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FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

1.2 Facultatea        Facultatea de Științe Economice 

1.3 Departamentul   Management, Marketing și Admnistrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii                 Administrarea Afacerilor 

1.5 Ciclul de studii                   Master 

1.6 Programul de studii/Calificarea    Strategii și politici de management și marketing 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei              Strategii concurențiale 

2.2 Titularul activităţilor de curs    conf.univ.dr. Silvia Mărginean 

2.3 Titularul activităţilor de seminar asist.univ.dr. Anca Șerban 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână          4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                                                                             30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   35 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi  0 

3.7 Total ore studiu individual      119 

3.9 Total ore pe semestru            175 

3.10 Numărul de credite              7 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum        ● Nu este cazul 

4.2 de competenţe        ● Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
5.1. de desfăşurare a                                     

cursului                  

● Nu este cazul 

5.2. de desfăşurare a                                    

seminarului/laboratorului 

● Nu este cazul 
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6. Competenţele specifice acumulate 
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Competențele profesionale specifice dobândite la disciplina Strategii concurenṭiale au în vedere cunoașterea, 

înțelegerea conceptelor de bază ale domeniului precum și utilizarea cunoștințelor pentru explicarea și 

interpretarea unor concepte, situații: 

 Identificarea problemelor care fac obiectul de studiu al disciplinei Strategii concurențiale;  

 Definirea şi descrierea principalelor concepte: concurență, strategie concurențială, piață relevantă, 

sector de activitate,  etc.; 

 Delimitarea principalelor tipuri de sectoare de activitate și identificarea strategiilor concurențiale 

specifice fiecăruia. 

 Cunoașterea evoluțiilor recente înregistrate la nivel național, european și global  în principalele 

sectoare de activitate. 

 Cunoașterea principalelor contribuții teoretice în aria de studiu a disciplinei Strategii concurențiale. 

 Interpretarea dinamicii sectoarelor de activitate din perspectiva impactului asupra strategiilor 

concurențiale. 

 Explicarea strategiilor concurențiale adoptate de companii din perspectiva tipului de sector de 

activitate. 

 Interpretarea informațiilor din rapoarte ale autorităților publice și ale firmelor. 

 Analiza concurenței cu ajutorul modelului lui Porter. 

 Determinarea ratei concentrării, a indicelui HHI și a altor indicatori ce măsoară gradul de 

concentrare. 
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 Disciplina Strategii concurenṭiale promovează un comportamant economic responsabil ṣi eficient, bazat pe o 

componentӑ teoreticӑ consistentӑ in domeniu, dublatӑ de o conṣtientizare a implicaṭiilor de naturӑ eticӑ, 

contribuind la dobândirea următoarelor competențe transversale: 

 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă 

riguroasă, eficientă şi responsabilă 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 

relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor 

de învăţare pentru propria dezvoltare. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoaşterea şi înţelegerea principalelor noţiuni cu care operează 

disciplina: strategie concurenţială, sectorul de activitate, avantajul 

concurenţial, alianţe strategice, modelul lui Porter, lanţul valorii, etc. 

7.2 Obiectivele specifice              Caracterizarea sectoarelor de activitate în raport cu gradul de concentrare, 

etapa din ciclul de viaţă al sectorului şi gradul de globalizare şi alegerea 

strategiilor concurenţiale specifice fiecărui tip de sector; 

 Dobândirea unui limbaj economic adecvat care sӑ permitӑ inṭelegerea ṣi 

folosirea conceptelor de bazӑ asociate disciplinei, precum: tipurile de 

pieṭe, gradul de concentrare, modelul lui Porter, etc. 

 Interpretarea şi explicarea unor situaţii reale cu ajutorul instrumentelor 

teoretice oferite de disciplina Strategii concurenţiale. 

 Dobandirea instrumentarului necesar pentru analiza ṣi interpretarea unor 

situaṭii specifice domeniului, prin tratarea unei palete largi de studii de 

caz. 

