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Bazele standardizării 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică 

Catedra/departamentul Inginerie Electrică 

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 

III(învăţământ cu frecvenţă); 
IV (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

1 
2 

E 

U – unitate 
de curs  
socio-

umanistică 
 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
3 

 
2. Timpul total estimat 

Secția de 
studii Total ore în 

planul de 
învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale  Lucrul individual 

Curs Seminar Laborator Teza  de an 
Studiul 

materialului 
teoretic 

Pregătire 
aplicaţii 

ZI 150 30 15  -   

FR 90 10 6  -   

 
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 
vituală, internet. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a rapoartelor – o săptămână după finalizarea seminarului. Pentru 
predarea cu întârziere a raportului acesta se depunctează cu 1pct./săptămână de 
întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

 
 

Competenţe 
profesionale 

CP 3. Aplicarea  cunoștințelor privind bazele și principiile standardizării naționale prevăzute 
în legislație și in documentele normative în domeniul standardizării. 

CP3.1. Descrierea Sistemului național de standardizare în Republica Moldova, părților 
componente și atribuțiile acestora.  
CP3.2. Aplicarea cunoștintelor privind elaborarea , adoptarea și aplicarea standardelor 
moldovenesti. Adoptarea standardelor international, europene si interstatale in calitate 
de standard moldovenesti. Cunoasterea principiilor europene de standardizare, 
Directivele din Noua Abordare. Standardizarea internationala, regionala si interstatala. 
CP3.3. Aplicarea cunostințelor privind activitatea de acreditare si evaluare a 
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conformitatii. 
CP3.4. Aplicarea cunostintelor privind activitatea de reglementare tehnică. 
CP3.5. Descrierea Conceptiei de dezvoltare a infrastructurii calitatii in Republica 
Moldova, partilor component si atributiile acestora. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale în condiţiile unei autonomii restrânse 
şi asistenţă calificată,  organizarea procesului de producere și exploatare  în condiții de 
securitate vitală, aplicarea principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională   
CT3. Adaptarea la noile tehnologii, dezvoltarea profesională şi personală, prin formare 
continuă folosind surse de documentare tipărite, software specializat şi resurse electronice 
în limba română şi, cel puţin, într-o limbă de circulaţie internaţională 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Familiarizarea studenților cu  bazele și principiile standardizarii naționalel, importanta 
lor pentru economia națională, problemele și tendințele actuale in domeniul 
standardizarii 

Obiectivele specifice  Studiul bazelor și principiilor standardizarii nationale. Rolul standardizarii pentru 
economia națională și competențelele profesionale ale inginerului licențiat  din 
domeniile de studii 
 Studiul Sistemului National de Standardizare in Republica Moldova 
 Studiul documentelor normative in domeniul standardizarii 
 Standardizarea internatională, europeana, interstatala 
 Studiul principiilor de acreditare, evaluare a conformitatii, reglementarii tehnice si 
protecției consumatorilor. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Prezentarea disciplinei  ”Bazele standardizarii”. Scopurile si obiectivele 

standardizarii. Principiile si functiile standardizarii. 

2 
1 

T2. Termini si definitii in domeniul standardizarii. Tipuri de documente normative 

in domeniul standardizarii. 

2 

2 T3. Motivatiile elaborarii standardelor. Ciclul de viata al standardelor. 2 

T4. Sistemul National de Standardizare. Organismul National de Standardizare. 

Comitetele tehnice de standardizare. 

4 

T5. Elaborarea si adoptarea documentelor normative in domeniul standardizarii. 

Adoptarea  standardelor europene ca standarde moldovenesti. Adoptarea 

standardelor internationale ca standardr moldovenesti. Aplicarea standardelor. 

Conformitatea  cu standardele nationale. 

6 

2 

T6. Conceptia infrastructurii calitatii in Republica  Moldova. Standardizarea – 

element cheie al infrastructurii calitatii. 

2 

3 T7. Standardizarea internațională, interstatala si regionala. Standardizarea 

europeana. Directive Europene. Principiile Noii Abordari. 

4 

T8. Principiile de baza ale acreditarii si evaluarii conformitatii. 2 
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T9 Activitatea de reglementare tehnica in Republica Moldova. Continutul 

reglementarilor tehnice. Referinte la standarde in reglementarile tehnice. 

2 

T10. Protectia consumatorilor. Securitatea produselor si serviciilor. 2 
2 

T11. Beneficiile standardizarii. 2 

Total prelegeri: 30 10 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1. Sistemul National de standardizare, partile componente si atributiile lor.  1 1 

LP2. Adoptarea standardelor internationale in calitate de standarde 
moldovenesti. 

2 1 

LP3. Adoptarea standardelor europene in calitate de standarde moldovenesti. 2 1 

LP4. Directivele Europene. Noua abordare. 2 1 

LP5. Conceptia infrastructurii calitatii in RepublicaMoldova. 2  

LP6. Standardizarea internationala, europeana si interstatala 2 1 

LP7. Acreditarea si evaluarea conformitatii 2 1 

LP8. Reglementarea tehnica in Republica Moldova. 2  

Total lucrări de laborator/seminare: 15 6 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1.INS, Suport de curs în domeniul standardizarii”, Chisinau 2015. 
2.Legea nr.20 din 04.03.2016  ”Cu privire la standardizarea națională” 
3.Legea nr.684 din 23.12.2016 ”Privind activitatea de reglementare tehnica” 
4.Legea nr.235 din 01.12.2011 ”Privind activitățile de acreditare și evaluare a conformității” 
5.HG nr.859 din 31.07.2006 ”Cu privire la aprobarea Conceptiei Infrastructurii calitatii in 
Republica Moldova” (cu plan de actiuni in pana 2020) http://lex.justice.md/index.php? 
action=view&view=doc&lang=1&id=317039 

Suplimentare 1. Strategia Naţională de Dezvoltare a Republicii Moldova 2012-2020.   
http://particip.gov.md/public/files/strategia/Moldova_2020_proiect.pdf 

2. Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020. Aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.833 din 10 noiembrie 2011 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

20% 20% - 60% 

Standard minim de performanţă 

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

 

http://lex.justice.md/index.php?%20action=view&view=doc&lang=1&id=317039
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