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FISA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea      Facultatea de Ştiinţe Economice 
1.3 Departamentul Finanţe - Contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Finanțe 
1.5 Ciclul de studii                   Licenţă 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Finanţe și Bănci  
 
2. Date despre disciplină 

 
2.1 Denumirea disciplinei              PREŢURI ŞI CONCURENŢĂ 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Lector univ. dr. Moga Ilie  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Moga Ilie  
2.4 Anul de 
studiu 

II 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de 
evaluare 

V 2.7 Regimul 
disciplinei         

DD 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 
3.1 Număr de ore pe 
săptămână          

2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

28 din care: 3.2 curs 14 3.3 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             22 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   10 
Tutoriat 2 
Examinări 3 
Alte activităţi ..................................                                       
3.7 Total ore studiu individual      47 
3.9 Total ore pe semestru            75 
3.10 Numărul de credite              3 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 
4.1 de curriculum        Microeconomie, Macroeconomie 
4.2 de competenţe         
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5. Condiţii (acolo unde este cazul 
 

5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

 

    
6. Competenţele specifice acumulate 

 

C
om

pe
te

nț
e 

 p
ro

fe
si

on
al

e 

 Identificarea și utilizarea adecvată de termeni specifici, relaţii, procese, perceperea unor 
relaţii şi conexiuni (concurență, formarea şi aplicarea preţurilor și tarifelor); 

 Culegerea, prelucrarea şi analiza datelor privind formarea preţurilor şi tarifelor, necesare 
unei administrări corecte a afacerilor din firme; 

 Generalizarea, particularizarea, integrarea cunoştinţelor legate de legislaţia în domeniul 
concurenţial în diferite activităţi economice; 

 Rezolvarea unor probleme legate de aplicarea corectă a legislaţiei în domeniu (legislaţia 
românească, legislația UE, legislația SUA); 

 Soluționarea unor probleme legate de practici anticoncurenţiale; 
 Cercetarea mediului de afaceri înn vederea fundamentării deciziei de preţ sau tarif; 

Capacitatea de negociere a nivelului preţurilor şi tarifelor; 
 Implementarea strategiilor de dezvoltare a afacerilor în cadrul firmelor, în funcţie de nivelul 

preţurilor şi concurenţa de pe piaţă; 
 Implementarea sistemelor de management al eficientizării activităţii firmelor prin controlul 

costurilor de producţie şi negociere a preţurilor cu profitabilitate maximă; 
 Optimizarea producţiei cu costuri cât mai reduse şi aplicarea unor preţuri competitive pe 

piaţa concurenţială. 

C
om

pe
te

nț
e 

tr
an

sv
er

sa
le

  Dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă, a colaborării şi interacţiunii cu colegii în vederea 
realizării unor proiecte de complexitate crescută; 

 Cultivarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul concurenţial şi faţă de 
importanţa socială a profesiei; 

 Cultivarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice care să permită valorificarea 
creativă a propriului potenţial tehnic şi ştiinţific şi implicarea în dezvoltarea propriei 
personalităţi; 

 Promovarea spiritului creativ şi inovator prin antrenarea studenţilor în activităţi de cercetare 
ştiinţifică, angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane sau instituţii şi participarea 
conştientă la propria dezvoltare profesională. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Formarea abilităţilor profesionale într-un mediu concurenţial normal, 
unde preţurile şi concurenţa joacă rolul fundamental în mecanismul 
economiei de schimb. 

7.2 Obiectivele specifice             problematica concurenţei, formarea şi funcţionarea preţurilor, ca 
mecanisme şi strategii, în cadrul diferitelor tipuri de concurenţă, în 
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condiţiile în care economia de piaţă contemporană se vrea a fi 
concurenţială. 

 determinarea preţurilor folosind diferite metode de calcul. 
 
8.  Conţinuturi 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Conceptul de preţ în economia de piaţă 
contemporană. Formarea preţurilor. 

