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TESTAREA PRODUSELOR 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică 

Catedra/departamentul Electromecanică şi Metrologie 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 529.1 – Inginerie și Managementul Calității (IMC) 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

IV (învăţământ cu frecvenţă); 
V (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

VII 
IX 

E  
 

S – unitate 
de curs  de 
specialitate 

 

O - unitate de 
curs opţională 

3 

 
2. Timpul total estimat 

Secția de 
studii Total ore în 

planul de 
învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale  Lucrul individual 

Curs Seminar Laborator 
Proiect de 

an 

Studiul 
materialului 

teoretic 

Pregătire 
aplicaţii 

ZI 90 30 - 15 - 25 20 

FR 90 10 - 6 - 40 34 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ - 

Conform competenţelor - 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de calculator, tablă 
virtuală, internet. 

Laborator/seminar Pentru lucrările de laborator studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse 
de indicaţiile metodice. Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după 
finalizarea acesteia. Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 
1pct./săptămână de întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

 
 

Competenţe 
profesionale 

CP 3. Aplicarea  cunoștințelor privind prevederile documentelor normative şi legislative, a 
codurilor de bune practici, precum şi a  instrumentelor manageriale la conceperea şi 
dezvoltarea metodelor eficiente de asigurare a calităţii şi competitivităţii produselor. 

CP3.1. Descrierea principiilor, metodelor şi instrumentelor de asigurare a calităţii şi 
competitivităţii produselor. 
CP3.2. Explicarea și interpretarea  asistată de calculator a principiilor şi metodelor 
ingineriei şi managementului calităţii . 
CP3.3. Identificarea prevederilor documentelor normative şi legislative, precum şi a 
codurilor de bune practici, referitor la asigurarea calităţii şi competitivităţii produselor. 
CP3.4. Studiul comparativ şi aprecierea eficacităţii metodelor, instrumentelor şi 
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tehnicilor managementului calităţii prin metode specifice. 
CP3.5. Elaborarea proceselor de proiectare, fabricare, deservire tehnică , verificare şi 
etalonare a  mijloacelor de măsurare şi echipamentelor de încercare. 

 
CP 4. Abilităţi de stabilire, documentare, implementare, menţinere şi îmbunătăţire a 
sistemelor de management al calităţii, sistemelor de management de mediu, sistemelor de 
management al securităţii informaţiei şi sistemelor de management al siguranţei 
alimentului.   

CP4.1.  Definirea noțiunilor fundamentale privind stabilirea, documentarea, 
implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemelor de management. 
CP4.2. Sinteza algoritmilor şi elaborarea procedurilor documente ale sistemelor de 
management, inclusiv înregistrărilor rezultatelor funcţionării  sistemelor, utilizând 
tehnologiile informaţionale. 
CP4.3. Aplicarea metodelor computerizate de analiza a sistemelor de management, 
pentru determinarea performanței sistemelor şi măsurilor de îmbunătăţire.  
CP4.4. Optimizarea sistemelor de management, dezvoltarea conceptului de 
eficientizare a sistemelor prin implementarea sistemelor de management integrate.  
CP4.5. Elaborarea sistemelor de achiziţii de date pentru  optimizarea procedurilor de 
control al calităţii şi eficientizarea sistemelor de management. 

CP 5. Proiectarea, producerea, utilizarea  şi menţinerea  mijloacelor de măsurare și  
echipamentelor de  încercare, inclusiv asigurarea legalităţii, uniformităţii şi trasabilităţii 
măsurărilor şi încercărilor. 

