
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

Anul universitar 2021-2022 

Anul de studiu III / Semestrul II 
 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „1 Decembrie 1918” 

1.2. Facultatea de Ştiinţe Economice 

1.3. Departamentul Finanţe - Contabilitate 

1.4. Domeniul de studii Contabilitate 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii / Calificarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

241103 Revizor contabil  

241104 Referent de specialitate financiar-contabilitate,  

241106 Controlor de gestiune 

1.7. Forma de învăţământ Învăţământ la distanţă 

 

2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea disciplinei Prețuri și concurență Codul disciplinei CIG 326.1 

2.2. Titularul activităţilor de curs Dobra Iulian Bogdan 

2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator / proiect Dobra Iulian Bogdan 

2.4. Anul de 

studiu III  

2.5. Semestrul 

II 

2.6. Tipul de evaluare 

C 

2.7. Regimul 

disciplinei 

Conţinut Felul disciplinei 

DS 

Obligativitate Obligatorie/ 

opțională 

DOp 

 

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

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sală dotată cu tablă/videoproiector 

5.2. de desfăşurare a seminarului/ laboratorului/ proiectului Sală dotată cu tablă/videoproiector 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

C1 Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entităţii/organizaţiei 

C2 Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil 

C6. Abordarea fenomenelor economico-financiare prin prisma  specificităţii, a rezultatelor şi a riscurilor asociate 

3.1. Număr de ore pe săptămână – forma 

cu frecvenţă 
2 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar/ laborator/ proiect 1 

3.4. Total ore pe semestru – forma ID 28 din care: 3.5. SI 61 
3.6. AT + TC / AA / ST + SF / L 

/ P 
14 

Distribuţia fondului de timp ore 

3.5.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

3.5.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

3.5.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

3.5.4. Tutoriat 2 

3.5.5. Examinări 2 

3.5.6. Alte activităţi 2 

3.7. Total ore studiu individual 61 

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Numărul de credite 3 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Însuşirea cunoştinţelor necesare pentru politica în domeniul concurenţei şi 

realizarea unor analize de preţ, respectiv, fundamentarea unor preţuri în cadrul 

entităţilor economice. 

7.2. Obiectivele specifice -Cunoaşterea specificului cercetării educaţionale şi a principalelor metode utilizate în 

disciplina concurenţă şi preţuri; 

-Formarea abilităţilor de proiectare şi realizare a unui preţ de cost pentru anumite produse 

şi servicii; 

-Formarea capacităţilor şi atitudinilor de investigare a preţurilor  pentru produsele noi;  

-Formarea abilităţilor pentru calculul indicatorilor sistemului informaţional al 

preţurilor 

 

8. Conţinuturi 

8.1. SI Metode de predare Observaţii 

1. Politica în domeniul concurenţei în românia. - descrierea 

- explicația 

- exemplificarea 

- exercițiul 

- problematizarea 

- studiul de caz 

10% 

2. Politica în domeniul concurenţei în uniunea europeană. 10% 

3. Concurenţa şi rolul acesteia în formarea preţurilor. 10% 

4. Intervenţia statului în mecanismul preţurilor. 10% 

5. Conţinutul economic, felul şi funcţiile preţului. 10% 

6. Elementele de fundamentare a propunerilor de preţ. 10% 

7. Mecanismul formării preţurilor. 10% 

8. Metode fundamentare a preţurilor, de ofertă ale producătorilor. 10% 

9. Preţul produselor importate şi exportate. 10% 

10. Preturile reglementate în românia 10% 

Bibliografie: 

1. Banc, P. - Preţuri şi tarife, Seria Didactică, Alba Iulia, 2003; 

2. Beju, V. - Preţuri, Editura Economică, Bucureşti, 2000; 

3. Burja, V. -Economie Politică. Structuri fundamentale, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2003; 

4. Carstensen, P., C. şi Farmer S., B. - Competition policy and merger analysis in deregulated and newly competitive 

industries, Editura Edward Elgar Publishing, Glos, UK, 2008; 

5. Dobra I., B. - Concurenţă şi preţuri. Note de curs – format electronic (disponibil în Biblioteca Universităţii), 2019; 

6. Dobra, I., B. – Concurenţă şi preţuri. Manualul studentului, Departamentul IDFR, Universitatea ,,1 Decembrie 1918” 

din Alba Iulia, 2019 

8.2. AT Metode de predare-

învăţare 
Observaţii 

AT1. Dezbateri asupra unităților de învățare 1-5. Clarificarea răspunsurilor la 

testele de autoevaluare aferente unităţilor de învăţare 1-5. 

- expunerea 

- explicația 

- întrebarea 

- conversația 

- exemplificarea 

- exercițiul 

- problematizarea 

- studiul de caz 

2 ore 

AT2. Dezbateri asupra unităților de învățare 1-5. Clarificarea răspunsurilor la 

testele de autoevaluare aferente unităţilor de învăţare 16-10. 

2 ore 

Bibliografie: 

Dobra, I., B. – Concurenţă şi preţuri. Manualul studentului, Departamentul IDFR, Universitatea ,,1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia, 2019 

8.3. TC 

Metode de 

transmitere a 

informaţiei 

Observaţii 

Tema de control (lucrare de verificare) aferentă unităţilor de învăţare 1-5. 5 ore 



 

 

Tema de control (lucrare de verificare) aferentă unităţilor de învăţare 6-12. - electronic, pe 

platforma e-

learning 

5 ore 

Bibliografie: 

Dobra, I., B. – Concurenţă şi preţuri. Manualul studentului, Departamentul IDFR, Universitatea ,,1 Decembrie 1918” din 

Alba Iulia, 2019 

8.4. AA / L / P  Metode de predare-

învăţare 
Observaţii 

- - - 

Bibliografie: - 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile disciplinei corespund cu reglementările financiar-contabile, legislaţiei în vigoare cu privire la politicile în 

domeniul concurenţei şi răspund nevoilor practice de fundamentare şi stabilire a preţurilor la nivelul firmelor. Ele 

contribuie la formarea de capacităţi operaţionale specifice solicitate de mediul economic al entităţilor. Deprinderile 

practice dobândite prin parcursul disciplinei creează premisele utilizării adecvate a informaţiilor contabile pentru 

fundamentarea deciziilor manageriale de creştere a eficienţei. 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4. SI (curs) Volumul şi corectitudinea 

cunoştinţelor 

Probă scris 60% 

Rigoarea ştiinţifică a limbajului 

10.5. TC / AA / ST / L / P Corectitudinea şi completitudinea 

întocmirii lucrărilor practice 

Lucrări practice 40% 

 

10.6. Standard minim de performanţă: obținerea notei minime 5 

Demonstrarea în proporţie de cel puţin 50% a competenţelor în: 

- cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor de bază legate de politica în domeniul concurenţei la nivelul ţării noastre, respectiv, 

la nivelul Uniunii Europene; 

- cunoaşterea şi înţelegerea mecanismului de formare a preţurilor la nivelul entităţilor, respectiv, de proiectare, calcul şi 

analiză a metodelor de stabilire a preţurilor. 

   

     

 
Coordonator de disciplină 

      Lect. univ. dr. Dobra Iulian Bogdan 

Tutore de disciplină 

    Lect. univ. dr. Dobra Iulian Bogdan 

Data 

23.09.2021 

 

Responsabil de studii ID/IFR, 

Lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia 

 