Expunerea, conversaţia 
euristică, problematizarea, 

scenarii şi studii de caz. 

2 ore 

Strategii de preţuri din perspectiva concurenţei. 2 ore 
Preţul, instrument al practicilor anticoncurenţiale. 2 ore 
Conceptul de concurenţă. Tipuri ale concurenţei. 2 ore 
Concurenţa economică în viziunea abordării 
strategiilor şi comportamentelor operatorilor pieţei. 

2 ore 

Concurenţa în perimetrul politicii economice. Ex. 
U.E., S.U.A. 

2 ore 

Mediul concurenţial românesc. 2 ore 
Bibliografie 
 Ilie Moga, Preţuri şi concurenţă, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 2009; 
 Tatiana Moşteanu (coord.), Concurenţa economică şi integrarea europeană, Editura Tribuna 

Economică, Bucureşti, 2006; 
 Thomas T. Nagle, John E. Hogan, Strategia şi tactica stabilirii preţurilor, Editura 

BRANDBUILDERS, Bucureşti, 2008; 
 Michal E. Porter, Despre concurenţă, Editura METEOR PRESS, Bucureşti, 2008; 
 Urbain Caroline, Le Gall-Ely Marine, Preţul şi strategia de marketing, Editura C.H. Beck, 

Bucureşti, 2011. 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Cunoaşterea legislaţiei în domeniul preţurilor şi 
concurenţei. 

Expunerea, conversaţia 
euristică, dialogul, scenarii 

şi studii de caz. 

2 ore 

Cunoaşterea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat. 2 ore 
Particularităţi ale formării preţurilor. 2 ore 
Strategii de adaptare a preţurilor la cerinţele pieţei 
concurenţiale. 

2 ore 

Negocierea preţurilor în condiţiile economiei 
concurenţiale. 

2 ore 

Structura preţurilor şi tarifelor în diferite domenii de 
activitate. 

2 ore 

Studii de caz privind aplicarea preţurilor şi a regulilor 
concurenţei la unităţi economice din localitatea … 

2 ore 

Bibliografie 
 Legea concurenţei nr. 21/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare din 2003, 

2005 şi 2010; 
 O.U.G. nr.77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat; 
 Legea nr. 11/1991 republicată, privind combaterea concurenţei neloiale. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu noosfera specifică. Pentru o mai bună adaptare la cerinţele 
pieţei muncii a conţinutului disciplinei, au loc înâlniri periodice cu personalităţi din domeniile financiar şi 
bancar. 

 
10. Evaluare 

 
Tip activitate         10.1 Criterii de 

evaluare 
10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere din                                                         
nota finală      

10.4 Curs              - Cunoaşterea 
terminologiei 
utilizate.; 
- Însuşirea 
problematicii tratate la 
curs; 
- Capacitatea de 
utilizare adecvată şi 
corectă a noţiunilor. 

- Verificare, 
lucrare scrisă 
descriptivă. 

70 % 

10.5 Seminar/laborator - Cunoaşterea 
terminologiei utilizate; 
- Capacitatea de 
utilizare adecvată şi 
corectă a noţiunilor. 

- Teste de verificare a 
cunoştinţelor pe 
parcursul semestrului; 
- Intervenţiile la temele 
de seminar; 
- Prezentarea unui 
referat tematic. 

10 % 
 
 
10 % 
 
10 % 

10.6 Standard minim de performanţă                                                        
 Studentul trebuie să cunoască definiţiile termenilor de bază şi elementele structurale ale formării 

preţului, calcule, exemple concrete; 
 Identificarea cu uşurinţă a practicilor anticoncurenţiale ale firmelor; 
 Studentul participă activ la orele de curs şi seminar. 
 
 
 
Data completării 
01.10.2016 

Semnătura titularului de curs 
 

…………………………………….. 

Semnătura titularului de seminar 
 

……………………………………. 
 

Data avizării în department 
03.10.2016 

Semnătura directorului departamentului 
 

…………………………………………. 
 


