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 I.  Preliminarii  

Prezentul curriculum este elaborat pentru specialitatea  „Achiziții publice”, în conformitate cu 

planul de învățământ, ediția 2016. Disciplina  „Merceologia produselor” face parte din aria 

unității de curs la libera alegere şi se studiază în semestrul IV pentru elevii înmatriculaţi în baza 

studiilor gimnaziale, finalizându-se cu examen. Conform planului de învăţământ, disciplinei îi sunt 

rezervate 90 ore (27 ore teorie, 18 ore practice) și studiu individual 45 ore.  

 Studiul disciplinei se va baza parţial pe cunoştinţele acumulate anterior la disciplinele: „Biologia”, 

„Chimia” servind ca suport considerabil la studierea cursului dat la desfăşurarea stagiilor de 

practică şi la studierea celorlalte discipline de specialitate.  

Scopul curriculumului este formarea competențelor profesionale specifice domeniului 

merceologiei.  

Disciplina „Merceologia produselor” contribuie la aprofundarea cunoştinţelor și abilităților în 

domeniul științei despre marfă, rolul mărfurilor şi locul Republicii Moldova în acest proces.  

  

 II.  Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională  

  

Disciplina „Merceologia produselor” se centrează pe dezvoltarea abilităţilor profesionale 

necesare specialiştilor în comeț. Această disciplină familiarizează viitorii specialişti cu noţiunile 

de bază și asigurarea calității mărfurilor. În timpul studierii disciplinei, elevii vor dobândi 

cunoştinţe şi practici necesare desfăşurării activităţilor curente, vor îmbunătăţi capacităţile 

existente, astfel contribuid la dezvoltarea profesională.   

La etapa contemporană dezvoltarea economiei mondiale necesită cunoştinţe profunde a relaţiilor 

dintre natură şi societate. În cadrul studierii disciplinei „Merceologia produselor”  e posibil să se 

aprecieze complex în timp şi spaţiu, importanţa economică a condiţiilor şi resurselor naturale, 

estimarea reală a rezervelor lor.  

În aşa mod cunoştinţele din acest domeniu contribuie din plin la pregătirea profesională şi la 

formarea gândirii economice a viitorilor specialiști din achiziții publice. De asemenea ele au drept 

scop formarea unor deprinderi de analiză economică a activităţii în domeniul achizițiilor. 

Curriculumul are drept obiectiv crearea condiţiilor favorabile elevului de a asimila materialul 

determinat de standardele de conţinut, de a forma şi dezvolta competenţele preconizate şi de a 

atinge standardele internaționale la aprecierea calității mărfurilor.  

Ca disciplină „Merceologia produselor” urmăreşte un scop major – educarea unei personalităţi cu  

o gândire economică, capabilă să însuşească cu succes şi să aplice în producere cunoştinţele 

obţinute. Prin intermediul „Merceologia produselor” elevii îşi vor putea dezvolta competenţele 

profesionale în achiziții publice.  
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 III.  Competenţe profesionale specifice disciplinei  

1. Prezentarea unor noţiuni privind obiectul şi metoda merceologiei  

2. Prezentarea unor noţiuni privind proprietăţile   

3. Cunoaşterea elementelor de teorie a calităţii şi studiul factorilor care influenţează calitatea 

produselor şi serviciilor.  

4. Prezentarea unor noţiuni privind sistemul de asigurare şi control al calităţii produselor.  

5. Cunoaşterea ambalajelor, a funcţiilor aestora precum şi materialele şi metodele de 

ambalare utilate.  

IV. Administrarea disciplinei   

  

Semestrul  

Total 

ore  

Contact direct, ore  Studiu 

individual, 

ore  

Modalitatea 

de evaluare  

Numărul 

de 

credite  total  teoretice  practice  

IV  90  45  27  18  45  examen  3  

  

  

V. Conținutul unității de învățare  

Unitatea de competență   Unități de conținut  

 I.  Obiectul şi metoda merceologiei  

1. Prezentarea unor noţiuni privind obiectul şi 

metoda merceologiei  

- Prezentarea unor noţiuni teoretice privind 

obiectul de studiul merceologiei  

- Cunoaşterea efectelor sociale ale mărfurilor 

- Caracterizarea tipurilor de metode de cercetare a 

calităţii produselor.  

