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PRETURI SI TARIFE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Inginerie Economică și Business 

Catedra/departamentul Economie și Management în Industruie 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 361.1 Contabilitate 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

III (învăţământ cu frecvenţă); 
IV (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

5 
7 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
3 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în planul de 
învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

45 30 15 - 30 45 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Disciplina “Preturi si Tarife” are menirea de a prezenta principii, 
metode şi tehnici de stabilire a preturilor la entitate economice din 
Republica Moldova şi de evaluat factorii de influenta a preturilor la 
entităţile economice. 

Conform competenţelor Disciplina „Preturi si Tarife” îşi propune să formeze la studenţi de 
profil economic o gândire logica si analitica şi deprinderi practice 
privind evaluarea factorilor de influenta a preturilor ale entităţii 
industriale. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru însuşirea cu succes a cursului dat pot fi utilizate diferite forme de 
organizare a procesului de predare-învăţare, cum ar fi: lucrul în grup,  lucrul 
individual, utilizarea metodelor moderne. În scopul aprofundării cunoştinţelor 
vor fi utilizate studii de caz, aplicaţii, documente contabile, referate teste-grila, 
etc. 

Laborator/seminar Pentru evaluarea lucrului individual al studenţilor sunt prevăzute următoarele 
modalităţi: prezentare (discuţie orală), eseuri pentru determinarea abilităţilor de 
cunoaştere, lucrare scrisă, studii de caz, teste, exerciţii practice pentru 
determinarea abilităţilor de aplicare, precum și a celor de întocmire a 
documentelor contabile, sarcini pentru determinarea abilităţilor profesionale, 
etc. 

 

http://www.utm.md/


                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

5. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe 
profesionale 

CP1. Prin scopul său disciplina „Preturi si Tarife” îşi propune să formeze la studenţi 
o gândire analitica şi deprinderi practice privind analiza pietei si a preturilor pe 
piata, a factorilor de influenta a preturilor prognozate si stabilite de  entitate. 
O atenţie primordială se acordă însuşirii principiilor fundamentale ale 
contabilităţii, formării de abilităţi şi competenţe privind instrumentarea 
contabilă a principalelor tranzacţii şi evenimente aferente imobilizărilor 
necorporale şi corporale, stocurilor, creanţelor şi investiţiilor financiare, 
numerarului, precum şi modului de prezentare a informaţiilor aferente în 
situaţiile financiare. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei 
activităţi de formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea 
eficientă a resurselor de comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, 
baze de date, cursuri on-line etc.), inclusiv folosind limbi străine. 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Prin scopul său disciplina „Preturi si Tarife” îşi propune să formeze la studenţi o 
gândire economică şi deprinderi practice privind organizarea şi metodologia 
contabilităţii activelor entităţii.  

Obiectivele specifice O atenţie primordială se acordă însuşirii principiilor fundamentale ale 
contabilităţii, formării de abilităţi şi competenţe privind instrumentarea 
contabilă a principalelor tranzacţii şi evenimente aferente imobilizărilor 
necorporale şi corporale, stocurilor, creanţelor şi investiţiilor financiare, 
numerarului, precum şi modului de prezentare a informaţiilor aferente în 
situaţiile financiare. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţămân
t cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 
redusă 

Tematica prelegerilor 

Tema 1.  Conceptul, esența și rolul prețurilor în economie 2 - 

Tema 2.  Politica privind formarea prețurilor la întreprindere 2 1 

Tema 3.  Adaptarea prețurilor pe tipuri de piață 4 1 

Tema 4.  Metodele de determinare a prețurilor 4 1 

Tema 5.  Reglementarea de stat a Prețurilor și Tarifelor 2 1 

Tema 6. Particularitățile determinării prețurilor în unele ramuri ale economiei 
naționale a RM 

4 1 

Tema 7.  Specificul determinării tarifelor la servicii 4 1 

Tema 8. Prețurile în cadrul comerțului internațional 4 1 

Tema 9. Metode de cercetare a dinamicii prețurilor în economie 4 1 

Total prelegeri: 30 8 
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Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 
redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

S1.  Conceptul, esența și rolul prețurilor în economie 1 - 

S2.  Politica privind formarea prețurilor la întreprindere 1 1 

S3.  Adaptarea prețurilor pe tipuri de piață 2 1 

S4.  Metodele de determinare a prețurilor 2 1 

S5.  Reglementarea de stat a Prețurilor și Tarifelor 2 1 

S6.  Particularitățile determinării prețurilor în unele ramuri ale economiei 
naționale a RM 

