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Nr. credite transferabile 4 

 

Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Șef lucrări dr. Alexandru – Dragoș ROBU 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

Scopul cursului îl constituie dobândirea de către studenţi a cunoștințelor necesare pentru a 

înțelege complexitatea și dinamismul conceptului de calitate în economia modernă și factorii care 

o influențează. Pe lângă aceasta, cursul mai are ca obiective următoarele: 

♦ Explicarea noţiunii de sistem de management al calităţii; 

♦ Explicarea structurii unui sistem de management al calității; 

♦ Explicarea funcţiilor unui sistem de management al calității; 

♦ Explicarea rolului unui sistem de management al calității; 

♦ Explicarea interdependenţei sistemului de management al calităţii cu alte sisteme de 

management în cadrul unei organizații; 

În cadrul lucrărilor practice se urmărește familiarizarea studenților cu caracteristicile de 

calitate a alimentelor, cu ajutorul instrumentelor moderne de management al calității, precum și 

cu analiza structurală a diferitelor tipuri de standarde utilizate în industria alimentară. De 

asemenea se exersează utilizarea diverselor instrumente (diagrame etc) în cadrul cadrul evaluării 

caracteristicilor de calitate ale unui produs alimentar. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Calitatea alimentelor în economia modernă. Politica europeană în domeniul calității. 

Conceptul de calitate și factorii care influențează calitatea produselor alimentare. 

Standardele și rolul lor în asigurarea calității produselor alimentare. 

Tipologia standardelor. Produs complet standard. 

Standardizarea națională, regională și internațională. 

Managementul calităţii în producţia alimentară:concept, principii, sisteme 

Punerea în aplicare și documentarea unui Sistem de Management al Calității (SMC): 
Politici, obiective, manual de calitate, proceduri specifice și evidențe în domeniul producției de 

alimente. 

Managementul calității în procesul de dezvoltare a produsului și tratarea 

neconformităților. 

Proiectare, dezvoltare și control al procesului de implementare a produsului. Controlul 

neconformităților. 

Sistemul de Management al Calității (SMC) de audit și certificare în domeniul producției 

de alimente 

Auditul – concept, obiective, tipuri, proces. Acreditare, certificare și tipuri de certificări 

în domeniul producției de alimente 

 



Lucrări practice 

Utilizarea diagramei Ishikawa în analiza factorilor care influențează calitatea produselor 

alimentare. 

Analiza și evaluarea caracteristicilor de calitate pentru un produs alimentar (aplicație practică). 

Analiza structurală și comparativă a tipurilor de standarde utilizate în producția de alimente. 

Utilizarea metodei QFD (Implementarea funcţiei de calitate în proiectarea unui produs 

alimentar). 

Analiza de documentare a unui sistem de management al calității în producția de alimente. 

Folosirea diagramei afinităților în rezolvarea problemelor legate de calitate. 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare scrisă 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
40% 
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