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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  conceptului de asigurare a calităţii în in alimentatie publică şi agroturism 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 organizaţie.  

 La lucrările practice  se urmăreşte formarea abilitatilor necesare implementarii, asigurarii 

funcţionării si evaluării sistemelor de management al calităţii corespunzator normelor europene, 

legislaţiei naţionale si standardelor internationale (ISO 9001) în alimentaţie publică şi agroturism. 

Conţinutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 
Asigurarea calităţii produselor şi  serviciilor în economia modernă. Evoluţia preocupărilor în 

domeniul asigurării calităţii. Asigurarea internă şi externă a calităţii. Factorii care influenţează calitatea 

produselor şi serviciilor în alimentaţie publică şi agroturism.  

Standardele si rolul lor in asigurarea calitatii în alimentaţie publică şi agroturism. Tipuri de 

standarde utilizate in alimentaţie publică şi agroturism. Standardul complet de produs. 

Standardizarea la nivel national, regional si international.  

Standardul ISO 9001 şi rolul său in asigurarea calitatii în alimentaţie publică şi 

agroturism. Sistemul de management al calitatii (SMC). Asigurarea calităţii în managementul 

resurselor  Asigurarea calităţii în realizarea produselor si serviciilor. Asigurarea calităţii prin 

monitorizare, masurare, imbunatatire. 

Asigurarea calităţii prin documentarea (SMC). Politica si obiectivele in domeniul calitatii. 

Manualul calitatii . Proceduri documentate cerute de standardul ISO 9001.Proceduri 

operationale si instructiuni de lucru. Inregistrari ale calitatii 

Auditul şi rolul său în asigurarea calităţii în alimentaţie publică şi agroturism. Definire, 

importanta şi scop.Tipuri de audituri în alimentaţie publică şi agroturism. Etapele procesului de 

audit in alimentaţie publică şi agroturism. 

Certificarea şi rolul său în asigurarea calităţii în alimentaţie publică şi agroturism. Cadrul 

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

Certificarea sistemelor de management al calităţii în alimentaţie publică şi agroturism. 

 



Lucrări practice 

Elaborarea politicii şi a programelor de obiective pentru asigurarea calităţii în alimentaţie 

publică şi agroturism  

Utilizarea diagramei Ishikawa in analiza factorilor care influenteaza calitatea produselor şi 

serviciilor 

Intocmirea diagramelor de proces (Flow Chart Diagram) în alimentaţie publică şi agroturism 

Studiu de caz privind relatia dintre principiile managementului calitatii aplicate în alimentaţie 

publică şi agroturism si cerintele standardului SR EN ISO 9001 

Aplicatii practice privind realizarea documentaţiei SMC în alimentaţie publică şi agroturism 

corespunzător ISO 9001  
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare orala  70% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare continua a activităţii directe în 

timpul semestrului. 
30% 
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