- Clasificarea şi caracterizarea principalelor 

tipuri de metode de cercetare a calităţii produselor.  

1.1. Obiectul merceologiei  

1.2. Metoda merceologiei  

 II.   Proprietăţile generale ale mărfurilor  

2. Prezentarea unor noţiuni privind proprietăţile 

mărfurilor  

- Prezentarea unor noţiuni ale proprietăţilor 

fizice. - Prezentarea unor noţiuni ale proprietăţilor  

termice, mecanice şi chimice  

- Studierea compoziţiei chimice a mărfurilor  

- Prezentarea unor noţiuni ale proprietăţilor 

psihosenzoriale  

- Clasificarea proprietăţilor olfactive, 

gustative, tactile și estetice  

2.1. Proprietăţile generale ale mărfurilor  

2.2. Proprietăţile fizice.  

2.3 Proprietăţile termice, mecanice şi 

chimice  

2.4.Proprietăţile psihosenzoriale   

 III.   Calitatea produselor şi serviciilor în economia de piaţă  
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3. Cunoaşterea elementelor de teoria calităţii şi 

studiul factorilor care influenţează calitatea 

produselor şi serviciilor.  

Cunoaşterea factorilor care determină calitatea 

produselor, serviciilor şi funcţiile calităţii.  

- Înţelegerea relaţiei de intercondiţionare dintre 

calitatea producţiei şi calitatea produselor.  

3.1. Calitatea; concept, ipostaze şi relaţia 

cu alte categorii  

3.2. Factorii care determină calitatea şi 

funcţiile calităţii.  

 IV.   Sistemul de asigurare şi control  calităţii produselor  

4. Prezentarea unor noţiuni privind sistemul de 

asigurare şi control al calităţii produselor.  

- Cunoaşterea sistemului de asigurare şi 

control calităţii produselor  

-Prezentarea unor noţiuni teoretice privind sistemul 

de asigurare a calităţii, activităţile sistemului 

calităţii.  

- Înţelegerea metodologiei de implementare a 

sistemului calităţii  

- Înţelegerea metodologiei de recepţie a 

produselor şi calitatea lor la utilizator.  

4.1. Sistemul de asigurare a calităţii 

produselor   

4.2 Controlul calităţii produselor  

                                                 V.            Ambalarea și păstrarea mărfurilor  

5. Cunoaşterea ambalajelor, a funcţiilor acestora 

precum şi materiale şi metodele de ambalare 

utilate  

-Posibilitatea de a analiza ambalajele şi de a 

cunoaşte metodele de ambalare  

- Înțelegerea noţiunilor privind ambalajele şi 

tipurile de materiale de ambalare  

- Înțelegerea noţiunilor privind metodele de 

ambalare şi calcularea indicatorului de apreciere a 

costului ambalajelor  

- Cunoaşterea principalelor modificări 

posibile ale calităţii mărfurilor în timpul păstrării  

-Studierea privind dirijarea condiţiilor de păstrare 

a mărfurilor alimentare  

- Cunoşterea condiţiilor de depozitare a 

mărfurilor.  

