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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea de Ştiinţe Economice 

Departamentul ___Administrarea Afacerilor___ 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

Responsabil de disciplină/modul:  Cosnicean Irina, dr., lect. univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.04.O.0.31 120 26 39  55 4 Română/ 

rusă 

S.05.O.0.31 120 10 16 - 94 4 Română/ 

rusă 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C 1. Operarea cu conceptele, 
teoriile, metodele și 
instrumentcle fundamentale de 
natură economico-financiară în 
realizarea sarcinilor 
profesionale 

de cunoaștere: 

• Cunoașterea conceptului managementului calității și 

evidențierea elementelor lui componente; 

• Cunoașterea și descrierea funcțiilor managementului calității; 

• Prezentarea principiilor TQM; 

• Fundamentarea termenologiei și înțelegerea particularităților 

TQM; 

• Caracterizarea organizării activității referitoare la calitate; 

• Cunoașterea tipologiei și conținutului standardelor ISO seria 

9000, 9001 ș.a. 

de aplicare: 

• Aplicarea funcțiilor managementului calității; 

• Utilizarea adecvată a standardelor ISO seria 9000, 9001 ș.a.; 

• Aplicarea termenologiei și a particularităților TQM; 

• Aplicarea cunoțtințelor organizării activității referitoare la 

calitate. 

de integrare: 

• Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor și metodelor 

managementului calității pentru soluționarea situațiilor și 

problemelor teoretico-practice; 

• Analiza prevederilor ISO seria 9000 privind documentația 

sistemului calității, a tehnicilor și instrumentelor 

managementului calității; 

• Evaluarea critică a procesele, fenomenele, proiectele specifice 

managementului calității. 

C 4.  Organizarea și 

monitorizarea activităților 

organizației în conformitate cu 

cadrul normativ și exigențele 

mediului ambiant 

de cunoaștere: 

• Interpretarea principiilor și obiectivelor managementului 

calității, a măsurilor corective; 

• Descrierea politicii în domeniul managementului calității; 

• Interpretarea caracteristicilor calității prin prisma TQM. 

de aplicare: 

• Stabilirea inter-relațiilor între elementele sistemului de 

management al calității; 

• Proiectarea elementelor sistemului calității pentru organizațiile. 

de integrare: 

• Analiza și generalizarea conceptelor privind managementul 

calității;  

• Analiza și sinteza standardelor ISO în vederea fundamentării 

deciziilor; 

• Analiza comparativă a TQM în întreprinderile din Japonia, 

SUA, Europa. 
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C 6.  Aplicarea instrumentelor 

manageriale de evaluare a 

eficacității și eficienței 

activităților, de identificare și 

mobilizare optimă a rezervelor și 

măsurilor de sporire a eficacității 

și eficienței, inclusiv prin crearea 

și raționalizarea structurii 

organizatorice și a sistemului de 

management al calității 

de cunoaștere: 

• Cunoașterea tehniciilor și instrumentelor managementului 

calității în diagnosticarea și soluționarea problemelor; 

• Cunoașterea standardelor ISO în vederea fundamentării 

deciziilor în cadrul întreprinderilor. 

• Cunoașterea procedurilor de  realizare a auditului calității 

de aplicare: 

• Aplicarea tehniciilor și instrumentelor managementului calității 

în diagnosticarea și soluționarea problemelor; 

• Utilizarea standardelor ISO în vederea fundamentării deciziilor 

în cadrul întreprinderilor. 

de integrare: 

• Elaborarea măsurilor de acțiuni de implementare și de 

îmbunătățire a calității; 

• Proiectarea realizării auditului calității. 

C 7.  Identificarea și 
gestionarea informațiilor 
adecvate și relevante în 
vederea dezvoltării și 
extinderii activităților de 
afaceri derulate. 

de cunoaștere: 

• Fundamentarea politicii calității, în condiții de responsabilitate 

și autonomie pentru întreprinderile din Republica Moldova; 

• Autoevaluarea nevoii de continuare a formării profesionale; 

• Cunoașterea, aplicarea și promovarea noilor sisteme de 

management al calității aplicate la nivel național și internațional. 

de aplicare: 

• Implementarea utilizării eficiente a resurselor materiale, 

financiare și informaționale în scopul dezvoltării 

managementului calității totale.  

