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MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

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 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
II (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

IV 
IV E 

S – unitate 
de curs  de 
specialitate 

 

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 90 30 15 - - 30 15 
FR 90 10 6 - - 45 29 

 
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 Studenţii vor pregăti referate pe subiectele planificate ale lucrărilor practice, le vor 
prezenta selectiv la lucrările practice şi vor fi evaluaţi cu note de 1 -10.  

 
5. Competenţe specifice acumulate 

 
 

Competenţe 
profesionale 

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.  

http://www.utm.md/�
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CP4.5. Elaborarea sistemelor de achiziţii de date pentru  optimizarea procedurilor de 
control al calităţii şi eficientizarea sistemelor de management. 

CP6. Aplicarea cunoştinţelor referitoare la legislaţie, ecologie, economie, marketing, 
managementul afacerii şi asigurarea calităţii,  în domeniul de formare profesională. 

CP6.1. Identificarea şi descrierea  prevederilor legislative, conceptelor şi teoriilor de 
economie, de management, de marketing şi de ecologie, aplicabile ingineriei şi 
managementului calităţii. 
CP6.2. Identificarea resurselor informaţionale pentru reflectarea  strategiilor şi 
politicilor economice, manageriale, de marketing şi de ecologie, aplicabile ingineriei  şi 
managementului calităţii. 
CP6.3. Aplicarea principiilor şi metodologiei ştiinţelor economice, manageriale, de 
marketing şi de ecologie la dezvoltarea metodelor şi instrumentelor ingineriei calităţii şi 
evaluării conformităţii. 
CP6.4. Studiul aspectelor economice, manageriale, de marketing şi de ecologie ale 
sistemelor  de management în baza standardelor internaţionale, inclusiv ale sistemelor 
integrate. 
CP6.5.Dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi de gestionare a proceselor din 
domeniul infrastructurii calităţii. 

Competenţe 
transversale 

 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 
Obiectivul general Formarea  cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice de elaborare, 

documentare, implementare, mentenanţă şi îmbunătăţire a sistemelor de 
management în baza standardelor internaţionale ISO serie 9000. 

Obiectivele specifice  crearea cunostintelor si deprinderilor pentru aplicarea judicioasă a proceselor, 
metodelor, instrumentelor şi tehnicilor managementului calităţii; 

  elaborarea proceselor, procedurilor şi instrucţiunilor sistemului de management;  
 efectuarea auditului şi certificarea sistemelor de management; 
  elaborarea planului de măsuri pentru îmbunătăţirea continuă a sistemelor 

gestionate. 
 
 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 
învăţământ 

cu 
frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 
Tematica prelegerilor 

T1. Întroducere 4 1 
T2. Procesele, metodele, instrumentele şi tehnicile managementului  calităţii 10 4 
T3. Sisteme de management al calităţii . Generalităţi 2 

2 
T4. Cerinţe  pentru  un  sistem de management al calităţii 4 

T5. Elaborarea, implementarea  şi  certificarea  SMC 2  
1 
 T6. Linii  directorii  pentru auditarea  SMC   2 
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T7. Cerinţe  pentru  organismele care efectuează certificarea  sistemelor de 
management 

2 
2 

T8. Sisteme de management în baza standardelor internaţionale 4 

Total prelegeri: 30 10 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 
învăţământ 

cu 
frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 
Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1. Inspecţia, controlul, asigurarea şi managementul calităţii 2 1 
 LP2. Procesele şi metodele managementului calităţii 2 

LP3. Abordări de îmbunătăţire continuă a proceselor 2 1 
LP4. Principiile managementului calităţii 2 
LP5. Interpretarea cerinţelor standardului ISO 9001 2 1 
LP6. Elaborarea planului de implementare a SMC 2 1 
LP7. Planul de audit al sistemelor de management 2 1 
LP8. Principii de integrare a sistemelor de management 1 1 

Total lucrări de laborator/seminare: 15 6 
 

8. Referinţe bibliografice 
Principale 1. A. Tarlajanu. Managementul calităţii. Ciclu de prelegeri. Chişinău: UTM, 2015, 150 p. 

2. A. Tarlajanu. Controlul şi certificarea producţiei. Îndrumar de laborator. Chişinău: UTM, 
2010, 46 p. 

3. Kobayashi, IWAO. 20 de chei ale succesului. Program practic de dezvoltare a 
întreprinderilor. - Chishinău: Arc, 2001. 

4. 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.  

5. A. Tarlajanu. Benchmarking:  cheia succesului în businessul contemporan. 
Telecomunicaţii, nr.4, 1999, pp. 32-34. 

6. Kaizen – o metodă revoluţionară de motivare. www.motivare.eu/index .php/tehnici-
motivationale 

7. A. Tarlajanu.  TQM – pilon în evoluţia managementului calităţii. Telecomunicaţii, nr.1, 
1998, pp.16-18 

8. Antonisei  Liviu. Ghid pentru cercetarea educaţiei. Un „abecedar” pentru studenţi, 
masteranzi, profesori/Nicoleta Laura Popa, Liviu Antonisei (coord.), Adrian Vicenţiu 
Labăr. -Iaşi: Polirom,  2009. 

9. SM SR EN ISO 9000:2011. Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi 
vocabular. www.standard.md  

10. SM SR EN ISO 9001:2015. Sisteme de management al calităţii. Cerinţe. 
www.standard.md , accesat pe 05.08.2014.  

11. SM SR EN ISO 19011:2013. Ghid pentru auditarea sistemelor de management. 
www.standard.md  

12. SM SR EN ISO/CEI 17021:2015. Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele care 
efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 1: Cerinţe. 
www.standard.md. 

13. A. Tarlajanu. Principii de integrare a sistemelor de management. Conferinţa tehnico-

http://www.standard.md/�
http://www.standard.md/�
http://www.standard.md/�
http://www.standard.md/�


                                                                                             FIŞA UNITĂŢII  DE CURS/MODULULUI  
 
 

ştiinţifică a colabora-torilor, doctoranzilor si studenţilor, 17 decemb., 2011.  
Suplimentare 1. Legea privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii, nr. 235 din 
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2. SM SR EN ISO 14001:2006. Sistem de management de mediu. Cerinţe şi ghid. 

www.standard.md 
3. SM SR EN ISO 22000:2006. Sisteme de management al siguranţeialimentelor. Cerinţe 

pentru orice organizaţie din lanţul alimentar,  www.standard.md 
4. SM ISO/CEI 27001:2014. Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sistem de 

management al securităţii informaţiei. Cerinţe, www.standard.md 
5. SM SR OHSAS 18 001:2011. Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii 

ocupaţionale. Cerinţe, www.standard.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 practice; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii materialului studiat  
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