5.1. Ambalajele, funcţiile ambalajului şi 

materiale de ambalat marfa  

5.2. Metode de ambalare  

5.3. Păstrarea mărfurilor şi efectele  

economice ale acesteia  

  

  

VI. Repartizarea orientativă a orelor teoretice și practice  

Nr. 

d/0  
Denumirea temelor  

 Numărul de ore   

Total  
Contact direct  Studiu 

individual  teoretice  practice  

1.  Obiectul şi metoda merceologiei  11  4  2  5  

2.  Proprietăţile generale ale mărfurilor  22  8  4  10  

3.  
Calitatea produselor şi serviciilor în 

economia de piaţă  

20  6  4  10  
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4.   
Sistemul de asigurare şi control al 

calităţii produselor  

18  4  4  10  

5  Ambalarea și păstrarea mărfurilor  19  5  4  10  

 Total pe disciplină  90  27  18  45  

  

  

  

  

  

  

  

VII. Studiul individual ghidat de profesor  

  

Materiale pentru studiul individual  
Produse de 

elaborat  

Modalități 

de evaluare  

Termenii de 

realizare  

I. Obiectul şi metoda merceologiei  

1.1. Obiectul merceologiei  

1.2. Metoda merceologiei  

Tabel  

Referat  

Comunicare 

verbală  

Săptămâna   

I - II  

II. Proprietăţile generale ale mărfurilor  

2.1. Proprietăţile generale ale mărfurilor  

2.2. Proprietăţi fizice.  

2.3 Proprietăţile termice, mecanice şi chimice  

2.4. Proprietăţile psihosenzoriale  

Tabel  

Referat  

Comunicare 

verbală  

Săptămâna  

III- VII  

III. Calitatea produselor şi serviciilor în economia de piaţă  

3.1. Calitatea; concept, ipostaze şi relaţia cu alte Tabel  Comunicare 

Săptămâna  

categorii Mostre  

în scris VIII- X  

3.2. Factorii care determină calitatea şi funcţiile calităţii.  

IV. Sistemul de asigurare şi control al calităţii produselor  

4.1. Sistemul de asigurare a calităţii produselor   

4.2 Controlul calităţii produselor  

Tabel   

Referat  

Mostre  

Comunicare 

verbală, în 

scris  

Săptămâna  

XI - XII  

V. Ambalarea și păstrarea mărfurilor  

5.1. Ambalajele, funcţiile ambalajului şi 

materiale de ambalat marfa  

5.2. Metode de ambalare  

5.3. Păstrarea mărfurilor şi efectele economice 

ale acesteia  

Scheme  

Mostre  

Comunicare 

verbală, în 

scris  

Săptămâna  

XIII-XV  

  

 VII.  Lucrările practice recomandate  

Unități de învățare  Lista lucrărilor practice  
Numărul 

de ore  
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Obiectul şi metoda 

merceologiei  

Alegerea la o anumită gamă sortimentală de produse şi 

evaluarea proprietăţile lor din punct de vedere tehnic, 

economic şi social.   

Stabilirea fluxului informaţional în sfera circulaţiei tehnico-

economice pentru gama sortimentală luată în studiu, 

explicând interdependenţele .  

  

2  

Proprietăţile 

generale ale 

mărfurilor  

Alegerea gamei sortimentale de mărfuri diverse şi 

prezentarea modului cum influenţează o serie de parametri 

(materie primă, tehnologia de obţinere) proprietăţile 

acestora.  

- În cadrul gamei de produse încercaţi să stabiliţi 

cunoscând proprietăţile acestora, ponderea pe care o au în 

determinarea  

calităţii  

- Exemplificarea unor proprietăţi ale produselor din 

gama sortimentală luată în studiul de caz care pot fi măsurate 

direct sau apreciate indirect.  

4  

Calitatea produselor 

şi  

serviciilor în 

economia de piaţă  

Să se calculeze calitatea produsului finit Q cunoscând 

următoarele date QN = 0,8 fC =0,7 fF =0,65, motivând 

rezultatul obţinuit. Să se urmărească pe o gamă de produse, 

influenţa unor parametri (fC, fF) asupra valorii totale a 

calităţii Q.   

4  

Sistemul de 

asigurare şi control 

al calităţii  

produselor  

   Alegerea unui produs şi prezentarea factorilor fundamentali 

pentru selectarea modului de asigurare a calităţii. Pentru 

produsul analizat stabiliţi caracteristicile de performanţă, 

standardele şi reglementările aplicabile, ambalarea, 

verificarea calităţii.  

