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INTRODUCERE 
 
 

Creşterea tot mai accentuată a diversităţii şi complexităţii 
mărfurilor a condus la necesitatea intensificării preocupărilor legate 
de o cât mai completă cunoaştere a acestora.  
 Merceologia, ca ştiinţă a cercetării multilaterale a mărfurilor, 
se remarcă printr-o impetuoasă dezvoltare şi afirmare contribuind 
alături de management şi marketing la creşterea competenţei 
oamenilor în calitate de producători, comercianţi sau consumatori ai 
mărfurilor.  Scopul său principal nu se rezumă la simpla cunoaştere 
a mărfurilor, ci vizează sprijinirea eforturilor manageriale de a 
anticipa şi răspunde cât mai bine dorinţelor consumatorilor şi, prin 
aceasta, de eficientizare a demersului firmei pe piaţă. 
 Cunoscând problematica mărfurilor în ansamblul său – de la 
concept şi până la elementul în sine -  cu proprietăţile şi implicaţiile 
sale în viaţa economică şi socială, se va putea acţiona cu mai multă 
convingere în direcţia promovării produselor, a informării şi educării 
consumatorilor asupra proprietăţilor, performanţelor şi în general, 
asupra calităţii mărfurilor, ceea ce va conduce la  orientarea ofertei 
contemporane de mărfuri în direcţia satisfacerii cât mai depline a 
cerinţelor cumpărătorilor.        
 Ştiinţa mărfurilor asigură totodată formarea competenţei 
consumatorilor în luarea deciziei de cumpărare care să corespundă 
cel mai bine intereselor cotidiene sau de perspectivă ale acestora. 
 Lucrarea îşi propune o abordare multilaterală a mărfurilor 
care, alături de noţiunile fundamentale şi proprietăţile generale ale 
mărfurilor aprofundează şi aspecte mai complexe şi de actualitate 
referitoare la: conceptul de calitate şi impactul acestuia asupra firmei 
şi mediului înconjurător; clasificarea şi codificarea mărfurilor, 
marcarea produselor şi serviciilor, standardizarea şi rolul acesteia în 
economia modernă; calimetrie; controlul şi verificarea calităţii 
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mărfurilor; elemente de expertiză merceologică; certificarea 
conformităţii produselor, serviciilor şi sistemelor de management al 
calităţii; garantarea calităţii produselor şi serviciilor; ambalarea şi 
etichetarea mărfurilor; păstrarea calităţii mărfurilor; protecţia 
consumatorului.  

Lucrarea de faţă continuă preocupările noastre de elaborare a 
unor manuale universitare în domeniul merceologiei, anterior fiind 
publicată lucrarea "Merceologie generală" (Editura Junimea, Iaşi, 
2002), „Merceologia produselor alimentare" (Editura Tipo 
Moldova, Iaşi, 2004, Edict Production, Iaşi 2006.). 
 Nutrim speranţa că eforturile de elaborare a acestor lucrări 
au condus la îmbogăţirea şi actualizarea cunoştinţelor de 
specialitate, oferind celor interesaţi - studenţi, specialişti sau 
practicieni din domeniul economic, al producţiei şi serviciilor - o 
sursă de informaţie binevenită şi utilă. 

 
 
       Autorii 
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