
Auditul calității în industria alimentară   (ANUL II, SEMESTRUL III) 
 

Nr. credite transferabile:  7 

 

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 audit al calității in industria alimentară 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 tipurilor și metodelor de audit specifice acestuia. 

 La lucrările practice  se urmăreşte formarea abilitatilor necesare  pentru:  elaborarea 

strategiilor de audit si adaptarea acestora la situaţiile concrete din industria alimentară; utilizarea 

adecvată a tehnicilor şi instrumentelor de auditare;  conducerea unui program de audit;  analiza şi 

interpretarea rezultatelor procesului de auditare.  

 

Conţinutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Auditul calităţii - concept, obiective, responsabilităţi . Cadrul conceptual, obiective, 

importanţă.Roluri şi responsabilităţi. 

Tipuri de audituri ale calităţii in industria alimentara. Obiective, domenii si criterii de audit.  

Audituri interne.Audituri externe. Audituri de urmarire. Audituri de supraveghere. 

Planificarea si organizarea procesului de audit al calitatii  in industria alimentara. Principii 

referitoare la auditori si la procesul de auditare. Strategia auditului. Intocmirea, implementarea si 

conducerea unui program de audit in industria alimentara 
Desfasurarea activitatilor de audit la fata locului . Organizarea şedinţei de deschidere. Comunicarea, 

colectarea şi verificarea informaţiilor. Generarea constatărilor, evaluarea rezultatelor, pregătirea 

concluziilor şi închiderea auditului. 
Instrumente şi tehnici de audit utilizate in industria alimentara 

Competenţa, calificarea şi evaluarea auditorilor in domeniul calitatii. Cerinţele standardului 

ISO 19011 privind competenta si calificarea auditorilor. Conduita şi etica auditorilor. Calificarea 

şi certificarea auditorilor calităţii în România. 

 

Lucrări practice 

Intocmirea programelor si planurilor de audit 

Întocmirea Listelor de verificare 

Studiu de caz privind aplicarea tehnicilor de audit 

Organizare şedinţă de deschidere şi închidere a auditulu 

Auditarea documentatiei unui SMC   

Întocmirea rapoartelor de neconformitate 



Întocmirea raportului de audit 

 

Bibliografie  

Pop Cecilia, Muresan Gh., Pop M. - Calitatea, siguranta si merceologia produselor alimentare. 

Ed. Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2013. 
Pop Cecilia  –  Auditul calitatii in industria alimentara, Material de studiu,  2019. 

 Roncea Cristian – Auditul sistemului calităţii. Ed. Class, Bucureşti, 1998. 

Teodoru Traian – Auditul sistemelor de management. Ed. Conteca 94, Bucureşti, 2005. 

Teodoru Traian – Implementarea si certificarea sistemelor de management. Ed. Conteca 94, 

Bucuresti, 2004. 

***Standardul  SR EN ISO 9001 Sisteme de management al calitatii. Cerinte. 

***Standardul  SR EN, ISO 19011 Ghid pentru auditarea sistemelor de management. 

 

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% 

 

 

Persoana de contact 

Prof. univ. dr. Pop Cecilia 

Facultatea de Agricultură - USAMV Iaşi 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 

telefon: 0040 232 407483, fax: 0040 232 260650 

E-mail: cicipop@uaiasi.ro Modalități de evaluare Procent din nota finala ̆ 
 

 


