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CONTROLUL ŞI CERTIFICAREA PRODUCŢIEI 

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 

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

redusă) 

VII 
IX 

E,  
Proiect  de an 

S – unitate 
de curs  de 
specialitate 

 

O - unitate de 
curs opţională 

5 

 
2. Timpul total estimat 

Secția de 
studii Total ore în 

planul de 
învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale  Lucrul individual 

Curs Seminar Laborator 
Proiect de 

an 

Studiul 
materialului 

teoretic 

Pregătire 
aplicaţii 

ZI 150 30 15 30 7 40 35 

FR 150 10 8 8 9 70 54 

 
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 Pentru lucrările de laborator studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse 
de indicaţiile metodice. Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după 
finalizarea acesteia. Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 
1pct./săptămână de întârziere. 
Pentru lucrările practice/seminarii studenţii vor pregăti referate pe subiectele 
planificate,  le vor prezenta selectiv la lucrările practice şi vor fi evaluaţi cu note de 1 -10.  

 
5. Competenţe specifice acumulate 

 
 

Competenţe 
profesionale 

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 
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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 
 

Competenţe 
transversale 

 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Formarea  cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice de planificare a calităţii, 
dezvoltarea proceselor tehnologice şi a controalelor de proces şi de produs, 
elaborarea procedurilor şi executarea procedurilor de certificare a produselor. 

Obiectivele specifice  crearea cunostintelor si deprinderilor de sinteză a proceselor tehnologice şi 
procedurilor de control al calităţii; 

  aplicarea metodelor statistice pentru controlul produselor şi proceselor de 
fabricaţie; 

  organizarea, planificarea şi controlul activităţii laboratoarelor de încercări; 
  gestionarea procedurilor de certificare a producţiei şi respectarea 

prevederilor legale şi normative din domeniul infrastructurii cvalităţii.  
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Întroducere 2 2 
 T2. Elaborarea  proceselor de producţie  4 

T3. Inspecţia şi testarea în procesul de producţie 2  
2 T4. Controlul calităţii 4 
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T5. Asigurarea  şi managementul calităţii   2 1 

T6. Evaluarea conformităţii  6 2 

T7. Evaluarea conformităţii produselor în baza încercărilor                                        2 
1 

T8. Evaluarea conformităţii prin inspecţie şi declaraţie de conformitate 2 

T9. Acreditarea în domeniul evaluării conformităţii  2 
1 

T10. Evaluarea conformităţii  în  Uniunea   Europeană 2 

T11. Infrastructura calităţii din ţară 2 1 

Total prelegeri: 30 10 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

LP1. Semnificaţiile şi dimensiunile calităţii 2 2 
 LP2 Elaborarea diagramei de flux a procesului de producţie şi a arborelui de 

asamblare 
2 

LP3. Sinteza şi analiza diagramei frecvenţei a proceselor de producţie 2 2 

LP4. Sinteza şi analiza fişei de control a proceselor de producţie 2 

LP5.  Sinteza diagramei de flux a procesului de certificare a conformităţii 
produselor 

2 1 

LP6. Exerciţii de evaluare a conformităţii produselor  2 1 

LP7. Exerciţii de apreciere a competenţei tehnice a laboratoarelor de încercări 2 1 

LP8. Exerciţii de sinteză şi analiză a diagramei cu figuri geometrice 1 1 

Total seminare: 15 8 

                                          Tematica lucrărilor de laborator   

LL1. Controlul statistic al proceselor  în baza diagramei frecvenţei 4 1 

LL2. Controlul statistic al proceselor  în baza fişei de control 4 2 

LL3. Evaluarea conformităţii produselor prin eroarea  măsurării 4 1 

LL4. Evaluarea conformităţii produselor prin incertitudinea de măsurare 4 1 

LL5. Încercări de securitate a echipamentelor electrice 4 1 

LL6. Validarea procedurilor de încercări 4 1 

LL7. Decizii ale inspecţiei în baza diagrame Pareto 4 1 

LL8. Vizitarea unui laborator de încercări a produselor 2  

Total lucrări de laborator: 30 8 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. 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.  

2. A. Tarlajanu. Managementul calităţii. Ciclu de prelegeri. Chişinău: UTM, 2015, 150 p. 
3. A. Tarlajanu. Controlul şi certificarea producţiei. Îndrumar de laborator. Chişinău: UTM, 

2010, 46 p. 
4. Wilfred Hesser, Alex Inclaar: An introduction to standards and standardization. Beuth 
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Verlag GmbH, Berlin, 1998. 
5. Dr. Clemens Sanetra, Rocio M. Marban: A national  quality infrastructure. PTB - 

Physikalich Technische Bundesanstalt, Berlin, 2001. 
6. INTERNATIONAL TRADE CENTRE UNCTAD/WTO: Export Quality Management: An 

Answer Book for Small and Medium-sized exporters. Geneva: ITC, 2001.  

Suplimentare 1. Legea privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii, nr. 235 din 
01.12.2011. http://lex.justice.md/md/342417 

2. SM EN ISO/CEI 17065:2012. Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care 
certifică produse, procese şi servicii (Versiunea engleză). 

3. SM SR EN ISO/CEI 17020:2013. Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru funcţionarea 
diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii. 

4. SM SR EN ISO/CEI 17050-1:2012. Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate 
dată de furnizor. Partea 1: Cerinţe generale. 

5. SM SR ISO/IEC 17025:2013. Criterii generale pentru competenţa laboratoarelor de 
încercări şi etalonări. 

6. SM SR EN ISO/CEI 17000:2006. Evaluarea conformităţii. Vocabular şi principii generale. 
7. SM SR EN ISO/CEI 17011:2006. Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru 

organismele de acreditare care acreditează organisme de evaluare a conformităţii. 
8. SM SR Ghid ISO/CEI 98-3:2011. Incertitudine de măsurare. Partea 3: Ghid pentru 

exprimarea incertitudinii de măsurare (GUM:1995). 

 
 

 

 

 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 30 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri, lucrări practice şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii materialului studiat  

 

http://lex.justice.md/md/342417

