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FIȘA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea        Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul   Departamentul de Management, Marketing, Administrarea 

Afacerilor 
1.4 Domeniul de studii                 Management 
1.5 Ciclul de studii                   Licenţă 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Management 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              MANAGEMENTUL CALITĂȚII 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Lect.univ.dr. Lucia Fraticiu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist.univ.dr. Anca Șerban 
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână          4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             8 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                          4 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   7 
Tutoriat  
Examinări  
Alte activităţi   
3.7 Total ore studiu individual      19 
3.9 Total ore pe semestru            75 
3.10 Numărul de credite              3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum        ● parcurgerea conţinuturilor curiculare la disciplina Management 
4.2 de competenţe        ● nu este cazul 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

 laptop, videoproiector; 
 studenţii se vor prezenta la prelegeri  cu telefoanele mobile 

închise. 
5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

● 
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6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

pe
te

nț
e 

 p
ro

fe
si
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al

e 

Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei 
prin diagnosticare şi analiză SWOT 

 Identificarea  teoriilor,  conceptelor,  metodelor şi instrumentarului necesare proceselor 
manageriale,  în corelaţie cu mediul organizaţiei 

 Explicarea, interpretarea şi corelarea factorilor care constituie mediul intern şi extern al 
organizaţiei în dinamica acestora 

 Aplicarea de metode, tehnici  şi instrumente manageriale în rezolvarea de probleme/situaţii 
bine definite în dinamica mediului intern şi extern al organizaţiei 

 Evaluarea critic-constructivă a utilizării metodelor de monitorizare şi diagnosticare a 
mediului intern şi extern al organizaţiei 

 Realizarea de lucrări de analiză, diagnoză, audit privind funcţionarea organizaţiei  
Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi realocare de 
resurse şi activităţi) 

 Descrierea conceptelor de bază şi a metodelor specifice sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Explicarea concepte-lor de bază şi a metodelor specifice sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru eficientizarea sistemului managerial şi a 
subsistemelor sale 

 Evaluarea critic-constructivă a funcţionării, a sistemului managerial şi a subsistemelor sale 
 Realizarea de studii/lucrări privind funcţionarea sistemului managerial şi a subsistemelor 

sale 

C
om

pe
te

nț
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cursul vizează cunoașterea principalelor probleme, a conceptelor 
teoretice și soluțiilor de ordin practic din sfera managementului 
calității. 

7.2 Obiectivele specifice              prezentarea într-o formă integrată a cunoştinţelor, funcțiilor, 
principiilor proprii  managementului calității; 

 definirea conceptului de calitate, avându-se în vedere relativitatea 
acestuia; 

 însuşirea conceptului de management total al calităţii;  
 cunoașterea și utilizarea instrumentelor de îmbunătățire a calității 

organizaționale;  
 înțelegerea impactului strategiei de personal asupra dezvoltării 

organizației în domeniul calității. 
    

8. Conţinuturi 
8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Cadrul conceptual al calității produselor și serviciilor 

 Calitatea produselor și serviciilor-definiții 
 Conștientizarea importanței și a  rolului calității  

 
Prelegerea 
Explicația 

 
 

4 ore 



 

 

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
Facultatea de Științe Economice 

 

 

 Factori care determină calitatea produselor 
Elemente teoretice privitoare la managementul calității 

 Conceptul de management al calității 
 Funcțiile managementului calității 
 Principiile managementului calității 

 
Prelegerea 
Explicația 

 
 

2 ore 

Calitatea totală 
 Definirea calității totale 
 Caracteristicile calității totale 
 Principiile calității totale 

Prelegerea 
Explicația 

 2  ore 

Managementul calității totale 
 Concepte de bază 
 Principii ale managementului calității totale 
 Avantajele introducerii TQM 

 
Prelegerea 
Explicația 

 
 

2 ore 

Cultura în domeniul calității 
Prelegerea 
Explicația 

 
2 ore 

Motivarea și instruirea personalului pentru calitate 
 Binomul managementul resurselor umane –managementul 

calității 
 Impactul strategiei de personal asupra dezvoltării organizației în 

domeniul calității 

Prelegerea 
Explicația 

 
2 ore 

Standardizarea și certificarea calității 
 Conceptul de standardizare  
 Funcțiile standardizării 
 Standardizarea internațională 
 Standardizarea națională:ASRO 
 Certificarea conformității produselor și serviciilor 

 
Prelegerea 
Explicația 

 
2 ore 

Marcarea produselor și serviciilor 
 Tipuri de mărci 
 Funcțiile mărcilor 
 Marcarea ecologică a produselor și ambalajelor 

Prelegerea 
Explicația 

 
 