    

8. Conţinuturi 
8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 

Strategia concurenţială. Sectorul de activitate şi piaţa relevantă. Expunerea;  
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Modelul lui Porter Dezbaterea și 

problematizarea; 

Studiul de caz;  

Sectoarele de activitate. Economii de scară şi economii de scop. Expunerea; 

Dezbaterea și 

problematizarea; 

Studiul de caz;  

 

Sectoarele de activitate. Tipologie. Măsurarea gradului de 

concentrare 

Expunerea; 

Dezbaterea și 

problematizarea; 

Studiul de caz;  

 

Sectoarele de activitate fragmentate şi strategiile concurenţiale 

specifice 

Expunerea; 

Dezbaterea și 

problematizarea; 

Studiul de caz;  

 

Sectoarele de activitate concentrate şi strategiile concurenţiale 

specifice 

Expunerea; 

Dezbaterea și 

problematizarea; 

Studiul de caz;  

 

Ciclul de viaţă al sectoarelor de activitate. Tipologia sectoarelor în 

funcţie de ciclul de viaţă şi strategii specifice.  

Expunerea; 

Dezbaterea și 

problematizarea; 

Studiul de caz;  

 

Sectoarele de activitate globale. Strategii de internaţionalizare a 

afacerilor 

Expunerea; 

Dezbaterea și 

problematizarea; 

Studiul de caz;  

 

Avantajul concurenţial. Lanţul valorii. Avantajul concurenţial 

sustenabil 

Expunerea; 

Dezbaterea și 

problematizarea; 

Studiul de caz;  

 

Strategii concurenţiale generice Expunerea; 

Dezbaterea și 

problematizarea; 

Studiul de caz;  

 

Strategii relaţionale. Cauze şi tipuri. Alianţe strategice Expunerea; 

Dezbaterea și 

problematizarea; 

Studiul de caz;  

 

Bibliografie 
 Besanko, David; Dranove, David; Shanley, Mark; Schaefer, Scott; Economics of Strategy, Fifth Edition, John 

Wiley &Sons, 2010 

 Ciobanu, Ion; Ciulu, Ruxandra; Strategiile competitive ale firmei, Editura Polirom, 2005 
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 Faulkner, David; Bowman, Cliff; Elemente de strategie concurenţială, Editura Teora, 2000 

 Porter, Michael, Despre concurenţă, Editura Meteor Press, 2009 

 Porter, Michael; Strategie concurenţială, Editura Teora, 2001 

 Porter, Michael; Avantajul concurenţial, Editura Teora, 2001 

8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Prezentare generală a disciplinei. Piaţa relevantă. Sectoare de activitate. Aplicaţii Expunerea; 

Dezbaterea și 

problematizarea; 

Studiul de caz; 

Demonstrația; 

Lucrul în echipe 

 

Modelul lui Porter. Studiu de caz Piaţa spitalelor din Chicago. Articol The five 

competitive forces that shape strategy, Michael Porter, Harvard Business 

Review 

Expunerea; 

Dezbaterea și 

problematizarea; 

Studiul de caz; 

Demonstrația; 

Lucrul în echipe 

 

Mediul concurenţial românesc – evoluţii în sectoarele esenţiale  2011 pp.102-

143  

Expunerea; 

Dezbaterea și 

problematizarea; 

Studiul de caz; 

Demonstrația; 

Lucrul în echipe 

 

Măsurarea concentrării sectoriale. Aplicaţii coeficienţi de concentrare Expunerea; 

Dezbaterea și 

problematizarea; 

Studiul de caz; 

Demonstrația; 

Lucrul în echipe 

 

Determinarea gradului de concentrare. Aplicaţii. Studiu de caz Raport retail. Expunerea; 

Dezbaterea și 

problematizarea; 

Studiul de caz; 

Demonstrația; 

Lucrul în echipe 

 

Analiza concurenţei în sectoarele fragmentate. Studii de caz Expunerea; 

Dezbaterea și 

problematizarea; 

Studiul de caz; 

Demonstrația; 

Lucrul în echipe 

 

Legea concurenţei.   Concentrarea economică. Studiu de caz Piaţa cimentului din 

România.  

Studiu de caz YouTube&Google 

Expunerea; 

Dezbaterea și 

problematizarea; 

Studiul de caz; 

Demonstrația; 
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Lucrul în echipe 

Raport Consiliul Concurentei 2012. Sectorul energiei electrice. Sectorul 

transporturilor feroviare de marfă. Sectorul telecomunicaţiilor. 

