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Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: POLITICA 

CONCURENȚEI: CADRU CONCEPTUAL ȘI INSTRUMENTE 
 

Forma de învăţământ: Învățământ cu frecvență 

Domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii: Administrarea afacerilor în 

comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității 

Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: Administrarea afacerilor  

Competenţe profesionale: C1 Caracterizarea resorturilor decizional-strategice și a 

comportamentului concurențial al firmei. C2 Analiza structurii industriei și a pieței și a dinamicii 

acestora ca efect al inovării și al schimbării modului de viață și de consum. C3 Analiza critică, din 

perspectivă economică, a politicilor și măsurilor în domeniul concurenței. C4 Analiza critică, din 

perspectivă legală, a politicilor și măsurilor din domeniul concurenței. C5 Fundamentarea de 

decizii, măsuri și politici privind concurența. 

Competenţe transversale: CT1 Aplicarea normelor şi valorilor de etică profesională pentru luarea 

deciziilor si realizarea independentă sau in grup  a  unor sarcini/obiective complexe de la locul de 

muncă. CT2 Planificarea şi organizarea resurselor umane  în cadrul unui grup sau a unei 

organizații,  în condiții de conştientizare a responsabilității pentru rezultatele profesionale. CT3 

Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres in cariera si adaptare a 

propriilor competențe profesionale şi manageriale la dinamica mediului economic. 

 

Plan de învăţământ 

valabil începând cu anul universitar: 2020-2021 

 

Nr. 

crt. 
Disciplina 

Activităţi didactice Nr. 

credite 

Forma de 

evaluare C S L P AP 

1. 
COMPORTAMENTUL FIRMELOR 

PE PIAȚĂ 
12 18 - - - 3 E 

2. 
POLITICA CONCURENȚEI ÎN 

TEORIE ȘI PRACTICĂ 
14 16 - - - 3 E 

3. 
METODE DE ANALIZĂ ȘI DECIZIE 

ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI 
14 16 - - - 3 E 

Total ore / credite 90 - - - 9 - 

Examen de certificare a competenţelor - 3  
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