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REZUMAT 

Prezenta teză de licență, „Controlul calității ÎM Südzucker Moldova SA” reprezintă un studiu 

amplu asupra calității procesului de producere a zahărului și a căilor de îmbunătățire a acesteia la 

fabrica IM” Südzucker Moldova” S.A. 

Teza conține: 70 pagini, 25 ilustrații, 14 tabele, 29 surse bibliografice și 6 anexe. 

Cuvinte cheie:  principii, obiective, risc, proces, instrumente, documente, sistem de 

management al calității. 

Scopul general al tezei: Analiza calității procesului de producere a zahărului și a căilor de 

îmbunătățire a acesteia. 

Actualitatea lucrării este cauzată de necesitatea îmbunătățirii sistemului de management al 

calității, corespunderii sistemelor de management cu standardele corespunzătoare și 

implementarea acțiunilor corective necesare. 

În această lucrare s-a depus silinţa în scopul cercetării amănunțite atît în plan teoretic, cît şi 

în plan practic  calitatea procesului de producție a zahărului, a fost urmat cu strictețe totalitatea 

obiectivelor propuse, astfel ajungînd cu certitudine la scopul  inițial al acestei lucrări. 

  

Memoriu explicative include: introducerea și 6 capitole. 

Capitolul 1 conține prevederi teoretice privind evoluția și dezvoltarea sistemului de 

management al calității. 

Capitolul 2 conține o analiză a procesului de tehnologic de fabricație a zahărului cristal cît 

și analiza riscurilor ce pot apărea în procesul de producție. 

Capitolul 3 descrie instrumentele de măsurare din laborator cît și metodele de verificare. 

Capitolul 4 reprezintă modul de efectuarea a controlului de calitate în procesul de producție. 

Capitolul 5 conține analiza dezvoltării economico–financiar a întreprinderii. 

Capitolul 6 include examinarea condițiilor de muncă și măsuri de securitatea și sănătatea 

muncii. 

Teza de licență s-a finalizat prin depistarea neconformităților și cu menționarea acțiunilor 

corective necesare pentru a fi întreprinse. 
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 SUMMARY 

This bachelor thesis, "Quality Control of Südzucker Moldova SA" represents an extensive 

study on the quality of the sugar production process and the ways to improve it at IM "Südzucker 

Moldova" S.A. 

 The thesis contains: 70 pages, 25 illustrations, 14 tables, 29 bibliographic sources and 6 

annexes. 

Key words: principles, production process, objectives, risk, process, tools, documents, 

quality management system. 

The general purpose of the thesis: Analysis of the quality of the sugar production process 

and ways to improve it. 

The actuality of the paper is due to the need to improve the quality management system, to 

match the management systems with the appropriate standards and to implement the necessary 

corrective actions. 

In this paper the effort was made for the purpose of thorough research both in the theoretical 

and practical terms of the quality of the sugar production process, the totality of the proposed 

objectives was strictly followed, thus reaching with certainty the original purpose of this work. 

Explanatory memo includes: introduction and 6 chapters. 

Chapter 1 contains theoretical provisions on the evolution and development of the quality 

management system. 

Chapter 2 contains an analysis of the manufacturing process of crystal sugar and the analysis 

of the risks that may arise in the production process. 

Chapter 3 describes laboratory measurement instruments and verification methods. 

Chapter 4 is how to perform quality control in the production process. 

Chapter 5 contains the analysis of the economic and financial development of the enterprise. 

Chapter 6 includes examination of work conditions and safety measures and occupational 

health. 

The bachelor thesis was completed by detecting the nonconformities and mentioning the 

corrective actions needed to be undertaken. 

 

 