Studiu de caz Harvard: Războiul Coca Cola – Pepsi 

Expunerea; 

Dezbaterea și 

problematizarea; 

Studiul de caz; 

Demonstrația; 

Lucrul în echipe 

 

Raport Consiliul Concurentei 2012. Sectorul de retail alimentar. Sectorul 

asigurărilor.  Sectorul bancar.  

Expunerea; 

Dezbaterea și 

problematizarea; 

Studiul de caz; 

Demonstrația; 

Lucrul în echipe 

 

Lantul valorii - Indonezia - boabe de cacao. Harvard - avantaj competitiv Expunerea; 

Dezbaterea și 

problematizarea; 

Studiul de caz; 

Demonstrația; 

Lucrul în echipe 

 

Studiu de caz Mexico Crisis and Competitiveness Expunerea; 

Dezbaterea și 

problematizarea; 

Studiul de caz; 

Demonstrația; 

Lucrul în echipe 

 

Studiu de caz Alianţa Nissan Renault 2009 Expunerea; 

Dezbaterea și 

problematizarea; 

Studiul de caz; 

Demonstrația; 

Lucrul în echipe 

 

Piata pieselor de schimb pentru automobile. Expunerea; 

Dezbaterea și 

problematizarea; 

Studiul de caz; 

Demonstrația; 

Lucrul în echipe 

 

Transatlantic Airline Alliances Expunerea; 

Dezbaterea și 

problematizarea; 

Studiul de caz; 

Demonstrația; 

Lucrul în echipe 

 

Bibliografie 
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 Porter, Michael; The Five Competitive Forces That Shape Strategy, Harvard Business Review, 2008 

 Raportul Consiliului Concurenṭei : Evoluṭia concurenṭei in sectoarele cheie, 2015, 2014, 2013 

 Analiza politicii şi legii concurenţei în România, OECD, 2014 

 Raport privind investigaṭia sectorialӑ pe piaṭa berii 

 Transatlantic Airline Alliances: Competitive  Issues And Regulatory Approaches, A report by the European 

Commission and the United States Department of Transportation  

 Alliance Facts & Figures 2009 

 Managing Alliance Dynamics:  

 The Case Of Klm And Northwest Airlines 

 Competition And Productivity:  Evidence From The Post Wwii U.S. Cement Industry 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
● Disciplina Strategii concurenṭiale asigură însușirea noțiunilor fundamentale necesare oricărui economist care lucreazӑ 

in domeniu ṣi iṣi desfӑṣoarӑ activitatea pe o piaṭӑ. Partea teoreticӑ oferӑ baza pe care se fundamentează majoritatea 

competențelor specifice profesiei, iar partea aplicaticӑ oferӑ cadrul propice simulӑrii actitivӑṭilor tipice din domeniul 

administrӑrii afacerilor, asigurand in acelaṣi timp ṣi paleta de competenṭe transversale atat de apreciate de cӑtre 

majoritatea angajatorilor la nivel naṭional ṣi internaṭional.   

 

10. Evaluare 
Tip activitate         10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din                                                         

nota finală 

10.4 Curs              Cunoașterea și înțelegerea 

noțiunilor specifice 

Examen scris cu două 

componente: subiect clasic și 

grilă 

50% 

10.5 Seminar/laborator Studii de caz, proiecte de 

echipă, participare la discuții 

Proiect de grup 

Proiect indivdual 

Evaluare pe parcurs a 

contribuțiilor 

 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă   

 Studentul cunoaşte care sunt principalele concepte, le recunoaşte şi le defineşte corect; 

 Cunoaşte cel puţin o parte dintre formulele de calcul şi le foloseşte corespunzător; 

 Limbajul de specialitate este simplu, dar corect utilizat; 

 Dovedeşte cunoaşterea bibliografiei obligatorii recomandate;  

 Studentul cunoaşte şi foloseşte corect noţiunile şi conceptele studiate. 

 

                                 

 

 

Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 

    …………..  ............................       ............ 

 

 

Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 

   ........................                  ............. 

 


