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I. Preliminări 

Realizarea pe piaţa internă şi externă a produselor și mărfurilor în serii mari, care să 

corespundă pe deplin cerinţelor materiale şi spirituale ale unor grupuri sociale, ba chiar să 

constituie şi să propună un standard ridicat de viaţă, depinde în mare măsură de caracteristicile 

lor estetice, rezultat al aplicării şi valorificării creaţiei artistice în industrie.  

Asistăm astăzi, în societatea modernă, la o puternică interferenţă între industrie şi artă, 

exprimată atât în determinarea de către civilizaţia industrială, mai ales în condiţiile revoluţiei 

tehnico-ştiinţifice contemporane, a unor noi coordonate ale evoluţiei artelor, cât şi în pătrunderea 

mereu mai pregnantă a valorii artistice în universul obiectelor tehnice produse în serii industriale. 

Astfel, s-au constituit genuri noi ale artelor (cinematografia, televiziunea), au fost revoluţionate 

tehnicile artistice datorită apariţiei unor noi materiale, noi tehnologii, instrumente, s-au elaborat 

tehnici evoluate de producere, reproducere, conservare şi difuzare a valorilor artei. Se poate 

aprecia chiar că s-a creat o autentică industrie artistică, ce constă în producţia de masă a unor 

obiecte artistice care îmbină calităţile utile cu cele estetice.  

Designul ambalajului și estetica mărfurilor este o disciplină de sinteză, al cărei domeniu 

impune cunoştinţe economico-sociologice, de marketing, merceologie, management, de teorie şi 

practică artistică etc. Obiectul acestei discipline îl constituie studiul proprietăţilor estetice 

dobândite de mărfuri în procesul fabricării lor, indicatorii estetici contribuind, alături de 

indicatorii generali ai calităţii, la procesul complex de apreciere a calităţii mărfurilor. 

 

II. Motivaţia, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

 

Disciplina Designul ambalajului şi a mărfurilor contribuie la realizarea unui caracter 

formativ (înţelegerea fenomenelor, însuşirea metodelor de rezolvare a problemelor specifice, 

respectarea rigorii şi a preciziei, dezvoltarea deprinderilor de a obţine rezultate cât mai apropiate 

de situaţia reală) al viitorilor specialişti în domeniul de formare profesională. 

Studierii acestei discipline oferă elevului cunoștințe teoretice și practice necesare 

desfășurării activității lor curente, oferă oportunităţi de învăţare pentru a face faţă situaţilor 

cotidiene concrete, a soluţiona probleme şi situaţii de lucru, a se integra profesional în piaţa 

muncii, își îmbunătățesc capacitățile existente, acestea contribuind la formarea profesională. 

Această disciplină familiarizarează viitorilor specialiști din comerț cu toate noțiunile, 

categoriile de ambalaje, și vine ca suport la studierea aprofundată a altor discipline al specialității 

ca:  



S.05.O.020 Cercetări de marketing  

F.07.O.015 Comportamentul consumatorului 

S.07.O.022 Tehnici de negociere 

S.08.O.024 Marketingul serviciilor 

S.08.O.025 Marketing internațional 

F.08.O.016 Analiza mediului de marketing 

F.08.O.017 Organizarea expoziţiilor şi târgurilor 

S.08.O.026 Comerț on line 

 

 

III. Competenţe profesionale specifice disciplinei 

 

Competenţe profesionale specifice disciplinei: Abilitatea de a utiliza informaţia curentă 

vizând: crearea deprinderilor estetice atât de necesare pentru a putea participa cu competenţă la 

soluţionarea problemelor de estetică a mărfurilor. 