Problemă pentru calcularea disponibilităţii. La un aparat de 

sudură au avut loc 6 defecte în toată perioada de viaţă. Prima 

a vut loc la 1050 ore, a doua după 2100 ore, a treia după 1000 

ore, a patra după 4300 ore, a cincea după 300 ore şi a şasea 

după 8000 ore. Să se calculeze: MTBF, MTR, µ şi A(t).  

4  

Ambalarea și 

păstrarea mărfurilor  

Studii de caz privind corelaţia dintre materialul de ambalare 

utilizat şi funcţiile ambalajelor.   

Exemplificări privind funcţia de conservare şi de protecţie a 

mărfurilor.   

Studiul privind criteriul de alegere a materialelor de ambalat. 

Studii de caz privind metodele de ambalare utilizate. Studii 

de caz privind calculul indicatorilor economici ai 

ambalajelor.  

Studii de caz privind modificările produselor alimentare 

datorită temperaturii, umidităţii relative a aerului şi unor 

reacţii biochimice.  

4  

                                                                                                            Total                          18   

IX. Sugestii metodologice  

Curriculumul la disciplina „Merceologia produselor” orientează proiectarea, organizarea şi 

desfăşurarea demersului educaţional în contextul pedagogiei axate pe competenţe. O astfel de 



10  

  

abordare prevede proiectarea demersului didactic la disciplina respectivă în vederea formării unor 

competenţe la elevi, care contribuie la integrarea/ acomodarea elevilor la condiţiile reale, mereu 

schimbătoare.  

În procesul de învăţare competenţele se formează prin sarcini didactice corespunzătoare şi prin 

utilizarea tehnicilor care asigură o educaţie dinamică, formativă, motivantă, reflexivă, continuă.  

Abordarea unei astfel de strategii în procesul educaţional la disciplina „Merceologia produselor” 

presupune diversitate şi creativitate în educaţie, aspect important ce deschide noi perspective în 

formarea personalităţii elevului şi transformarea societăţii.  

Conţinuturile disciplinei au un înalt grad de abstractizare, caracter teoretic, de aceea în  procesul 

predării disciplinei profesorul va folosi metode clasice (descrierea, explicaţia, conversaţia), metode 

activ-participative (problematizarea, metoda conversației euristice, studiul de caz, proiectele), 

metode de descoperire (lucrările practice, portofoliul), metode creative, întemeiate pe ideile 

îmbinării gîndirii și acțiunii. Aceste metode determină elevii să cerceteze și să descopere singuri 

cunoștințele, să găsească soluții la problemele apărute şi servesc la comunicarea sistematică a 

cunoștințelor.       

Profesorul poate alege și aplica acele tehnologii, forme și metode de organizare a activității 

elevilor, care sunt adecvate activității, capacităților individuale ale elevilor și care asigură cel mai 

înalt randament la realizarea competențelor preconizate.  

Această varietate de metode stimulează pe mai multe căi efortul de gândire, capacităţile creative 

la elevi. Un moment important este de a forma la elevi competenţa de comunicare. Aceasta prevede 

utilizarea corectă şi variată a limbajului specific disciplinei date (legi, principii, noţiuni).  

    

Denumire modul   Metode recomandate  

Obiectul şi metoda merceologiei  

  

  

  

explicaţie orală; studiul 

de caz;  

problematizare;  

   lucru individual;  

Proprietăţile generale ale mărfurilor  

  

  

  

explicaţie orală; 

lucru individual; 

problematizare;  

   lucru în echipă;  

   proiectul de cercetare  

Calitatea produselor şi serviciilor în 

economia de piaţă  

  

  

  

lucru individual; 

problematizare; 

lucru în echipă;  

   proiectul de cercetare  

Sistemul de asigurare şi control al 

calităţii produselor  

  

  

studiul de caz;  lucru 

individual;  
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    lucru în echipă  

   proiectul de cercetare  

Ambalarea și păstrarea mărfurilor  

  

