
 
 
Conţinutul cursului: 
Disciplina Tehnologia, Calitatea și Expertiza Mărfurilor include aspecte de caracterizare a 
proprietăților generale a mărfurilor alimentare, controlul şi expertiză calităţii mărfurilor, standarde, 
standardizare și sisteme moderne de management. 
Cursul este axat pe formare a unor abilități practice de diagnosticare a defectelor mărfurilor, 
cauzelor de apariție acetora, și prevenirea realizării produselor care nu corespund standardelor de 
calitate și sunt periculoase. 
 
Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie va poseda cunostinte în cunoașterea proprietăților generale a 
mărfurilor, indicilor de calitate a lor, metodelor de verificare a calității mărfurilor, compoziției chimice a 
produselor alimentare și a proceselor tehnologice de producere diferitor tipuri de bunuri de consum, 
identificarea defectelor bunurilor de consum și abaterilor de la indici și standarde de calitate a mărfurilor 
alimentare, studentul va poseda abilități în clasificarea mărfurilor alimentare, divizarea lor pe subtipuri și 
categorii, clasificarea proceselor tehnologice, organizarea verificării stării și calității lor, orientare în 
standarde, clasificatoare pentru rezolvarea sarcinilor merceologice. lămurirea compoziției chimice a 
produselor alimentare, valorii alimentare și energetice a lor. Lămurirea importanței fiecărei catgeorii de 
produse alimentare pentru activitate vitală normală a omului și a comunității, va demonstra competențe în 
distingerea metodelor de determinare a calității mărfurilor alimentare, sistematizarea componentelor chimice 
din produse alimentare, distingerea proprietăților generale ale mărfurilor alimentare, sintetizarea și analiza 
informației privind tehnologia și calitatea bunurilor de consum din diferite surse (baze de date, prezentări, 
documente, enciclopedii, manuale, surse periodice etc.). 
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