CPS 1.  Perceperea modalităților de satisfacere și de educare a bunului gust al consumatorilor;  

CPS 2. Înţelegerea activităţii în domeniul designului, ca act de cultură de interes public, cu implicaţii 

economice, sociale, culturale şi de mediu; 

CPS 3. Recunoașterea elementelor, proprietăților, indicatorilor estetice, alături de indicatorii generali 

ai calităţii; 

CPS 4. Descrierea procesului de proiectarea estetică a produsului prin diferite metode; 

CPS 5. Valorificarea categoriilor estetice în scopul promovării unei identităţi vizuale a entității;  

CPS 6. Competența de a aplica în practică cunoștințele în vederea confecționării ambalajelor pentru 

diferite tipuri de produse. 

 

IV. Administrarea disciplinei 

 

Semestrul 

Numarul de ore  

Modalitatea 

de evaluare 

 

Nr. 

credite 

 

Total 

Contact direct Lucrul 

individual Prelegeri Practică/ Seminar 

I 90 30 30 30 Examen 3 

 

V.  Unităţile de învăţare 

Unităţi de competență Unităţi de conţinut 

1. Fundamentele teoretice ale esteticii  

CPS 1. Perceperea modalităților de satisfacere și 

de educare a bunului gust al consumatorilor: 

- recunoașterea conceptului de estetică; 

- delimitarea accepţiunii de frumos industrial; 

- înţelegerea relaţiei dintre artă şi industrie, 

1.1 1.1 Consideraţii generale asupra esteticii. 

1.3 1.2 Accepţiunile valorii de frumos. 

1.4 1.3Frumosul industrial - noţiune a esteticii 

contemporane. 
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dintre design şi estetica industrial; 

- definirea gustului estetic ca modalitate de 

cunoaştere a valorii estetice. 
 

1.5 1.4 Gustul estetic - modalitate de cunoaştere a 

valorii estetice 

2. Geneza şi afirmarea designului 

CPS 2. Înţelegerea activităţii în domeniul 

designului, ca act de cultură de interes public, 

cu implicaţii economice, sociale, culturale şi de 

mediu: 

- cunoaşterea premiselor, etapelor, trăsăturilor 

şi direcţiilor de dezvoltare ale designului; 

- interpretarea rolului şi poziţiei designului ca 

parte integrantă a economiei contemporane; 

- atitudine pozitivă faţă de lucru în echipe 

multifuncţionale (economişti, designeri, 

ingineri) în dezvoltarea proiectelor şi 

asigurarea succesului pe piaţă. 

2.1 Designul în relaţie cu estetica industrială. 

2.2 Premisele apariţiei designului. 

2.3 Etapele dezvoltării designului. 

2.4 Direcţiile afirmării designului. 

2.5 Aspecte actuale cu implicaţii asupra 

dezvoltării designului. 

3. Elemente ale designului şi esteticii 

CPS 3. Recunoașterea elementelor, proprietăților, 

indicatorilor estetice, alături de indicatorii 

generali ai calităţii: 

-explicarea şi valorificarea categoriilor estetice 

în activitatea de marketing; 

-aprecierea nivelului estetic al produselor pe 

bază de punctaj. 

3.1. Elemente ale esteticii mărfurilor: formă, 

linie, desen, stil, ornament, armonie, contrast, 

simetrie, proporţie. 

3.2. Culoarea – atribut estetic definitoriu. 

3.3. Analiza nivelului estetic al mărfurilor. 

4. Schema de principiu derulării unui studiu design 

CPS 4. Descrierea procesului de proiectarea 

estetică a produsului prin diferite metode: 

- proiectarea unei scheme de principiu în 

derularea unui studiu design; 

- cunoaşterea avantajelor şi dezavantajelor 

înfiinţării unui department design la nivel de 

entitate; 

- recunoaşterea designului ca parte integrantă a 

procesului de dezvoltare a produselor; 

- cunoaşterea metodelor utilizate de către 

entități pentru obţinerea de noi idei; 

- utilizarea metodelor reprezentative de 

stabilire a obiectivelor şi de luare a deciziilor în 

proiectarea estetică. 

4.1 Schema de principiu a derulării unui studiu 

de proiectare estetică. 

4.2 Stabilirea elementelor de bază ale proiectării 

produselor. 