• Implementarea principiilor managementului calității; 

Manifestarea unei atitudini responsabile față de pregătirea 

continuă. 

de integrare: 

• Analiza importanţei Managementului calității pentru 

optimizarea activității întreprinderii, precum și a activității 

proprii;  

• Elaborarea și coordonarea proceselor și a procediilor a 

mangementului calității din cadrul întreprinderii; 

• Promovarea valorilor și cerințelor standardelor internaționale 

ISO seria 9000, 9001 etc. Privind Managementul calității. 
Conținutul 

disciplinei 

1. Calitatea: evoluţie, concept şi factori de influenţă. 

2. Funcţiile managementului calităţii. 

3. Standardizarea şi sistemele de management al calităţii în economia modernă. 

4. Documentaţia sistemului de management al calităţii. 

5. Managementul tratării neconformităţilor. 

6. Costurile calității  

7. Certificarea produselor şi sistemelor de management al calităţii. 

8. Auditul calităţii. 

9. Managementul calităţii totale. 

10. Controlul calității produselor și clasificarea indicatorilor de calitate. 
 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 

Elaborarea și susţinerea produsului studiului individual-_ proiect__, 

aprecierea în rezultatul participării la seminare 

Evaluarea finală- examen scris sau asistat la calculator,în baza testului clasic care include itemi de divers 

nivel de complexitate: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 

Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

• evaluare curentă, inclusiv produsul studiului individual – 60%; 

• evaluare finală – 40% 

 

Studiul 

individual 

Studenții vor elabora un__ proiect__.  

Cerințele și termenele de elaborareși prezentatre se conțin în curriculum-ul la disciplină  la capitolul VI 

”Studiu individual” (poate fi accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md ). 

http://www.moodle.usm.md/
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Bibliografie 

recomandată 

de bază  

1. Chiru L. Ș.a. Calitatea și excelența în afaceri. – București: Ediția ASE. 2013; 

2. Crețu I. Managementul calității. – Chișinău: UTM, 2008. 

3. Militaru C., ș.a. Managementprin calitate. – București: Editura Universitară, 2014; 

4. Oprean C., Kifor C.V., Suciu O. Managementul integrat al calității. – Sibiu: Editura Universității 

”Lucian Blaga”. 2005; 

5. Stanciu I. Managementul calității totale. – București: Editura Cartea Universitară. 2003. 

6. Graur E., Cosnicean I., Baran T. Aspects of the development of procurement and processing activity 

in consumer cooperation of the republic of moldova. - Journal of Research on Trade, Management and 

Economic Development Volume 4, ISSUE 1(7)/2017 

7. COSNICEAN, I.; HÎRZOB, M.; RAEVSKAIA, I. Ensuring the Quality Management System in Small 

and Medium Enterprises - a Way to Increase National Economic Security. În: Contemporary issues in 

economy & technology – CIET. Conf. şt. intern. din 1-2 iune 2018. SPLIT CROATIA: 2018, p. 421-430, 

ISBN 978-953-7220-29-7. 

8. Аристов, О.В. Управление качеством: Учебник / О.В. Аристов. - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2013. - 

224 c 

9. Никифоров, А.Д. Управление качеством: Учебник для вузов / А.Д. Никифоров, А.Г. 

Схиртладзе. - М.: Студент, 2011. - 717 c 

suplimentară  

1. Axinte, Eugen. Asigurarea calității – Chișinău: Tehnica Info, 2002; 

2. Chirilă, Viorel. Managementul calității - Chișinău: Tehnica Info, 2002; 

3. Pruteanu, Octavian. Managementul calității totale – Iași: Junimea 1998; 

4. Коноплев, С.П. Управление качеством: Учебное пособие / С.П. Коноплев. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2012. - 252 c.  

5. Фрейдина, Е.В. Управление качеством: Учебное пособие / Е.В. Фрейдина. - М.: Омега-Л, 

2013. - 189 c. 

Data completării                                            Semnătura titularului de curs 

__________________________                         ________________________________ 

  