  

studiul de caz;  lucru 

individual;  

   lucru în echipă  

   proiectul de cercetare  

  

X. Sugestii de evaluare a competențelor profesionale  

Evaluarea competenţelor elevilor este o activitate de măsurare a calităţii rezolvării situaţiilor - 

problemă şi a sarcinilor problematizării. Succesul şcolar reflectă gradul de eficienţă pedagogică a 

activităţii. Evaluarea bazată pe succes este o condiţie a calităţii procesului educaţional, care 

depinde de calitatea predării, a modului de organizare a lecţiilor şi a relaţiilor profesor - elev, de 

prezenţa materialelor didactice.  

În cadrul procesului educaţional la disciplina „Merceologia produselor” se vor utiliza: evaluarea 

iniţială, evaluarea continuă şi evaluarea finală.  

Evaluarea iniţială se va realiza la începutul cursului prin investigaţie, testare, chestionare.  

În procesul de evaluare continuă în cadrul lecţiilor de „Merceologia produselor”   se vor folosi 

atât metode tradiţionale de evaluare: chestionare orală şi scrisă, cât şi metode interactive: 

investigaţii, lucrări practice, portofoliul etc., utilizate în vederea evaluării capacităţii elevilor de a 

aplica anumite cunoştinţe teoretice, precum şi a gradului de stăpânire a priceperilor şi deprinderilor 

de ordin practic.    

Pentru realizarea cu succes a unei activităţi practice, elevii trebuie să fie avizaţi de către profesor 

asupra:   

- tematicii lucrărilor;   

- modului în care ele vor fi evaluate (baremele/grilele/criteriile de notare);  - condiţiilor 

care le sunt oferite pentru a realiza aceste activităţi.   

Toate aceste metode permit profesorului să dispună de puncte de reper şi să adune informaţii asupra 

desfăşurării activităţii elevului, oferindu-i astfel elevului posibilitatea de a demonstra ceea ce ştie 

într-o varietate de contexte şi situaţii. Pe baza acestor informaţii profesorul îşi fundamentează 

judecata de valoare într-o apreciere obiectivă a achiziţiilor elevilor şi a progreselor înregistrate.   

Evaluarea finală/ sumativă se va realiza la finele cursului „Merceologia produselor” prin 

examen de promovare.  

La elaborarea biletelor  pentru examinarea cunoştinţelor se ţine cont ca subiectele să poarte un 

caracter problematizat,  pentru a aprecierea gândirii logice şi a forma competenţe profesionale.  

  

Denumire 

modul  
Chestionare  

Modalități de 

evaluare  
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Obiectul şi 

metoda 

merceologiei  

1. Obiectul  merceologiei  îl  constituie 

 studierea:   

proprietăţilor mărfurilor în funcţie de utilitate şi calitate; 

proprietăţile mărfurilor; comerţul mărfurilor.  

2. Din punct de vedere al caracterului complex şi 

dinamic al calităţii mărfurile sunt studiate în merceologie sub 

următoarele aspecte: estetice; tehnico-funcţionale; 

comerciale; tehnico-economice şi sociale   

3. Funcţia economică a merceologiei se referă la: 

implicaţiile tehnice ale produselor; impactul asupra mediului;  

implicaţiile de natură economică a calităţii produselor şi 

serviciilor.  

4. Funcţia tehnică a merceologiei se referă la: impactul 

proprietăţilor mărfurilor asupra mediului; studiul 

principalelor proprietăţi ale produselor finite reflectate în 

nivelul calităţii ;  implicaţii de natură economică.  5. 

Componenta calităţii din studiul merceologic se numeşte:  

ingineria mediului ; calitologie ; marketing.   

6. Studiul mărfurilor se face cu metode de cercetare care au  

Test  

 

 următoarele principii: concordanta dintre necesitate şi produs, 

integrarea rezultatelor parţiale într-un sistem logic şi 

completarea cu date de laborator privind calitatea produselor 

;  economice şi estetice, fiind o reprezentare simplificată a 

unui sistem algebrică.   