4.3 Procedura de realizare a componentelor 

estetice ale produselor. 

4.4 Studii de fezabilitate şi industrializare. 

4.5 Testarea concepţiei estetice şi lansarea 

produsului pe piaţă. 

4.6 Metode de stabilire a obiectivelor şi de luare 

a deciziilor în proiectarea estetică a produselor. 

5. Valenţele operaţionale ale designului şi esteticii 

- CPS 5. Valorificarea categoriilor estetice în 

scopul promovării unei identităţi vizuale a 

5.1. Cultura produsului estetic 

5.2 Implicaţiile manageriale ale designului şi 
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entității: 

- înţelegerea designului ca platformă a 

creativităţii şi inovaţiei de produs, a designului 

industrial ca premisă pentru operarea pe piaţa 

UE; 

- înţelegerea caracteristicilor şi aptitudinilor 

designerului şi a tehnicilor de intervenţie ale 

acestuia; 

- dezvoltarea produsului ca proces de risc 

managerial; estimarea costurilor designului; 

- utilizarea eco-designului în restructurarea 

produsului industrial; 

- conştientizarea rolului echipelor 

multifuncţionale în procesul de dezvoltare a 

produselor. 

esteticii mărfurilor 

5.3 Eco-design în restructurarea produsului 

5.4 Caracteristici şi aptitudini ale designerului; 

tehnici de intervenţie ale acestuia 

 

 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

 

Nr. 

crt. 

 

Unităţi de învăţare 

Numărul de ore 

Total Contact direct Lucrul 

individual prelegeri Practică 

/seminar 

1 Fundamentele teoretice ale esteticii. 8 4 - 4 

2 Geneza şi afirmarea designului. 18 6 6 6 

3 Elemente ale designului şi esteticii. 24 10 8 6 

4 
Schema de principiu derulării unui 

studiu design. 
24 6 10 8 

5 
Valenţele operaţionale ale 

designului şi esteticii. 
16 4 6 6 

 Total pe disciplină 90 30 30 30 

 

 

VII. Studiul individual ghidat de profesor  

 

Materii pentru studiul individual 
Produse de 

elaborat 

Modalităţi de 

evaluare 

Termeni de 

realizare 

Premizele apariţiei designului şi 

esteticii  
Rezumat oral 

Prezentarea 

informaţie din 

comunicare 

Săptămâna 1 
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Locul si rolul designului în sporirea 

puterii competitive a firmei 
Referat 

Prezentare şi 

comunicare 
Săptămâna 2 

Pozitionarea eficienta a produsului pe 

piata prin modelarea lui estetica.  
Proiect individual 

Prezentare şi 

Demonstraţie 

Săptămâna 

3-4 

 Evaluarea proprietatilor estetice ale 

ambalajelor pe grupe de produse. 
Proiect individual 

Prezentare 

schemelor 
Săptămâna 5 

 Studiul calitatii si fezabilitatii 

materialelor de ambalare.  
Proiect individual 

Prezentarea 

mostrelor, 

comunicare 

Săptămâna 6 

Valoarea estetica a culorii în crearea si 

promovarea produselor  
Rezumat scris 

Prezentare şi 

comunicare 

Săptămâna 

7-8 

Ambalarea, marcarea şi etichetarea 

produselor în relaţie cu protecţia 

consumatorilor şi a mediului. 

Proiect individual 

Prezentarea 

mostrelor, 

comunicare 

Săptămâna 9 

Aspecte specifice privind abordarea 

ecoetichetării produselor  
Proiect individual 

Prezentarea 

informaţie din 

comunicare 

Săptămâna 

10-11 

Designul şi estetica vestimentaţiei Proiect individual 

Prezentarea 

mostrelor, 

comunicare 

Săptămâna 12 

Designul şi estetica mobilierului Proiect individual 

Prezentarea 

mostrelor, 

comunicare 

Săptămâna 13 

Designul şi estetica graficii 

publicitare.  
Proiect individual 

Prezentarea 

mostrelor, 

comunicare 

Săptămâna 

14-15 

 

 

VIII. Lucrările practice/ de laborator recomandate 

 

Pentru orele practice și a seminarele, precum și studiile individuale elevii sunt recomandate 

activitățile practice sub forma unui problemar, exerciții, studii de caz, prezentări/proiecte cu tematica: 

Nr. 

crt. 
Unități de învățare Lucrări practice 

1.  Geneza şi afirmarea 

designului. 

