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Statutul disciplinei 
Disciplină de specialiatate (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Prof univ. dr. Mircea POP 
 
Obiectivele disciplinei (curs şi aplicaţii) 
Obiectivul general: cunoasterea şi înţelegerea caracteristicilor produselor alimentare în relaţie cu 
calitatea acestora precum şi a politicilor alimentare şi nutriţionale şi a specificului comerţului cu 
mărfuri alimentare. 
Obiective specifice: explicarea conceptului de aliment şi marfă alimentară şi de calitate a produselor 
alimentare în conformitate cu normele europene şi standardele internaţionale, precum şi a factorilor 
care influenţează şi condiţionează aceste elemente; formarea competenţelor necesare înţelegerii şi 
aplicării aprecierii merceologice a mărfurilor alimentare în relaţie cu aprecierea calităţii lor. 

Conţinutul disciplinei (programa analitică) 
 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Obiectul şi importanţa merceologiei agroalimentare. Obiectul şi evoluţia merceologiei, 
conexiuni cu alte ştiinţe. Noţiuni generale şi definiţii specifice. Locul şi rolul mărfurilor 
alimentare în economie. 
Politici alimentare si nutritionale. Specificul comertului cu marfuri alimentare. Securitate 
alimentară, politici alimentare şi nutriţionale. Siguranţa alimentelor şi protecţia consumatorului. 
Mărfurile alimentare şi comerţul cu mărfuri alimentare. Codex Alimentarius. 
Clasificări şi catalogări ale produselor alimentare. Clasificări ale produselor alimentare. 
Produse alimentare catalogate special. 
Calitatea mărfurilor alimentare.Proiectarea, asigurarea, verificarea, certificarea si garantarea 
calităţii mărfurilor alimentare. 
Proprietăţile produselor alimentare în relaţie cu calitatea. Proprietăţi generale ale produselor 
alimentare. Proprietăţile psiho-senzoriale, fizice şi chimice. Proprietăţi biologice; valoarea 
nutritivă a produselor alimentare. Proprietăţi estetice, ecologice şi economice. 
Ambalarea produselor alimentare. Funcţiile ambalajelor. Tipuri de ambalaje. Relaţia produs 
alimentar – ambalaj. 
Marcarea şi etichetarea produselor alimentare. Marcarea - aspecte generale. Etichetarea 
mărfurilor- aspecte generale. Specificul etichetării produselor alimentare. Etichetarea nutriţională. 
Păstrarea calităţii produselor alimentare. Factori de influenţă şi controlul acestora. Principii de 
păstrare şi depozitare a produselor alimentare. 

 
Lucrări practice 

Probleme organizatorice (Protecţia muncii şi PSI şi precizarea modului de lucru şi a 
cerinţelor/standardelor de performantă). Clasificarea produselor alimentare. Stabilirea proiectelor. 
Aprecierea proprietăţilor fizice ale produselor alimentare. 
Aprecierea compoziţiei chimice a produselor alimentare. 



Aprecierea merceologică a principalelor grupe alimentare: cereale şi produse derivate, legume, 
fructe şi produse obţinute din prelucrarea acestora, zahăr şi produse zaharoase, produse gustative 
(condimente, stimulente, băuturi), grăsimi alimentare, laptele şi produsele lactate, carnea şi 
produsele din carne, ouăle şi produsele din ouă, peştele, produse din peşte şi alte produse de 
acvacultură, concentrate alimentare. 
Analiza finală, notare proiecte şi sinteză recapitulativă. 
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Evaluare finală 
 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Evaluare scrisă (test grilă) 60% 

Aprecierea activităţii în 
timpul semestrului 

Evaluarea participării directe la activităţile 
din timpul semestrului, teste de verificare 
(evaluare continuă) 

20% 

Elaborarea şi prezentarea unei proiect de 
caracterizare a unei grupe de produse 
alimentare conform planificării 

20% 
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