7. Modelele matematice şi informatice oferă: date de 

analiză a problemelor legate de calitatea produselor, de 

optimizarea structurii gamei sortimentale; rezultate de 

laborator sub formă de analize, măsurători sau simulări.  

8. Analiza structurii este asociată cu: analiza compoziţiei 

; analiza psihosenzorială ; analiza morfologică.   

9. Metodele generale de analiză sunt metodele: 

inductive, deductive, analiza şi sinteza, matematice şi 

statistice; metodele analizei valorii, experimentală, 

psihosenzorială, funcţională.  
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Proprietăţile 

generale ale 

mărfurilor  

1. Proprietăţile mărfurilor sunt determinate în principal 

de: ambalare; structură ; aspectul exterior.   

2. Structura mărfurilor poate fi: solidă şi compactă ; 

cristalină, amorfă şi intermediară ; lichidă şi omogenă.   

3. Clasificarea proprietăţilor mărfurilor după ponderea pe 

care o au în stabilirea calităţii este: proprietăţi critice, 

importante şi minore; proprietăţi estetice, funcţionale şi fizice; 

proprietăţi fizice, chimice şi optice.   

4. După modalităţile de apreciere şi determinare a 

proprietăţilor ele se clasifică în: critice şi estetice ; măsurate 

direct, indirect şi organoleptic ; fizice, mecanice, termice. 5. 

Porprietăţile psihosenzoriale se pot determina: prin analize de 

laborator ; prin experimente ; cu ajutorul organelor de simţ.  

6. Stimulii olfactivi sunt formaţi din: substanţe chimice 

cu conţinut de apă ; substanţe organice ce conţin grupări 

osmofore ; substanţe chimice anorganice   

7. În funcţie de prorpietăţile gustative produsele se 

împart în: substanţe pure şi amestecuri ; produse sapide şi 

insipide.   

8. Sensibilitatea tactilă se datorează: terminaţiilor 

nervoase libere de pe suprafaţa pielii ; unor aparate de 

determinare a temperaturii ; analizei experimentale de 

laborator.   

9. Culoarea este o caracteristică estetică deoarece 

determină: efecte psihologice şi fiziologice asupra omului ; 

desen şi o formă potrivită.  

Test  

Calitatea 

produselor şi  

serviciilor în 

economia de  

piaţă  

1. Calitatea unităţii de produs este apreciată în raport cu: 

propriul model prescris în standard ; calitatea altor produse c. 

proprietăţile generale ale mărfurilor.   

2. Indicatorii calităţii sunt: valori ale parametrilor 

prorpietăţilor ; valori relative ale mărimii unei proprietăţi ;  

Test  
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 expresii cifrice sau noţionale ale funcţiilor sau calităţii 

produselor.  

3. Caracterul dinamic al calităţii este determinat de: 

progresul tehnico-ştiinţific şi exigentele cumpărătorilor; 

calitatea produselor şi de proprietăţi.   

4. Spirala calităţii a fost concepută de: Profesorul 

american de origine română J.M. Juran ; Economistul 

Frederic Taylor ; Economistul japonez Kaoru Ishikawa.  

5.Care dintre următorii factori ai calităţii activează în 

producţie: transportul ; cercetarea şi proiectarea ; păstrarea 

mărfurilor.   

6. Care factori ai calităţii influenţează în comerţ : 

materiile prime şi auxiliare ; ambalare ; standardele, normele   

7. Ciclul de producţie este imaginat de către Lemaître P., 

sub formă de: con ; tunel ; furnal   

8. Funcţia tehnică a calităţii este conferită de: 

caracteristicile economice;  caracteristicile  tehnico-

funcţionale ; caracteristici ecologice.  

9. Calitatea optimă din punct de vedere al funcţiei 

economice exprimă; gradul în care un produs îndeplineşte 

serviciul specificat la cost global minim; mărimea 

caracteristicilor tehnico-funcţionale.  