2 1 

S7.  Specificul determinării tarifelor la servicii 2 1 

S8. Prețurile în cadrul comerțului internațional 2 - 

S9. Metode de cercetare a dinamicii prețurilor în economie 1 - 

Total lucrări de laborator/seminare: 15 6 

 
 

8. Referinţe bibliografice 

 

Principale 1. Legea Republicii Moldova „Privind limitarea activităţii monopoliste şi dezvoltarea 
concurenţei”, №906-XII, din 29.01.1992, Monitorul Oficial al R. Moldova №2 din 
01.01.1992; 

2. Hotărârea Guvernului R. Moldova „Cu privire la modul de reglementare a 
preţurilor (tarifelor) la producţia întreprinderilor-monopoliste” №99 din 
26.02.1993, Monitorul Oficial al R. Moldova №2 din 28.02.1993; 

3. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la măsurile de coordonare şi 
reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)”, №547 din 04.08.1995, 
Monitorul Oficial al R. Moldova №53-54 din 28.09.1995; 

4. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la reglementarea 
monopolurilor”, №582 din 17.08.1995, Monitorul Oficial al R. Moldova 59-60 din 
26.10.1995; 

5. Hotărârea Departamentului Comerţului R. Moldova „Privind formarea preţurilor 
la întreprinderile de alimentaţie publică ale agenţilor economici din R. Moldova” 
din 26.04.1996, Monitorul Oficial al R. Moldova №34 din 06.06.1996; 

6. Hotărârea Guvernului R. Moldova „Despre aprobarea Regulamentului provizoriu 
privind formarea preţurilor la medicamente, articole de uz medical şi alte produse 
farmaceutice” №603 din 02.07.1997, Monitorul Oficial al R. Moldova №51-52 din 
07.08.1997; 

7. Legea R. Moldova „Privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a 
pământului” №1308-XIII din 25.07.1997, Monitorul Oficial al R. Moldova №147-
149 din 06.12.2001; 

8. Standardele Naţionale de Contabilitate, Acte normative cu privire la reforma 
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contabilităţii, Vol. 1, Moldpress, Chişinău, 1998; 
9. Legea R. Moldova „Cu privire la tariful vamal” №1380-XIII  din  20.11.97, 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.40-41 din 07.05.1998; 
10. Legea Republicii Moldova „Cu privire la protecţia concurenţei”, №1103-XIV 

din 30.06.2000, Monitorul Oficial al R. Moldova №166-168 din 31.12.2000; 
11. Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementări în Energetică „Privind 

aprobarea Metodologiei de calculare, reglementare şi aplicare a tarifelor la gazele 
naturale”, №29 din 07.12.2000, Monitorul Oficial al R. Moldova №157-159 din 
21.12.2000; 

12. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la tarifele pentru 
serviciile publice de telecomunicaţii şi informatică”, №323 din 18.03.2002; 

13. Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementări în Energetică „Privind 
tarifele la energia electrică”, №101 din 24.06.2003, Monitorul Oficial al R. 
Moldova №126-131 din 27.06.2003; 

14. Hotărârea Agenţiei Naţionale pentru Reglementări în Energetică „Privind 
tarifele la gazele naturale”, №102 din 30.06.2003, Monitorul Oficial al R. Moldova 
№135-137 din 04.07.2003; 

 

Suplimentare 1. Legea bugetului de stat pentru anul 2004, Legea R. Moldova №474-XV din 
27.11.2003, Monitorul Oficial al R. Moldova №243/970 din 11.12.2003; 

2. Hotârârea Consiliului de Administraţie al ANRE „Metodologia determinării, 
aprobării şi aplicării tarifelor la producerea energiei electrice, energiei termice şi la 
apa de adaos”, № 114 din 26.12.2003; 

3. Hotârârea Consiliului de Administraţie al ANRE „Metodologia calculării, aprobării şi 
aplicării tarifelor de livrare a energiei termice consumatorilor finali”, № 114 din 
26.12.2003;  

4. Calculaţia costurilor, Viorel Ţurcanu, Chişinău, 2001; 
5. Contabilitate managerială, ghid practico-didactic, Chişinău, 2010; 
6. Dezvoltarea economică. Politici. Strategii. Modele. Efecte, Maria Ciubotaru, 

Chişinău, 2009 
7. www.mf.gov..md. 
8. www.justice.md. 

 

 

 

 

 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare; 

http://www.mf.gov..md/
http://www.justice.md/
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Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Obţinerea notei minime de „5” la examen. 

 