CP5.1. Descrierea adecvată a conceptelor și principiilor de bază ale tehnicilor şi 
echipamentelor de măsurare și încercare, specifice ingineriei şi managementului 
calităţii. 
CP5.2. Identificarea şi explicarea  metodelor de măsurare şi încercare, precum și 
modului de exploatare a a mijloacelor de măsurare și  echipamentelor de  încercare în 
baza tehnologiilor informaţionale. 
CP5.3.Efectuarea procedurilor de  verificare metrologică, etalonare sau încercare, 
prelucrarea rezultatelor şi perfectarea raportului de încercări . 
CP5.4. Utilizarea de metode și mijloace de măsurare   pentru asigurarea  legalităţii, 
uniformităţii şi trasabilităţii măsurărilor  în ingineria calităţii şi evaluarea conformităţii, 
inclusiv în sistemele de management. 
CP5.5. Elaborarea procedurilor de măsurare, analiză şi îmbunătăţire a sistemelor de 
management  utilizând mijloace de măsurare şi echipamente de încercare.   

Competenţe 
transversale 

 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea principiilor, metodelor şi instrumentelor testării/încercării produselor, 
precum şi a cadrului legislativ, normativ şi organizatoric din domeniul dat. Crearea 
capacităţilor de testare a produselor, elaborare şi implementare  a procedurilor 
documentate şi a sistemelor de management pentru laboratoarele de încercări. 

Obiectivele specifice  dezvoltarea cunostintelor referitoare la cadrul legislativ şi normativ pentru 
testarea produselor în scopul evaluării conformităţii; 

 elaborarea şi validarea metodelor de încercări a produselor; 
  dezvoltarea capacităţilor experimentale de încercări a produselor industriale 

în scopul evaluării conformităţii; 
  elaborarea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de 
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management al  laboratoarele de încercări. 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Noţiuni generale despre testarea/încercarea produselor 
3 1 

 

T2. . Încercarea/testarea produselor în scopul evaluării conformităţii 6 2 

T3.  Încercarea produselor industriale în scopul evaluării conformităţii 7 2 

T4. Testarea produselor alimentare în scopul evaluării conformităţii 4 2 

T5. Cerinţe pentru laboratoarele de  încercări a produselor 10 3 

Total prelegeri: 30 10 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

                                          Tematica lucrărilor de laborator   

LL1. Studiul securităţii echipamentelor electrice 4 1 

LL2. Încercări referitor la securitatea echipamentelor electrocasnice 4 2 

LL3. Analiza organoleptică a produselor alimentare 4 2 

LL4. Studiul cerinţelor de etichetare a produselor alimentare 3 1 

Total lucrări de laborator: 15 6 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Joseph  M. Juran,  A. Blanton Godfrei. Manualul  calităţii  Juran. Traducere din limba 
engleză după ediţia a cincea publicată de editura McGraw-Hill. Editat de SRAC – 
Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii. Tipărit la Regia Autonomă „MONITORUL 
OFICIAL”. Bucureşti,  2004.  

2. SM STB CEI 60335-2-24: 2006 „Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. 
Securitate. Partea 2-24. 

3. Reglementarea tehnică „Securitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune”, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului, nr.255 din 05.03.2008. 

4. Reglementarea tehnică „Lapte şi produse lactate”, aprobată prin Hotărârea Guvernului, 
nr.611 din 13.07.3011. 

5. SM SR EN 60335-1:2006 “Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. 
Securitate. Partea 1:Prescripţii generale. 

6. SM SR EN ISO/CEI 17025:2006. Criterii generale pentru competenţa laboratoarelor de 
încercări şi etalonări. 

7. Экспертиза напитков.  Типография Сибирского Университетского Издательства. 
Новосибирск, 2006. 

8. Normele privind etichetarea produselor alimentare, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului, nr.996 din 20.08.2003. 
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Suplimentare 1. Legea privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii, nr. 235 din 
01.12.2011. http://lex.justice.md 

2. Legea privind activitatea de reglementare tehnică, nr.420 –XVI din 22.12.2007, 
http://www.lex.justice.md 

3. Legea privind securitatea generală a produselor, nr.422 din 22.12.2006, 
http://www.lex.justice.md 

4. Legea privind produsele alimentare, nr.78-XV din 18.03.2004, 
http://www.lex.justice.md 

5. Legea privind protecţia consumatorilor, nr. 105-XV din 13.03.2003,                                                        
http://www.lex.justice.md 

 

 
 

 

 

 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii materialului studiat . 
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