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STAGII DE PRACTICĂ 

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,VI,VIII 
IV, VIII,X E  

  10 

 
2. Timpul total estimat 

Secția de 
studii Total ore în 

planul de 
învăţământ 

Din care 
Ore auditoriale  Lucrul individual 

Curs Seminar Laborator Stagii de 
practică 

Studiul 
materialului 

teoretic 

Pregătire 
aplicaţii 

ZI 300 - - - 300 - - 
FR 300 - - - 300 - - 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ - 
Conform competenţelor - 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Stagii de practică Pentru organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică se stabileşte întreprinderea 
partener, se formulează scopul şi obiectivele stagiilor, se îndeplineşte caietul stagiilor de 
practică şi se stabileşte modul de raportare a rezultatelor stagiilor. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

 
 

Competenţe 
profesionale 

CP 1. Aplicarea adecvată a cunoștințelor fundamentale de matematică, fizică, chimie, 
materiale, inginerie mecanică, electrică şi electronică în domeniul ingineriei şi activităţilor 
inginereşti 

CP1.1. Identificarea şi descrierea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază ale 
matematicii, fizicii și chimiei, adecvate domeniului ingineriei calităţii şi evaluării 
conformităţii 
CP1.2. Explicarea și interpretarea fenomenelor şi proceselor prezentate la disciplinele din 
domeniu și de specialitate, utilizând tehnologiile informaţionale 
CP1.3. Aplicarea principiilor şi metodelor științifice generale pentru rezolvarea 
problemelor specifice  ingineriei  şi managementului calităţii 
CP1.4. Aprecierea  beneficiilor  standardelor internaţionale la stabilirea, implementarea, 
şi îmbunătăţirea sistemelor de management 
CP1.5. Elaborarea procedurilor de încercări şi etalonări, precum  şi a principiilor de  
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gestionare a mijloacelor de măsurare şi echipamentelor de încercare 

CP 2. Operarea cu concepte fundamentale din știința calculatoarelor,  tehnologia 
informației,  metodelor statistice şi probabilistice, precum şi a tehnicilor de 
modelare/simulare pentru sinteza şi analiza metodelor de gestionare a calităţii şi 
procedurilor de evaluare a conformităţii 

CP2.1.Descrierea funcționării și structurii sistemelor de calcul și a aplicațiilor lor în 
ingineria şi managementul calităţii, utilizând limbajele, mediile și  tehnologiile 
contemporane de programare  
CP2.2. Explicarea și interpretarea metodelor de modelare a procedurilor, proceselor şi 
sistemelor de management în baza  
aplicaţiilor standardizate de software  
CP2.3. Rezolvarea problemelor uzuale din domeniul ingineriei calităţii şi evaluării 
conformităţii, folosind pachete de programe dedicate și mijloace de proiectare asistată 
de calculator 
CP2.4. Elaborarea şi simularea procedurilor şi proceselor din componenţa sistemelor de 
management în baza  pachete de programe și  mijloace de proiectare asistată d e 
calculator  
CP2.5. Implementarea şi validarea procedurilor de  încercări şi etalonări, utilizând 
aplicaţiile standardizate de software 

 
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 
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. 
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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 manageme ntului 
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   

 
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 

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   

CT2. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi cu distribuirea de 
sarcini între membri pe nivele subordonate 

CT2. 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 Consolidarea cunoştinţelor teoretice şi aplicarea acestora în condiţii operaţionale de 

management, producţie şi prestări servicii din cadrul întreprinderilor şi organizaţiilor 
sectorului real al economiei, în vederea îmbunătăţirii calităţii şi asigurării 
competitivităţii produselor şi serviciilor prin asimilarea celor mai performante realizări 
ale ştiinţei şi tehnicii din domeniu.  



                                                                                             FIŞA UNITĂŢII  DE CURS/MODULULUI  
 
 

Obiectivele specifice  Dezvoltarea capacităţilor de proiectare, implementare în producere, 
monitorizare şi modernizare a produselor electromecanice, precum şi a 
proceselor de fabricaţie a acestora; 

 Acumularea experienţei practice de gestionare a proceselor de producţie şi 
prestări servicii, specifice domeniului electromecanică;  

 Dezvoltarea capacităţilor de elaborare şi gestionare a proceselor de inspecţie, 
control, asigurare şi management al calităţii, în baza experienţei acumulate de 
întreprinderile producătoare, precum şi de organizaţiile de profil care 
activează în domeniul evaluării conformităţii; 

 Acumularea cunoştinţelor şi abilităţilor practice în domeniul metrologiei legale 
şi a celei aplicative, prin participarea la elaborarea şi efectuarea procedurilor 
de etalonări şi verificări metrologice;  

 Consolidarea cunoştinţelor şi crearea abilităţilor practice în domeniul protecţiei 
muncii, protecţiei mediului ambiant, tehnicii securităţii şi securităţii 
antiincendiare; 

 Crearea unor condiţii favorabile de integrare mai rapidă a viitorilor specialişti în 
activitatea practică ş.a. 

 
 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Stagii de practică 

Numărul de ore 
învăţământ 

cu 
frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 
Tipul stagiilor de practică 

1. Practica de producere 90 90 
2. Practica tehnologică 90 90 
3. Practica de licenţă 120 120 

Total stagii de practică: 300 300 
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9. Evaluare 
Curentă 

Proiect de an Examen final 
Atestarea 1 Atestarea 2 

- - - 100% 
Standard minim de performanţă 
Prezenţa şi activitatea în cadrul stagiilor de practică; 
Elaborarea raportului de practică; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a realizării obiectivelor stagiilor de practică.  

 


