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MANAGEMENTUL CALITĂȚII ALIMENTELOR 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologia Alimentelor 

Catedra/departamentul Alimentație și Nutriție 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

S.07..O.145/Programul de 
studiu 

541.1 Tehnologia și managementul alimentației publice 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

IV (învățământ cu frecvență); 
V (învățământ cu frecvență 

redusă) 

7; 
9 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învățământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicații 

F 120 36 24 - 30 30 

FR 120 12 10 - 58 40 

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățământ Sanitarie și igiena industrială, Tehnologia produselor alimentației publice, 
Microbiologia generală 

Conform competențelor Cunoașterea principiilor și etapelor sistemei HACCP și formarea 
deprinderilor practice de aplicare pentru diferite grupe de bucate și 
produse alimentare 

 
4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector și 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenților, precum și convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenții vor perfecta rapoarte conform condițiilor impuse de indicațiile metodice. 
Termenul de predare a raportului – până la finalizarea semestrului. 

5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

CP4. Proiectarea şi îmbunătăţirea continuă a operaţiilor tehnologice din domeniul 
alimentației publice. 

 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor, 
tehnicilor și metodelor principale de proiectare a produselor alimentației publice și a 
proceselor tehnologice asociate acestora. 
 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru proiectarea produselor alimentației 
publice și a proceselor tehnologice asociate, în condiţii de asistenţă calificată. 
 Monitorizarea rezultatelor procesului de producere, în vederea elaborării de fișe 
tehnologice de preparate, de tehnologii de prelucrare primară și termică, stabilirii de 
nivele de deșeuri și pierderi tehnologice, etc. în conformitate cu legislaţia în domeniul 
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fabricării produselor alimentației publice. 
 Elaborarea de proiecte profesionale pentru proiectarea și fabricarea produselor 
alimentației publice și a proceselor tehnologice asociate, utilizând principii, procedee, 
tehnici și metode de bază consacrate în domeniu. 

 
 

Competențe 
profesionale 

CP6. Cunoașterea și aplicarea măsurilor de creștere a calității produselor de alimentație 
publică și a sistemelor tehnice implicate în realizarea acestora 

  Descrierea conceptelor, noțiunilor de bază privind calitatea și controlul produselor 
alimentației publice definite de standardele naționale și internaționale. 

  Identificarea metodelor de apreciere a calității produselor alimentației publice în 
proiectare, producere și desfacere, precum și a procedeelor de bune practici de 
igienă bazate pe principiile siguranței alimentare. 

  Aplicarea de principii și metode de bază pentru realizarea controlului calității 
materiei prime, semifabricatelor și produselor finite: evaluarea caracteristicilor, 
performanțelor în domeniul managementului calității și siguranței alimentare. 

  Stabilirea metodelor de analiză, încercări specifice produselor alimentației publice, 
caracterizarea produselor alimentației publice în conformitate cu prevederile legale 
actuale. 

  Elaborarea schemelor de control de calitate la fabricarea produselor alimentației 
publice, ghidurilor interne de bune practici în unitățile din domeniul alimentației 
publice sau după caz a planului HACCP, având în vedere tipul unității, capacitatea de 
producere și specificul unității. 

Competențe 
transversale 

CT 1. Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer și executarea responsabilă a sarcinilor 
profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă și asistenţă calificată. Promovarea 
raţionamentului logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii practice, a evaluării şi 
autoevaluării în luarea deciziilor. 
CT 2. Realizarea activităţilor şi exercitarea rolurilor specifice muncii în echipă pe diferite 
paliere ierarhice. Promovarea spiritului de iniţiativă, dialogului, cooperării, atitudinii pozitive 
şi respectului faţă de ceilalţi, diversităţii şi multiculturalităţii şi îmbunătăţirea continuă a 
propriei activităţi. 

CT 3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei 
pe piaţa muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia și pentru dezvoltarea 
personală și profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice și a cunoştinţelor de 
tehnologia informaţiei şi a comunicării. 