Studierea tipurilor şi metodelor de ambalare a mărfurilor.  

Identificarea materialului pentru ambalaje. 

2.  Elemente ale designului şi 

esteticii. 

Studierea marcării şi simbolurile ambalajului mărfurilor.  

3.  Schema de principiu derulării 

unui studiu design. 

Valoarea estetica a culorii în crearea designului produselor. 

Studiul calitatii si fezabilitatii materialelor de ambalare. 

Elemente ale esteticii și design-ului ambalajelor produselor 

alimentare. 

Elemente ale esteticii și design-ului ambalajelor produselor 

nealimentare. 

4.  Valenţele operaţionale ale 

designului şi esteticii. 

Aspecte specifice privind abordarea ecoetichetării produselor. 

Aprecierea nivelului estetic al produsului pe bază de punctaj. 
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IX. Sugestii metodologice 

Tehnologiile didactice aplicate în procesul instructiv educativ vor fi indicate explicit în 

proiectele didactice elaborate de fiecare profesor în funcţie de nivelul de pregătire şi progresul 

demonstrat atât de grupa de elevi în ansamblu, cât şi de fiecare elev în parte. La selectarea metodelor 

și tehnicilor de predare-învățare-evaluare se va promova o abordare specifică, bazată, în esență, pe 

stimulare, pe individualizarea, pe motivarea elevului şi dezvoltarea încrederii în sine. 

La alegerea strategiilor didactice se va ține cont de următorii factori: scopurile și obiectivele 

propuse, conținuturile stabilite, resursele didactice, nivelul de pregătire iniţială și capacitățile elevilor, 

competențele ce trebuie dezvoltate. Se recomandă o abordare didactică flexibilă, care lasă loc 

adaptării la particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor, conform opţiunilor metodologice ale 

fiecărui cadru didactic. Profesorul va utiliza următoarele metode, procedee și tehnici de predare-

învățare: prelegerea, explicația, conversația euristică, dialogul etc., precum și forme de lucru: frontal, 

individual şi în echipă. 

În proiectarea didactică de lungă şi scurtă durată profesorul se va ghida de prezentul 

curriculum, atât la compartimentul competențe, cât și la conținuturile recomandate. În corespundere 

cu cerințele didactice, profesorul va planifica ore de sinteză şi evaluare, precum și activități practice. 

Cadrul didactic va stabili coerența între competențele specifice disciplinei, conținuturi, 

activități de învățare, resurse, mijloace şi tehnici de evaluare. De asemenea, în cadrul lecțiilor, 

profesorul va utiliza mijloace instrucționale de tipul: ERRE sau proiectarea 5D. 

Varietatea metodelor de predare-învățare-evaluare va asigura asimilarea mai lesne a materiei și 

servește ca instrument de stimulare a interesului elevilor față de disciplină și specialitate. 

Studiul individual ghidat de profesor va fi realizat pentru fiecare unitate de conținut, 

propunându-le elevilor în acest scop sarcini individualizate. Se recomandă aplicarea metodelor 

interactive de lucru cu elevii, cum ar fi discuția, comunicarea reciprocă, prezentarea. 

Dintre recomandațiile pe care cadrul didactic le -ar putea aplica sunt: 

 

Nr. 

crt. 
Unități de învățare 

Strategii didactice, metode, 

procedee 

1.  

Fundamentele teoretice ale esteticii. 

Discuția didactică, clusterul, problematizare, 

învățarea prin descoperire, lucru în grup, GPP, 

SINELG. 