 

Sistemul de  

asigurare şi  

control al  

calităţii  

produselor  

  

1.Calitatea totală este conceptul bazat pe: principiul „calitatea 

este problema tuturor” ; principiul „calitatea este problema 

conducerii” ; principiul „calitatea este problema controlului 

de calitate”.  

2. Standardul ISO 9004 se referă la: modele de sisteme 

ale calităţii ; managementul calităţii ; politica calităţii   

3. Auditorii sunt: persoane care sunt experţi în 

cunoaşterea standardelor ISO9000 ; managerii intreprinderii.  

4. Manualul calităţii este: un document managerial ; un 

document de tehnologie ; un document al furnizorilor.  

5.Recepţia mărfurilor este operaţia de; verificare calitativă şi 

cantitativă a lotului de marfuri ; vânzare a cantitaţii de produse 

la beneficiar.   

6. Controlul prin eşantionare presupune: controlul 

tuturor produselor; controlul unei părţi reprezentative din lot; 

controlul doar a două produse.   

7. Fiabilitatea  este:  caracteristică  tehnică-

funcţională; caracteristică economică ; caracteristică socială.   

8. Mentenanţa poate fi: preventivă ; socială ; temporală.   

9. Redondanţa este rezerva: activă ; curentă ; mixtă.  

Test  
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Ambalarea și 

păstrarea 

mărfurilor  

1. Care sunt principalele metode de ambalare ?  

2. Ce este ambalarea tip „Aerosol” ?  

 3. Care este relaţia dintre ambalarea produselor şi protecţia  

Test  

 consumatorilor?  

4. Care sunt cele mai ecologice materiale de ambalaj ?  

5. Cum se calculează indicatorul de apreciere al costului 

?  

6. Care sunt cele patru principii biologice care stau la 

baza conservării produselor alimentare ?  

7. Care sunt modificările datorate umidităţii relative a 

aerului ?  

8. Care sunt modificările chimice la păstrarea 

mărfurilor?  

9. Care sunt factorii externi care influenţează păstrarea 

mărfurilor?  

10. Cum se măsoară şi reglează umeditatea relativă a 

aerului în depozite?  

   

 

  

XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studiu  

Denumirea unităților  Mijloace  

Obiectul şi metoda merceologiei  Mașini de calcul  

Caiete de lucru 

Suport de curs  

Manualul, Tablă  

Notebook   

Proiector, Ecran   

  

Proprietăţile generale ale mărfurilor  

Calitatea produselor şi serviciilor în economia de piaţă  

Sistemul de asigurare şi control al calităţii produselor  

Ambalarea și păstrarea mărfurilor  

  

XII. Resursele didactice recomandate elevilor  

  

Nr. 

d/o  

Denumirea resursei  Locul în care poate fi 

consultată/accesată/ 

procurată resursa  

1  Stanciu I., Olariu M., -Bazele merceologiei, Editura Uranus,  

Bucureşti, 1999  

Biblioteca  

Sala de lectură 

Cabinetul de 

economie  

2  Băetoniu, P., Ionaşcu I., Stanciu I., - Bazele teoretice şi 

metodologice de merceologie, SE, Bucureşti, 1987.  

3  Baron T., ş.a. – Calitatea şi fiabilitatea, ed. Tehnică, Bucureşti, 

1988  

4  Burtică G., Negrea A., - Bazele merceologiei-Metode de analiză 

utilizate în aprecierea calităţii mărfurilor, Ed. Mirton, 

Timişoara, 1998  

5  Juran J.M., Gryna F.M., -Calitatea produselor Editura Tehnică, 

Bucureşţi, 1973.  
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6  Stanciu I., Olariu M., - Bazele merceologiei, Editura Uranus,  

Bucureşti, 1999  

7  http://file.ucdc.ro/cursuri/T_1_n13_Bazele_merceologiei.pdf.p 

df  

Internet  

  