 

6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general Evaluarea și  propunerea modalităților de îmbunătățire a unui sistem de MC 

Obiectivele specifice sa elaboreze si sa implementeze politici in domeniul calității; 
sa asigure elaborarea si implementarea tehnicilor, metodelor si instrumentelor 
specifice managementului calității; 
sa asigure implementarea sistemului calității; 
sa mențină si sa îmbunătățească sistemul de managementul calității; 

 

7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Noțiuni de bază despre conceptul de management al calității și sistemele de 2 1 
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calitate  

T2. Principiile de bază a  managementului calității  2 1 

T3. Instrumentele calității și ale managementului calității 2 1 

T4. Managementul calității totale 2 1 

T5. Politici în domeniul calității 2 1 

T6. Standardizarea și rolul ei în managementul calității 4 1 

T7. Sisteme de management a calității 2 - 

T8. Documente utilizate în sistemele managementului calității 2 1 

T9. Auditul calității 2 1 

T10. Certificarea și acreditare 2 1 

T11. Managementul tratării neconformităților 2 - 

T12. Protecția consumatorilor în relația cu managementul calității 2 - 

T13. Noțiuni de bază despre sistemele HACCP 4 2 

T14. Aplicarea sistemelor HACCP pentru preparatele și produsele 
alimentare(stabilirea riscurilor, punctelor critice și măsurilor corective pentru 
produsele lactate, preparatele și produsele din pește și carne, preparatele și 
produsele din legume și fructe) 

6 1 

Total prelegeri: 36 12 
 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1. Etapele de bază a evoluției conceptului de management a calității. Definiții și 
termini. 

2 1 

LP2. Aplicarea celor opt principii de bază a managementului calității 2 1 

LP3. Aplicarea diagramelor de afinitate, de relații, tip arbore, in matrice, 
diagrama cu săgeți (PERT), arborele de decizii (PDPC), analiza prin matrice – date. 
(PCD). 

2 1 

LP4. Etapele managementului calității totale. Avantajele implementării. 2 1 

LP5. Tipuri de politici în domeniul calității. Tipuri de standarde. Caracteristici de 
bază. 

2 1 

LP6. Caracteristica diferitor tipuri de sisteme de management a calității. 2 1 

LP7. Manualul  și planul calității. Tipuri de audit al calității 2 1 

LP8. Certificarea produselor, serviciilor și proceselor. 2 1 

LP9. Cauzele neconformităților și tratarea lor. 2 - 

LP10. Corelația între Managementul calității și protecția intereselor 
consumatorilor 

2 - 

LP11. Etapele sistemului HACCP 2 1 

LP12. Elaborarea diagramelor de flux, stabilirea riscurilor, punctelor critice și 
măsurilor corective pentru preparatele și produsele: din pește și carne, din 
legume și fructe, produsele lactate. 

2 1 

Total lucrări de laborator/seminare: 24 10 
 

8. Referințe bibliografice 

Principale 1. Bratu Iuliana, Jășcanu V. - HACCP - o abordare practică. Rev. Calita nr. 6/2001 
2. Maxim Emil – Managementul și economia calității. Ed. Sedcom Libris, Iași, 1998 
3. Olaru Marieta - Managementul calității. Ed. Economică, București, 1999. 
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4. Patriche D., Pistol Gh. (coord.) - Protecția consumatorilor. ASE București, 1998 
5. Pop Cecilia – Managementul calității. Ed. Alfa, Iași, 2007 
6. Pop Cecilia - Managementul calității de la concept la implementare. Ed. Tipo Moldova,  

Iași, 2009 

Suplimentare 1. Aurica Chirsanova, Alina Boiștean , Corina Ciobanu - Indicații metodice Note de curs 
Managementul calității produselor alimentare Chișinău U.T.M. 2013 

2. SR EN ISO 9000:2006. Sisteme de management al calității. Principii fundamentale  
și vocabular 

3. SR EN ISO 22000:2005. Sisteme de management al calității. Principii fundamentale  
și vocabular 

 

9. Evaluare 
a) Învățământ cu frecvență 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30 % 30% - 40% 

Standard minim de performanță 

Prezența și activitatea la prelegeri și lucrări de laborator; 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări și lucrări de laborator; 
Obținerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii aplicării în practică a materialului teoretic. 

b) Învăţământ cu frecvenţă redusă 

Curentă 
Examen final 

Evaluare 1 

20% 80% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări practice. 
Obţinerea notei minime de „5” la lucrarea individuală. 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii materialului teoretic si aplicării lui în practică la 
rezolvarea diferitor situații practice 
 

 

 