4 ore 

Costurile calității 
Prelegerea 
Explicația 

2 ore 

Auditul calității 
 Metodologia auditului sistemului de management al calității 
 Auditurile interne ale calității 

Prelegerea 
Explicația 

2 ore 

Documentarea sistemelor de management al calității 
Prelegerea 
Explicația 

2 ore 

Calitatea și managementul în contextul economiei bazate pe cunoștințe 
Prelegerea 
Explicația 

2 ore 

Bibliografie: 
 Beckford J. Quality: a critical introduction, Taylor & Francis, 2009; 
 Dogaru, M., Managementul calității, Editura Universitară, București, 2016; 
 Militaru, C;Drăguț, B.;Zanfir, A., Managementul prin calitate, ed.a II-a revizuită, Editura Universitară, 

București, 2014; 
 Oprean, C.;Țițu, M, Managementul calității în economia și organizația bazate pe cunoștințe, Editura 

AGIR, București, 2008; 
 Pascu, E., Noțiuni privind calitatea produselor și serviciilor, ed.a II-a revizuită și adăugită, Editura 

Universitară, București, 2014. 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Seminar introductiv Explicaţia 2 ore 
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 Înţelegerea obiectivelor specifice disciplinei 
 Exerciţii pentru definirea conceptului de calitate 

Lucrul în echipă 
Discuţia euristică 

Evoluţia conceptului de calitate 
 Înţelegerea funcţiilor managementului în general şi ale 

managementului calităţii  prin exemple concrete 
 Lucru în grup cu fişa de seminar nr. 1 

Explicaţia 
Lucrul în echipă 
Discuţia euristică 

2 ore 

Managementul calităţii aplicat în domeniul industriei - Studiu de caz Explicaţia 
Lucrul în echipă 
Discuţia euristică 

2 ore 

Managementul calităţii în servicii - Studiu de caz Explicaţia 
Lucrul în echipă 
Discuţia euristică 

2 ore 

Managementul calităţii în diferite culturi: SUA, Asia, Europa 
 Studiu de caz 
 Lucru în grup cu fişa de seminar nr. 2 

Explicaţia 
Lucrul în echipă 
Discuţia euristică 

2 ore 

Resursele umane şi calitatea Explicaţia 
Lucrul în echipă 
Discuţia euristică 

2 ore 

Standardizarea calităţii - Studiu de caz Explicaţia 
Lucrul în echipă 
Discuţia euristică 

2 ore 

Proprietatea intelectuală  Explicaţia 
Lucrul în echipă 
Discuţia euristică 

2 ore 

Costurile calităţii - Studiu de caz Explicaţia 
Lucrul în echipă 
Discuţia euristică 

2 ore 

Sisteme de auditare a calităţii Explicaţia 
Lucrul în echipă 
Discuţia euristică 

2 ore 

Documente specifice managementului calităţii 
 Lucrul cu manualul calităţii 
 Analiza procedurilor operaţionale specific diverselor domenii 

Explicaţia 
Lucrul în echipă 
Discuţia euristică 

2 ore 

Managementul calităţii în contextul economiei bazate pe cunoștințe - 
Studiu de caz 

Explicaţia 
Lucrul în echipă 
Discuţia euristică 

2 ore 

Prezentare proiecte seminar Lucrul în echipă 
Discuţia euristică 

2 ore 

Recapitulare - Lucru cu fişa recapitulativă Explicaţia 
 

2 ore 

Bibliografie: 
 Revistele de managementul calităţii care sunt disponibile la Biblioteca universitară 
 Articole ştiinţifice din domeniu 
 Manualele de calitate ale organizaţiilor abordate în studiile de caz 

 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
● Formarea competenţelor şi comportamentului profesionist şi responsabil, în măsură să asigure rezolvarea 
performantă a solicitărilor locului de muncă. 
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10. Evaluare 

Tip activitate         10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din                                                         
nota finală 

10.4 Curs               Examen scris 
 

50 % 

 Rezolvarea sarcinilor 
personale 

Realizarea unor propuneri 
privind politica în domeniul 
calității pentru o firmă reală 
sau fictivă. 
 

20 % 

10.5 Seminar/laborator  Proiect 30% 
10.6 Standard minim de performanţă   

 Prezenţa la minimum 15% din totalul cursurilor; 
 Prezenţa la minimum 65% din totalul seminariilor;  
 Cel puţin 2-3 intervenţii la seminariile la care  studentul este prezent;  
 Un proiect prezentat;  
 Nota 5(cinci) obţinută la examen. 

 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 
   01.10.2016               ..............................................   ............................................. 
 
 
Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 
03.10.2016        ............................................. 

 


