
Managementul calității (ANUL III, SEMESTRUL I,  II) 
 
 
Nr. credite transferabile 7 
 
Statutul disciplinei 
Disciplină de domeniu (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
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Titular de seminar  
 Şef lucr. dr. Gabriela FRUNZĂ 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 
 
Obiectivul general:  Însuşirea cunoştinţelor necesare înţelegerii caracterului complex și dinamic 
al conceptului de calitate în economia modernă precum şi a factorilor care îl influenţează şi 
condiţionează în alimentație publică și agroturism. 

Obiective specifice:  Utilizarea terminologiei specifice; aplicarea tehnicilor şi metodelor 
practice specifice managementului calității alimentelor  în organizaţii din alimentaţie publică şi 
agroturism; aplicarea practică a legislației sanitare în domeniu și consecințele nerespectării 
acesteia. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs 
Semestrul I 

SISTEMUL CALITATII 
STANDARDIZAREA 
CARACTERISTICILE CALITĂȚII PRODUSELOR ALIMENTARE 
OBIECTIVE SI POLITICI PRIVIND CALITATEA PRODUSELOR 
CALITATEA ȘI PRETUL PRODUSELOR 

Semestrul II 
RECUNOASTEREA CALITATII 
DOCUMENTAȚIA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII 
INSTRUMENTE ALE PLANIFICARII CALITĂȚII 
PRINCIPII SI ELEMENTE FUNDAMENTALE SMC 

Lucrări practice 
Semestrul I 

Evaluarea caracteristicilor de calitate specifice produselor alimentare. 
Caracterizarea principalelor categorii de produse alimentare pe baza criteriilor specifice de 
evaluare a calității acestora. 
Utilizarea Spiralei calității pentru asigurarea conformității produselor alimentare și serviciilor în 
alimentație publică și agroturism. 
Analiza factorilor care influențează calitatea produselor alimentare. Metoda 6M  
Instrumente clasice utilizate în Managementul calității . Utilizarea Brainstormingul în stabilirea 
cauzelor neconformităților și stabilirea acțiunilor de îmbunătățire a calității 
Metoda scalării utilizată pentru stabilirea nivelului calitativ al produselor/ serviciilor în 
alimentație publică și agroturism 
Instrumente moderne utilizate în Managementul calității. Diagrama Afinităților 



Instrumente moderne utilizate în Managementul calității. Diagrama Arbore 
Instrumente moderne utilizate în Managementul calității. Diagrama Matriceală (în L și în T) 
Instrumente moderne utilizate în Managementul calității. Diagrama Matriceală (în Y și în X) 
Aplicarea cerințelor privind Managementul calității în unitățile de producție și în unitățile de 
alimentație publică. 

Semestrul II 
Diagrama săgeată utilizată în planificarea activităților din domeniul managementului calității 
Utilizarea CPM (Critical Path Method) în planificarea activităților din domeniul managementului 
calității 
Aplicarea diagramei Gantt pentru planificarea activității în domeniul calității. 
Desfăşurarea funcţiei calităţii (Quality Function Deployment-QFD). Elaborare. Pregătirea listei 
cerințelor clienților, stabilirea ordinii de importanță a cerințelor clienților și transformarea 
acestora în cerințe tehnice cuantificabile  
QFD. Elaborarea matricei corelațiilor. Determinarea relațiilor între măsurile tehnice și vocea 
clientului. Determinarea importanței relative a caracteristicilor produsului nou proiectat. 
Determinarea benchmark-ului. Determinarea valorilor țintă și evaluarea noului proiect. 
Concluzii. 
Estimarea deprecierii calitative a produselor   
Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)- Analiza modurilor de defectare şi a efectelor 
acestora. Concept. Aplicabilitate. Analiza riscului. Evaluarea riscului. Probabilitatea de apariție a 
neconformităților. Severitatea acestora.  
FMEA. Probabilitatea ca neconformitățile să ajungă la consumator. Minimizarea riscului. 
Verificarea îmbunătăţirilor.  
Aplicarea Diagramei Pareto în domeniul calității. 
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Evaluare finală 
 

Forme de 
evaluare Modalităţi de evaluare Procent din 

nota finală 

Examen 

Cunoaşterea terminologiei utilizate în Managementul 
calității  
Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor din privind 
Managementul calității. 

70% 

Aprecierea 
activităţii în timpul 
semestrului 

Însuşirea problematicii tratate la curs şi laborator; 
Capacitatea de a utiliza corect metodele şi instrumentele 
parcurse. 

I Implicarea activă în cadrul activităților desfășurate. 
30% 
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