
1 

 

Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul ___Finanțe și Bănci__ 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

Disciplina __Prețuri și tarife_________________ 

Responsabil de disciplină/modul: __Biloocaia Svetlana , Gheorghița Eugenia_______________________ 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.06.A.0.49 F 120 4 4 - 64 
4 

româna, 

rusa, engleza 

S.08.A.0.48 FR 120 14 8 - 98 
4 

româna, 

rusa, engleza 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

CP 1. Operarea cu concepte, teorii, 

metode, instrumente fundamentale 

de natură economico-financiară în 

realizarea de sarcini profesionale în 

entităţi publice şi private. 

 

 

 

CP 2. Culegerea de date, informaţii, 

prelucrarea şi interpretarea acestora 

pentru soluţionarea unor probleme 

de natură economico – financiară. 

 

 

 

CP 3.Determinarea, explicarea, 

analizași evaluarea  indicilor de 

preț. 

 

 

 

 

 Cunoaşterea şi descrierea conceptelor, elementelor, funcţiilor 

prețurilor. 

 Identificarea şi interpretarea factorilor de natură socială, 

economică şi legislativă in domeniul politicii de preț. 

 Utilizarea adecvată a conceptelor şi metodelor de calculare a 

prețurilor. 

 Elaborarea de eseuri argumentative, soluţionarea studiilor de 

caz cu utilizarea conceptelor, teoriilor, metodelor, 

instrumentelor de bază specifice domeniului prețuri și tarife 

 Explicarea metodelor şi procedeelor de bază în politica de 

preț pentru culegerea, prelucrarea şi prezentarea datelor şi 

informaţiilor necesare soluţionării unor probleme de natură 

economico – financiară. 

 Utilizarea corecta   metodelor şi procedeelor de bază în 

politica de preț pentru culegerea, prelucrarea şi prezentarea 

datelor şi informaţiilor necesare soluţionării unor probleme 

de natură economico – financiară. 

 Să utilizeze cea mai potrivită metodă de formare a preţului la 

diferite etape ale ciclului de viaţă a produsului, să recomande 

strategia de preţ cea mai potrivită în baza informaţiei 

colectate. 

 Proiectarea elementelor și tipurilor  sistemului de prețuri. 

 Cunoaşterea şi identificarea tipurilor de prețuri și strucutra 

acestuia. 

 Explicarea sensului economico-social şi metodologiei de 

calcul a prețurilor în Republica Moldova. 

 Aplicarea metodologiei de calcul şi de analiză a prețurilor de 

import și export. 

 Studiul unor probleme, situaţii, cazuri concrete din domeniul 

prețuri și tarife,  să formuleze obiectivul politicii de preţ 

pentru un produs reieşind din condiţiile concrete, să propună 

cea mai potrivită metodă de formare a preţului la diferite 

etape ale ciclului de viaţă a produsului 

Conținutul 

disciplinei 

 

În condițiile economiei de piață succesul oricărei afaceri, entități economice, competitivitatea 

produselor în mare parte depinde de cît de corect au fost stabilite prețurile la produsele și serviciile oferite 

pe piață. Acest lucru însă nu este atît de simplu, după cum pare la prima vedere, deoarece prețurile se află 

sub influența permanentă a unei game variate de factori de natură economică, politică, socială, psihologică 

etc. De aici rezultă că în procesul de stabilire a prețurilor, întreprinzătorul, managerul trebuie să ia în 

considerare toți factorii, care pot influența nivelul prețului pentru un produs sau serviciu concret și să 

stabilească un asemenea preț care să-i asigure realizarea obiectivelor stategice și tactice. Spre regret, o 

mare parte din întreprinzătorii din Republica Moldova nu dispun de cunoștințele necesare teoretice și 
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abilități practice în domeniul stabilirii prețurilor. Drept consecință, se comit greșeli, care condiționează 

pierderi nejustificate, incapacitate de plată, uneori aceasta este principala cauză a falimentului entității 

economice. Obiectivele disciplinei constau în formarea abilităţilor de determinare a mărimii preţului prin 

aplicarea diferitor metode în funcţie de condiţiile concrete de activitate a întreprinderii, elaborarea 

strategiei de preţ, precum şi aplicarea diferitor tactici de stimulare a vînzărilor în vederea realizării 

obiectivului de maximizare a profitului. 

 

 

 

 
 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 

Elaborarea și susţinerea produsului studiului individual-__Analiza comparativă a prețurilor pe piața 

produselor și serviciilor_, 

aprecierea în rezultatul participării la seminare 

Evaluarea finală- examen scris sau asistat la calculator,în baza testului clasic care include itemi de divers 

nivel de complexitate: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 

Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

 evaluare curentă, inclusiv produsul studiului individual – 60%; 

 evaluare finală – 40% 

 

Studiul 

individual 

Studenții vor elabora un______________________________________.  

Cerințele și termenele de elaborareși prezentatre se conțin în curriculum-ul la disciplină  la capitolul VI 

”Studiu individual” (poate fi accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md ). 

Bibliografie 

recomandată 

de bază  

1. HOTĂRÎRE Nr. 774 din  20.06.2016 cu privire la preţurile de comercializare a produselor social 

importante Publicat: 24.06.2016 în Monitorul Oficial Nr. 169-183 art Nr : 834. 

2. LEGE Nr. 172 din  25.07.2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor Publicat : 

08.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 231-237     art Nr : 529     Data intrarii in vigoare: 01.01.2015. 

3. Buşmachiu, Eugenia. Preţuri şi tarife: curs universitar/ E. Buşmachiu, A. Gumovschi. – Chişinău: 

ASEM, 2005. 

4. Ulian Galina, Cojocaru Maria, Castraveţ Lucia. Preţuri şi tarife. Note de curs. CEP USM, 2013. 

 

 

suplimentară  

1. Culegere de lucrări aplicative şi studii de caz la disciplina „Preţuri şi concurenţă”. – Bucureşti: 

Editura Didactică şi Pedagogică, 2007. 

2. Gherasim T, Cărăuş M, Preţuri şi tarife, Ed. Tipografia Centrală, Chişinău, 1998. 

3. Gumovschi, A. Influenţa politicii de preţ asupra gestiunii financiare a agenţilor economici: 

specialitatea:08.00.10 – Finanţe; monedă; credit: tz. dr. în economie. 

4. Modèle de détermination des tarifs d’incoterconnection: guide d’utilisation pour les régulateurs de 

télécomunication. Washington: PPIAF. 

5. Moşteanu, T., F. Alexandru, D.Dumitrescu ş.a. “Preţuri şi tarife”. – Bucureşti, Editura Universitară, 

2005. 

6. Popescu, G. Modele de comerţ internaţional. - Cluj-Napoca, 2001. 

7. Preţuri şi concurenţă: manual pentru învăţămînt la distanţă. – Bucureşti: ed. Universitară, 2006. 

8. The Impact of energy price changes in Moldova. – Waschington: The World Bank, 2006. 

9. Герасименко В.В. Ценообразование: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2005. 

10. Макконелл К., Брюс С. Экономикс в 2-х частях. – М.: ИНФРА-М, 2005. 

11. Нэгл Т., Холден Р. Стратегия и тактика ценообразования. – СПб.: Питер, 2005. 

 

Data completării                   Semnătura titularului de curs 

______________     ________________________________   

   

  

http://www.moodle.usm.md/

