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Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Prof univ. dr. Pop Cecilia 

 

Obiectivele disciplinei (curs şi aplicaţii) 

 

 În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor necesare 

înţelegerii  caracterului complex si dinamic al conceptului de calitate în economia modernă 

precum şi a factorilor care îl influenţează şi condiţionează. De asemenea, se va explica structura, 

funcţionalitatea si rolul unui Sistem de management al calităţii precum si a relaţiilor sale de 

interdependenta cu celelalte sisteme de management dintr-o întreprindere agroalimentară. 

 La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu utilizarea  instrumentelor 

moderne ale managementului calitatii precum si cu analiza structurala a diferitelor tipuri de 

standarde utilizate în întreprinderile agroalimentare. 

 

Conţinutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Standardele si rolul lor în managementul calitatii în întreprinderile agroalimentare. 

Tipologia standardelor din domeniul agroalimentar. Standardul complet de produs - structura, 

continut si utilitate. Standardizarea la nivel national, regional si international 

Managementul calitatii – concept, principii,  sisteme. Managementul calitatii - concept si 

abordare în domeniul agroalimentar. Principiile managementului calitatii. Sistemul de 

management al calitatii (SMC) si referentialele utilizate pentru implementare si certificare în 

întreprinderile agroalimentare. 

Documentatia Sistemului de management al calitatii în întreprinderile agroalimentare. 

Politica si obiectivele in domeniul calitatii. Manualul calitatii, proceduri şi înregistrări. 

Managementul calitatii in procesul realizarii produselor şi tratării neconformităţilor 
Proiectare, dezvoltare  şi control în procesul realizării produselor. Controlul neconformităţilor. 

Auditul şi rolul său în managementul calităţii întreprinderilor agroalimentare. Definire, 

importanta şi scop.Tipuri de audituri. Etapele procesului de audit in întreprinderile 

agroalimentare. Calificarea si competenta auditorilor in domeniul calitatii 

Certificarea şi rolul său în managementul calităţii întreprinderilor agroalimentare. Cadrul 

conceptual al certificării conformităţii. Certificarea conformităţii în UE şi în România. 

Certificarea sistemelor de management al calităţii în întreprinderile agroalimentare. 

 

Lucrări practice 

Utilizarea ciclului PDCA în proiectarea proceselor specifice domeniului alimentar 

Analiza structurala si comparativa a tipurilor de standarde din domeniul agroalimentar 

Aplicaţie privind cunoasterea şi realizarea unui standard de firma pentru domeniul agroalimentar 



Aplicatii privind realizarea componentelor documentatiei unui SMC din domeniul agroalimentar  

Analiza si realizarea documentatiei de audit a unui SMC din domeniul agroalimentar 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare orală 70% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare continua a activităţii directe în 

timpul semestrului. 
30% 
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