CFR; 

- Manifestări stiinţifice si culturale studenţesti, 
organizate cu sprijinul facultăţii 
- Posibilitatea realizării voluntariatului 
considerat experienta si in munca; 

- Participarea la cursuri gratuite oferite de UCB 
finalizate cu obţinerea unor certificate 
recunoscute. 
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ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII 

 

SESIUNI DE ADMITERE  

 

OFERTAăEDUCAXIONAL; 

 

 

Sesiunea iulie  2017 

Studii universitare de licenţă Studii  Specializarea Locuri admitere 2017/2018 

Licen郡<ă 
 

FinanYeăşiăB<nci IF – 21 locuri buget din care  1 loc 
buget rromi 
IF – 24 locuri tax< 
IF  – 4 locuri pentru Republica 
Moldova din care 1 loc cu burs< 

Economia   
comertului, 
turismului si 
serviciilor  

IF – 21 locuri buget din care 2 
locuri  buget rromi 
IF – 24 locuri tax< 
IF – 1  loc f<r<ătax<ăpentruătineriă
proveniti din centrele de 
plasament 
IF  – 3 locuri pentru Republica 
Moldova din care 1 loc cu burs< 

Contabilitateăşiă
Informatic< de 
gestiune 

IF – 21 locuri buget  din care 2 
locuri  buget rromi 
IF – 25 locuri tax< 
IF  – 5 locuri pentru Republica 
Moldova din care 2 locuri cu 
burs< 

Management IF – 21 locuri buget 
IF – 24 locuri tax< 
IF  – 3 locuri pentru Republica 
Moldova din care 1 loc cu burs< 

Informatic<ă
economic< 

IF – 22 locuri buget 
IF – 23 locuri tax< 

Masterat  B<nciă群iăasigur<ri IF – 9 locuri buget 
IF – 36 locuri tax< 
IF  – 2 locuri pentru Republica 
Moldova 

Antreprenoriată群iă
administrarea 
afacerilor 

IF – 10 locuri buget din care  1 loc 
buget rromi 
IF – 35 locuri tax< 
IF  – 3 locuri pentru Republica 
Moldova 

Control,  audită群iă
expertiz<ăfinanciară
contabil< 

IF – 9 locuri buget 
IF – 36 locuri tax< 
IF  – 2 locuri pentru Republica 
Moldova 

Managementul 
dezvolt<riiă
afacerilor 

IF – 9 locuri buget din care  1 loc 
buget rromi 
IF – 36 locuri tax< 
IF  – 2 locuri pentru Republica 
Moldova 

PentruăstudiiăuniversitareădeălicenY<,ăformaădeă
înv<Y<mântăcuăfrecventaă(IF)ă: 

 - cererea/fişa tip de înscriere pentru concursul de 
admitere cu toate rubricile completate corect  
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu 
aceasta împreună cu foaia matricolă, în original sau copie 
certificată “conform cu originalul”, de către persoana care 
are atribuții desemnate în acest sens prin metodologia 
proprie facultăţii, sau adeverinYa eliberat< de liceu pentru 
candidaţii care promovează examenul de bacalaureat în 
sesiunea iunie-iulie 2017 sau în sesiunea august-
septembrie 2017, în care se menţionează media generală 
de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, media 
generală, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost 
eliberată diploma; 
- certificatul de naştere în copie certificată “conform cu 
originalul”, de către persoana care are atribuții desemnate 
în acest sens prin metodologia proprie facultății, iar, dacă 
este cazul, şi acte doveditoare privind schimbarea numelui 
(căsătorie, adopţiune, hotărâre judecătorească), în copie 
certificată “conform cu originalul, de către persoana care 
are atribuții desemnate în acest sens prin metodologia 
proprie facultății; 
- adeverinY< medical< - din care să rezulte că sunt apţi 
pentru profilul sau specializarea la care concurează; 
- copie după carte de identitate certificată “conform cu 
originalul; 
- dou< fotografii  color tip buletin identitate; 
- chitanYa justificativ< privind taxa de înscriere la 
concursul de admitere sau adeverinţă din care să rezulte 
categoria de scutire la plata taxei de admitere. 

-    alături de actele enumerate mai  sus,  se depune : 
adeverinY< de absolvire cu mediile obţinute în anii de 
studiu, media generală, termenul de valabilitate şi faptul că 
nu a fost eliberată diploma, sau diploma de licenY< sau 
echivalentă acesteia certificată “conform cu originalul, de 
către persoana care are atribuții desemnate în acest sens 
prin metodologia proprie facultaăți însoţită de suplimentul 
de diplomă şi adeverinţa eliberată de facultatea la care se 
află originalul, pentru candidaţii care intenţionează să 
urmeze două specializări în acelaşi timp. În cazul în care 
adeverinţa de absolvire conţine doar media ponderată de 
absolvire, aceasta se va lua în calcul în locul mediei 
generale a anilor de studiu (întrucât întotdeauna media 
aritmetică este superioară mediei ponderate); 
 

Pentru studii universitare de masterat, forma de 
înv<Y<mântăcuăfrecventaă(IF): 

10.07.2017 
26.07.2017 

înscriereaăcandidaYilorălaăsediulă
facult<Yii (exclusivăsâmb<t<ăşiăduminic<) 

26.07.2017 afişare rezultate 

27.07.2017  
Orele 08-12 

depunere contestaţii 

28.07.2017 afişare rezultate după contestaţii 

27.07.2017 - 
31.07.2017 

confirmarea locurilor ocupate şi semnarea 
contractelor de şcolarizare în vederea 
înmatriculării 

31.07.2017  redistribuirea după confirmare 

01.08.2017  depunere cerere pentru ocuparea locurilor 
rămase neocupate cu taxă şi confirmare 

02.08.2017 afişare rezultate finale 

10.07.2017 
25.07.2017 

înscriereaăcandidaYilorălaăsediulă
facult<Yii (exclusivăsâmb<t<ăşiăduminic<) 

26.07.2017 susţinerea probei la studii universitare de 
masterat 

27.07.2017  afişare rezultate 

28.07.2017 
Orele 08-12 

depunere contestaţii  

28.07.2017 afişare rezultate după contestaţii 

28.07.2017 - 
31.07.2017 
 

confirmarea locurilor ocupate şi semnarea 
contractelor de şcolarizare în vederea 
înmatriculării 

31.07.2017  redistribuirea după confirmare 

02.08.2017 afişare rezultate finale 

Sesiunea iulie  2017 
Studii universitare de masterat 


