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MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Industrie Uşoară 

Catedra/departamentul Modelarea și Tehnologia Confecţiilor din Piele 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 521.8  Inginerie și Management în Industria Ușoară 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

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

redusă) 

7 
8 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar Studiul materialului teoretic Pregătire aplicaţii 

120 30 -/30 30 30 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Management general, Managementul resurselor umane, Bazele 
tehnologiei confecțiilor I; Bazele tehnologiei confecțiilor II; Tehnologia 
confecțiilor I /Procese de fabricație a încălțămintei I; Tehnologia 
confecțiilor II /Procese de fabricație a încălțămintei II; 

Conform competenţelor Cunoașterea și înțelegerea funcțiilor managementului; 
Utilizarea cunoștințelor la soluționarea problemelor legate de 
managementul resursei umane, în special implicarea și  motivarea; 
Înțelegerea proceselor tehnologice de fabricație a 
confecțiilor/încălțămintei și a cauzelor ce pot provoca noncalitate. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

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

Lucrări 
practice/seminar 

Studenţii vor participa activ în dezbateri la seminare și perfecta rapoarte pentru lucrările 
practice. Termenul de predare a lucrării practice – o săptămână după finalizarea acesteia.  

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea problemelor legate de 
calitate și managementul calității; 

 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru analiza produselor și proceselor privind 
calitatea. 

 Utilizarea adecvată de criterii şi metode de evaluare a calității produselor și proceselor;  
 Elaborarea soluțiilor pentru probleme în domeniul calității, utilizând principii, procedee, 

tehnici şi metode specifice managementului calității. 

http://www.utm.md/
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Competenţe 
profesionale 

 Identificarea teoriilor și metodelor oportune din domeniul ingineresc și managerial pentru 

soluționarea problemelor specifice  managementului calității; 

 Explicarea și interpretarea teoriilor și metodelor aplicate pentru identificarea, formularea 

și  soluționarea problemelor legate de calitatea produselor și proceselor  din domeniu; 

 Aplicarea cunoștințelor specifice pentru identificarea, formularea  și soluționarea 

problemelor inginerești și manageriale privind managementul calității; 

 Soluționarea problemelor privind calitatea produselor și proceselor din domeniul Industria  

ușoară aplicând tehnici și instrumente  specifice managementului calității. 

 Identificarea teoriilor și metodelor specifice managementului produselor, proceselor, 
sistemelor de management al calității; 

 Explicarea și interpretarea teoriilor și metodelor aplicate pentru proiectarea  proceselor 
specifice managementului calității în vederea asigurării calității proceselor și produselor ; 

 Utilizarea cunoștințelor specifice pentru  proiectarea proceselor privind managementul  
calității ; 

 Aplicarea  procedurilor și metodelor inovative pentru managementul calității, bazat pe 
prevederile standardelor seriei  ISO 9000. 

Competenţe 
transversale 

 Desfășurarea activității în condiții de auto - disciplină, flexibilitate și adaptabilitate.  
 Aplicarea consecventă a cunoștințelor existente în scopul realizării obiectivelor 
organizaționale. 
 Utilizarea etică a informațiilor procesate în cadrul activității de muncă. 
 Autoevaluarea necesității de pregătire, dezvoltarea capacității de a învăța independent. 
  Angajarea activă în procesul de învățare continuă. 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea principiilor și modului de organizare sistemică a activităților în domeniul 
calității. 

Obiectivele specifice Stăpînirea  noţiunilor de bază din domeniul  managementul calităţii; 
Cunoaşterea şi aplicarea  instrumentelor şi tehnicilor de control, analiză şi îmbunătăţire 
a calităţii; 
Cunoaşterea cerinţelor către Sisteme de management al calităţii conform  standardului 
ISO 9001:2015 
Stăpînirea modalitaţilor de elaborare şi implementare a Sistemelor de management al 
calităţii. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Calitatea şi succesul în competiţie.  Definirea calităţii. Caracteristicile calităţii 
și noncalităţii. 

4 1 

T2. Evoluţia modalităţilor de asigurare a calităţii. 4 1 

T3. Definirea şi   funcţiile managementului calităţii .  4 1 

T4. Principalii precursori ai managementului calităţii.  2 0,5 
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T5.  Instrumentele  clasice ale managementului calităţii. 4 2 

T6. Asigurarea calităţii conform standardelor  seriei ISO  9000.  Prevederile 
standardelor  seriei ISO 9000.  Documentaţia sistemului calităţii:  Manualul 
calităţii; Procedurile sistemului calităţii; Înregistrările referitoare la calitate. 

6 3 

T7. Implementarea  sistemului  de management al calităţii . 2 0,5 

T8. Costurile calităţii.  2 0,5 

T9. Auditul   şi certificarea calităţii produselor şi sistemelor de management al 
calităţii 

2 0,5 

Total prelegeri: 30 10 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor practice/seminarelor 

S1. Definirea şi caracteristicile calităţii şi noncalităţii (Dezbateri). 2 0,5 

 S 2. Evoluţia modalităţilor de asigurare a calităţii (Dezbateri). 2 0,5 

S 3. Funcţiile managementului calităţii (Dezbateri). 4 1 

S4. Principalii precursori ai managementului calităţii (Dezbateri). 2 0,5 

LP1. Aplicarea diagramei Pareto pentru analiza unui studiu de caz. 2 1 

LP2. Aplicarea diagramei Ishikawa pentru analiza unui studiu de caz. 2 1 

LP 3 Aplicarea diagramei de control Shewhart pentru analiza unui studiu de caz. 4 2 

S5. Documentaţia sistemului de management al calităţii (Studiu de caz). 6 2 

S6. Implementarea unui sistem al calităţii. (Studiu de caz. Vizită de studiu la 
întreprindere). 

2 0,5 

LP4. Analiza costurilor calităţii (Aplicații practice). 2 0,5 

S7. Certificarea  calităţii produselor şi sistemelor de management al calităţii (Studiu 
de caz). 

2 0,5 

 30 10 
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9. Evaluare 

Curentă 
Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30 % 30 % 40 % 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări practice/seminare; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări practice; 
Demonstrarea la examinarea finală a cunoaşterii definițiilor: calității, noncalității, managementului calității și 
sistem de management al calității; funcțiilor managementului calității și principiilor SMC bazat pe seria 
standardelor ISO 9000. 
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