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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 
   Cursul de lecţii Expertiza ecologică a mărfurilor de consum  reprezintă o disciplină de specializare, organic 
legată de Economia ecologică şi alte domenii adiţionale, ce cuprind elemente de bază ale ştinţelor economice 
moderne în domeniul dezvoltării durabile şi sustenabile. Continutul cursului este bazat pe o selectivitate actuală a 
aspectelor legislative,  fundamentale teoretice si metodologice ale expertizei ecologice şi studierii proprietăţilor 
ecologice şi de securitate ale mărfurilor de consum alimentare şi nealimentare, atât în sfera de productie, cât si 
sfera circulaţiei marfare pe piaţa naţională şi cea europeană. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competențe generale:  
- sinteza analitică a cunoştinţelor din domeniul științe ale mediului și identificarea conexiunilor interdisciplinare; 
- analiza critică a informației din literatura ştiinţifică de specialitate; 
- aplicarea cunoştinţelor teoretice din domeniu în soluționarea problemelor cu importanță aplicativă; 
- formularea obiectivelor de cercetare  și elaborarea unui plan de realizare a acestora;  
- argumentarea actualității investigațiilor propuse şi interpretarea  rezultatelor cercetărilor proprii; 
- organizarea şi realizarea activităţii ştiinţifice în echipă în scopul realizării sarcinilor din domeniul profesional; 
- elaborarea și aplicarea unor strategii de muncă care ar permite eficientizarea şi sporirea gradului de 
responsabilitate în realizarea activităților din domeniu. 
Competențe specifice: 
- argumentarea utilizării unei metodologii anumite în studiul dezvoltării bioeconomiei și economiei ecologice, 
inclusiv folosirea rațională și protecţia resurselor naturale; 
- analiza informaţiilor din domeniul bioeconomiei și economiei ecologice la nivel regional, continental sau global  
pentru utilizarea lor în cadrul programelor naţionale de dezvoltare; 
- aplicarea teoriilor, metodelor şi modelelor contemporane din domeniul bioeconomiei și economiei ecologice; 
- aprecierea şi evaluarea situaţiilor de risc în cazul folosirii neraționale a condițiilor și resurselor naturale; 
- selectarea și utilizarea metodelor adecvate de realizare a cercetărilor ştiinţifice în domeniul bioeconomiei și 
economiei ecologice; 
- soluționarea problemelor de cercetare privind procesele şi fenomenele din domeniul științe ale mediului și ale 
bioeconomiei prin utilizarea programelor/aplicațiilor tehnologiilor informaționale adecvate; 
- stabilirea priorităţilor studiilor interdisciplinare în cercetările ştiinţifice;  
- adaptarea realizărilor ştiinţifice din alte domenii la investigaţiile din domeniul bioeconomiei și economiei 
ecologice; 
- analiza datelor experimentale obţinute prin prisma teoriilor moderne cunoscute. 

Finalităţi de studii 
Studentul la finele cursului va fi capabil: 
• să cunoască direcţiile de studiu şi strategia de dezvoltare a domeniului de expertizare ecologică  a mărfurilor de 
consum; 
• să caracterizeze sursele de litigii generatoare de expertiză ecologică; 
• să aprecieze importanţa feed-back –ului informational în expertizarea modernă a proprietăţilor ecologice şi de 
securitate a mărfurilor de consum; 
• să cunoască bazele teoretice ale merceolgiei ca ştiinţei despre proprietăţile de consum a mărfurilor: tipurile de 



clasificare a mărfurilor de consum, clasificarea proprietăţilor de consum a mărfurilor, factorii calităţii şi metodele 
de cercetare a acestora; 
• să identifice tipurile de ambalaje a mărfurilor de consum alimentare şi nealimentare, indicatorii proprietăţilor 
ecologice ai acestora şi procesele fizico-chimice principale în micromediul „ambalaj-produs” 
• să cunoască metodologia expertizei mărfurilor degradate în procesul circulaţiei logistice; 
• să priceapă  tipurile de degradări şi pierderi ale produselor survenite în timpul transportului şi păstrării;  

Condiții prerechizit: audierea cursurilor Management de mediu, Schimbări climatice, Afaceri ecologice, 
Economia resurselor regenarabile, Elaborarea și administrarea proiectelor. 

Teme de bază: Obiectul si metoda expertizei ecologice a mărfurilor de consum. Bazele teoretice ale merceologiei 
Reglementări naţionale şi internaţionale privind calitatea produselor alimentare şi nealimentare destinate 
comercializarii.Expertiza mărfurilor degradate în timpul operaţiilor logistice.Expertize în materie de poluanti si 
contaminanti ai mărfurilor alimentare şi nealimentare.Expertiza ecologică a mărfurilor nealimentare. Expertiza 
ecologică a mărfurilor alimentare.Expertiza ecologică a ambalajelor mărfurilor. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, metoda comparativă, analiza și sinteza, metoda geografică. 
Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc. 
Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40%) și calităţii lucrului individual al 
studentului pe parcursul semestrului, inclusiv portofoliul, participare la discuţii, prezentări, activitatea la seminare 
etc., (20%). 
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