2.  

Geneza şi afirmarea designului. 

Exercițiu, conversația euristică, studiu de caz, 

algoritmizarea, simularea, modelarea, lucru în 

grup. 

3.  

Elemente ale designului şi esteticii. 

Explicarea, demonstrația, problematizarea, 

exercițiu, lucru în grup, interpretarea 

desenelor, schemelor 
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4.  

Schema de principiu derulării unui 

studiu design. 

Experimentul, demonstrația, conversația 

didactică, problematizare, cubul, interviul în 3 

trepte, PRES, analiza graficelor și 

evenimentelor economice. 

5.  Valenţele operaţionale ale designului şi 

esteticii. 

Exercițiul, explicația, studii de caz, învățare 

prin descoperire, analiza, SINELG. 

 

Pentru formarea competențelor este necesar de ținut cont de ierarhizarea taxonomică a 

componentelor lor. Este necesar de ținut cont de compartimentele a ști -a putea-a face, ca urmare 

corelarea obiectivelor cu actul de predare-învățare-evaluare necesită organizarea activităților pe 

nivelele taxonomice. 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

 

  Evaluarea reprezintă o componentă fundamentală a procesului de învătare. Evaluarea trebuie 

să se realizeze în mod preponderent ca evaluare continuă, formativă. Alături de formele şi 

instrumentele clasice de evaluare, recomandăm utilizarea unor forme şi instrumente complementare, 

cum sunt: proiectul, portofoliul, autoevaluarea, observarea sistematică a activitătii şi a 

comportamentului elevilor. 

 Initial se va incepe cu o evaluare a nivelului de cunostinte din domeniul disciplinelor de 

cultura generala (matematica, limba romana, etc.), care ofera posibilitatea de diagnosticare a 

nivelului de pregatire a elevilor pentru disciplina. 

 Evaluarea formativa se desfasoara pe tot parcursul studierii disciplinei.in scopul unei evaluari 

eficiente se vor utiliza atat metode traditionale cit si constructiviste, in functie de cerintele unitatii de 

competente. De asemenea, lucrarile practice ce dezvolta capacitati si aptitudini de analiza si evidenta, 

vor servi si ca mod de evaluare curenta. 

 Evaluarea sumativa va fi proiectata in asa mod, incat sa asigure dovezi pentru elevi, cadre 

didactice si angajatori, informatii relevante despre achizitiile in termeni de cunostinte si abilitati in 

baza unor creterii definite explicit. 

 La elaborarea sarcinilor/itemilor de evaluare formativa si sumativa, profesorul va tine cont de 

competentele specifice disciplinei. 

1 Argumentare 

orală 

- corectitudinea formulării temei; 

- structurarea logică a tezelor propuse pentru discuție; 

- apelarea la propria experiența în argumentare; 

- utilizarea corectă a mijloacelor orale de exprimare. 

2 Argumentare - corectitudinea formulării temei; 
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scrisă - selectarea și structurarea logică a argumentelor; 

- apelarea la propria experiență în explicarea supozițiilor; 

- utilizarea limbajului de specialitate, respectând normele lingvistice. 

3 Studiu de caz - corectitudinea interpretării studiului de caz propus; 

- calitatea soluțiilor, ipoteze propuse; 

- corectitudinea lingvistică a formulării; 

- logica formulării; 

- rezolvarea corectă a problemei; 

- aprecierea critică, individualitatea răspunsurilor. 

4 Investigaţia -definirea şi înţelegerea problemei investigate; 

-folosirea diverselor procedee pentru obţinerea datelor necesare;  

-colectarea şi organizarea datelor obţinute; 

-formularea şi verificarea ipotezei cu privire la problema luată în 

studiu. 

5 Cercetarea 

 

 

- activitatea de dobîndire a cunoştinţelor şi rezolvarea problemelor; 

- control, obiectivitate, măsură, ipoteze, procedee matematice de 

prelucrare a datelor; 

- utilizează concluzii pentru producerea unui progres în teoria şi 

practica domeniului. 

