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Statutul disciplinei 
Disciplină de specialitate (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Șef lucr. dr. Gabriela FRUNZĂ 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații): 

La orele de curs se vor prezenta informații de specialitate referitoare la obiectul şi importanţa 
merceologiei alimentare, explicarea conceptului de aliment, marfa alimentară, a politicilor 
alimentare și nutriționale în conformitate cu normele europene și standardele internaționale, a 
specificului comerțului cu mărfuri alimentare, precum şi a proprietăților produselor alimentare în 
relație cu calitatea acestora. De asemenea, se vor prezenta informații referitoare la cunoașterea și 
înțelegerea caracteristicilor produselor alimentare în relație cu calitatea nutritivă a acestora, 
ambalarea, marcarea produselor alimentare, stabilitatea și perisabilitatea produselor alimentare, 
elemente de microbiologie a produselor alimentare, principii şi metode de conservare şi păstrare 
a calității produselor alimentare, elemente de protecția consumatorului de produse alimentare 

La lucrările practice vor fi însuşite cunoştinţe privitoare la metodele de evaluare a calității 
produselor alimentare: unități de măsură, recepția loturilor de marfă, marcarea și etichetarea 
mărfurilor alimentare, simboluri privind certificarea calității alături de metode tehnici de 
determinare a proprietăților produselor alimentare și aprecierea merceologică comparativă a 
produselor alimentare. Vor fi însuşite cunoştinţe privind aplicarea analizei merceologice a 
mărfurilor alimentare în relație cu aprecierea calităţii lor pentru principalele grupe de alimente: 
cereale, leguminoase, legume, fructe, zahăr şi produse zaharoase, produse gustative (condimente, 
stimulente, băuturi alcoolice și nealcoolice), grăsimi alimentare, laptele, carnea, peştele, ouăle și 
produsele obținute prin prelucrarea acestora, concentrate alimentare. 

 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs-semestrul I 
Obiectul şi importanţa merceologiei alimentare: Obiectul și evoluţia merceologiei alimentare, 
conexiuni cu alte ştiinţe. Noţiuni generale şi definiții specifice 
Politici alimentare și nutriționale: Securitate alimentară, politici alimentare şi nutriţionale. 
Siguranţa alimentelor şi protecția consumatorului. Etichetarea produselor alimentare. 
Etichetarea nutrițională standard și Front of package (Nutri-Score, Keyhole, Health Star 
Rating, Choices, Traffic Light) 
Elemente specifice comerțului cu mărfuri alimentare: Mărfurile alimentare, locul şi rolul 
acestora în societate și economie. Caracteristicile mărfurilor alimentare moderne. Aspecte 
specifice comerțului cu mărfuri alimentare. Factori determinanți pentru comerțul cu mărfuri 
alimentare. Riscuri și tendințe specifice. Organizații, norme și reglementari specifice. Codex 
alimentarius. 
Clasificări şi catalogări ale produselor alimentare: Clasificări ale produselor alimentare. 
Produse alimentare catalogate special  
Calitatea mărfurilor alimentare: Definirea calității. Aspecte specifice calității mărfurilor 
alimentare. Proiectarea, asigurarea, verificarea, certificarea și garantarea calității mărfurilor 
alimentare. 
Proprietăţile produselor alimentare în relație cu calitatea: Proprietăţi generale ale produselor 
alimentare. Proprietăţile psiho-senzoriale (organoleptice). Proprietati fizice (generale și 
speciale). Proprietăți chimice – prezentare generală. Proprietăți biologice – prezentare 
generală. Proprietăţi estetice, ecologice şi economice  



Curs-semestrul II 
Proprietățile produselor alimentare în relație cu calitatea: Compoziția chimica a produselor 
alimentare. Interrelații între compoziția chimică a alimentelor și valoarea nutrițională a 
acestora. Proprietăţi biologice ale produselor alimentare. Valoarea nutritivă a produselor 
alimentare 
Elemente de microbiologie a produselor alimentare: Procese biochimice provocate de 
microorganisme. Microorganisme utile folosite în industria alimentară. Microorganismele 
patogene şi toxiinfecţiile alimentare 
Stabilitatea și perisabilitatea produselor alimentare. Principii şi metode de conservare şi 
păstrare a produselor alimentare: Factori care influențează stabilitatea produselor alimentare. 
Principiile biologice ale conservării produselor alimentare. Principalele metode de conservare 
și influența lor asupra calităţii 
Păstrarea calității produselor alimentare: Factori de influență și controlul acestora. Principii de 
păstrare și depozitare a produselor alimentare 
Ambalarea produselor alimentare: Funcțiile ambalajelor. Relația produs alimentar – ambalaj. 
Tendințe actuale privind ambalarea, tipul ambalajelor și calitatea acestora 
Marcarea produselor alimentare 
Elemente de protecția consumatorului de produse alimentare 

Lucrări practice-semestrul I 
Unități de măsură ale Sistemului International. Erori de măsurare. Calculul erorilor de 
măsurare 
Lotul de marfa. Specificul recepției loturilor de marfă 
Recepția cantitativă și calitativă a mărfurilor alimentare 
Elemente de identificare a mărfurilor. Marcarea și rolul său. Simboluri privind certificarea 
calității produselor alimentare 
Etichetarea mărfurilor alimentare. Aplicații privind etichetarea nutrițională 
Metode de apreciere senzorială a alimentelor 
Metode și tehnici de determinare a proprietăților fizico-chimice specifice produselor 
alimentare 
Aprecierea merceologică a produselor din carne tocată proaspătă și a celor crud–uscate- 
maturate 
Aprecierea merceologică a produselor din pește (produse marinate și afumate) 
Aprecierea merceologică a conservelor din carne, pește, leguminoase, porumb, fructe și 
legume 
Aprecierea merceologică a ciocolatei și a specialităților din ciocolată 

Lucrări practice-semestrul II
Clasificarea produselor alimentare 
Sistematizarea compoziţiei chimice a produselor alimentare 
Aprecierea merceologică a principalelor grupe alimentare: Cereale, leguminoase şi produse 
derivate. Legume, fructe şi produse obţinute din prelucrarea acestora. Zahăr şi produse 
zaharoase. Produse gustative (condimente, stimulente). Produse gustative (băuturi alcoolice și 
nealcoolice). Grăsimi alimentare. Laptele şi produsele lactate. Carnea și produsele din carne. 
Ouăle şi produsele din ouă. Peştele, produsele din peşte și alte produse de acvacultura. 
Concentrate alimentare 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen 
Evaluare scrisă 70% 

Evaluare în timpul semestrului, teste de 
verificare 30% 
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