6 Brainstorming - definirea problemei; 

- investigarea definiţiei – problema; 

- definirea scopului ca soluţie a problemei; 

- identificarea resurselor şi limitelor (constrângerilor); 

- identificarea strategiilor care sunt similare;  

- rezumarea deciziilor de grup. 

7 Demonstrație - formularea de ipoteze; 

- corectitudinea ipotezei; 

- corectitudinea concluziei; 

-corectitudinea raționamentelor; 

- calitatea expunerii textuale și grafice. 

8 Problema 

rezolvată 

- înțelegerea problemei; 

-formularea și testarea ipotezelor; 

- stabilirea strategiei rezolutive; 

- reprezentarea și interpretarea rezultatelor. 

Autoevaluarea elevului pe perioada însuşirii unităţii de curs (pe teme, compartimente, integral) 

se va asigura cu setul de teste respective conținutului.  

Produsele elaborate în cadrul studiului individual vor fi evaluate în bază de criterii și descriptori 

de evaluare: 

1.   
Proiect 

individual 

Validitatea proiectului.  

Completitudinea proiectului . 

Elaborarea si structura proiectului . 

Calitatea materialului folosit în realizarea proiectului. 

Creativitate.  
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2.  
Referat Corespunderea referatului temei. 

Profunzimea şi completitudinea dezvoltării temei. 

Adecvarea la conţinutul surselor primare. 

Coerenţa şi logica expunerii. 

Utilizarea dovezilor din sursele consultate. 

Gradul de originalitate şi de noutate. 

Nivelul de erudiţie. 

Modul de structurare a lucrării. 

Justificarea ipotezei legate de tema referatului. 

Analiza in detaliu a fiecărei surse de documentare. 

3.  
Rezumat oral Expune tematica lucrării în cauză. 

Utilizează formulări proprii. 

Expunerea orală este concisă şi structurată logic. 

Foloseşte un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în cauză. 

4.  
Rezumat scris Expune tematica lucrării în cauză. 

Utilizează formulări proprii. 

Textul rezumatului este concis şi structurat logic. 

Foloseşte un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în cauză. 

Fidelitatea. 

Coerenţa. 

Progresia logică. 

Angajamentul autorului, aptitudine critică corect evaluată şi transpusă. 

Respectarea modalităţilor de enunţare a textului sursă. 

Muncă pertinentă de reformulare. 

Stăpânirea normelor sintactice la nivel de prezentare logică a ideilor. 

Text formatat citeţ, lizibil. 

 

 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

 

  Pentru a realiza cu succes formarea competentelor ce trebuie formate si dezvoltate in cadrul 

disciplinei Designul ambalajului şi a mărfurilor trebuie asigurat un mediu de invatare autentic, 

relevant si centrat pe elev. 

Sala de curs va fi dotata cu mobilier scolar și va asigura condiții adecvate. 

Lucrarile practice se vor desfasura in cabinete dotate cu utilaje si materiale necesare pentru 

realizarea lucrarilor practice, în conformitate cu Nomenclatorul cabinetului. 
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XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

  

Nr. 

crt. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi consultată/ 

accesată/ procurată resursa 

1. Designul și estetica ambalajului, note de curs, 

Prof.univ.dr.Rodica PAMFILIE; Conf.univ.dr.Roxana 

PROCOPIE,  

http://www.biblioteca-

digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.

asp?id=56&idb 

2.  S. FEDORCIUCOVA, conf. Univ.,dr., catedra Merceologie, 

Expertiză și marketing al mărfurilor , UCCM 

Biblioteca   

3. FALNIŢĂ Eugen - Produsul : estetică, ambalaj. Ed. Mirton, 

Timişoara, 2005 

Biblioteca 

4. PURCAREA, Anca - Ambalajul : atitudine pentru calitate: 

tehnologie, economie, mediu. Ed. : Expert, Bucuresti, 1999 

Biblioteca 

 

 


