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I. Preliminarii 

Studierea disciplinei ”Metrologia, standardizarea și controlul calității” prezintă o etapă importantă 

în pregătirea profesională a specialiștilor din domeniul industriei ușoare. 

În cadrul disciplinei se familiarizează cu conceptele din domeniul metrologiei, standardizării, 

asigurarea calității și a certificării producției Industriei Ușoare, bazate pe cunoștințele disciplinelor de 

specialitate studiate anterior. Studierea disciplinei contribuie la formarea deprinderilor practice în 

activitatea  procesului de producție, soluționarea problemelor ce țin de fabricarea  produselor de larg 

consum și asigurarea calității. 

Metrologia - are un rol cheie în implementarea progresului științific și tehnologic, în elaborarea și 

producerea produselor în corespondență cu cerințele pieții. Măsurările exacte sunt contactul direct 

dintre producător și consumator asigurând consumatorilor produse de calitate. 

Standardizarea - oferă adaptarea produselor, serviciilor, scopurilor pentru prevenirea obstacolelor 

din calea comerțului și ușurarea cooperării tehnologice, internaționale, contribuind în mod direct la 

îmbunătățirea calității, asigurarea securității și protecției produselor, consumatorilor, reducerea 

costurilor prin micșorarea cheltuielilor de cercetare, dezvoltare și experimentale etc. 

Calitatea produselor este adaptată la cerințele piețelor de desfacere. Scopul ”calității produselor” 

este respectarea consecutivității tuturor activităților din întreprindere și a întregului sistem de 

conducere. Încă un aspect principal studiat la această disciplină este necesitatea de îmbunătățire 

continuă a calității. 

Certificarea produselor oferă un avantaj comercial, contribuind la promovarea și extinderea 

produselor în comerțul internațional în deosebi după apariția standardelor internaționale ISO seria 9000 

și a normelor europene EN seria 45000. Aceste standarde sunt o dovadă obiectivă că sunt respectate 

caracteristicile de calitate menționate în standarde, facilitând orientarea consumatorilor în alegerea 

produselor. Certificarea permite micșorarea încercărilor multiple și costisitoare care sunt efectuate atât 

de producători diverși, beneficiari contribuind finalmente la îmbunătățirea continuă a calității producției 

fabricate și a serviciilor acordate. 

 

Legătura cu alte discipline didactice:  

Legături anterioare: matematica, fizica, chimia, bazele tehnologiei confecțiilor, tehnologiei 

confecțiilor, bazele proiectării îmbrăcămintei, proiectarea îmbrăcămintei, studiul materialelor textile, 

desen artistic, desen tehnic, design vestimentar, utilaj tehnologic, compoziția costumului etc. 

Legături paralele: informatica, marketing bazele antreprenorialului, tehnologii informaționale 

aplicate, economia întreprinderii, elaborarea documentației tehnice, proiectarea și organizarea 

producției, proiectarea asistată la calculator/ AUTO CAD  etc. 

 

II. Motivația, utilitatea disciplinei pentru dezvoltarea profesională 

 

Disciplina ”Metrologia, standardizarea și controlul calității” este necesar de a studia deoarece: se 

formează competențe profesionale de cunoaștere și aplicare a cunoștințelor în dezvoltarea carierei 

ulterioare profesionale. 

 

 

III. Competențele profesionale specifice disciplinei 

 

C1. Definirea noțiunilor principale: metrologie, standardizare, certificare, calitate. 
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C2. Cunoașterea componentelor metrologice; 

C3. Cunoașterea conceptelor generale ale standardizării; 

C4. Enumerarea documentelor normative de standardizare; 

C5. Definirea noțiunilor de bază privind cerificarea produselor; 

C6. Explicarea conceptelor totale/ parțiale corecte privind calitatea; 

C7. Descrierea sistemului calității și componentele ei; 

 

 

 

IV. Administrarea disciplinei 

 

Codul 
disciplinei 

Denumirea 
disciplinei 

Se
m

es
tr

u
l 

Numărul de ore 

M
o

d
al

it
at

e
a 

d
e 

ev
al

u
ar

e
 

N
u

m
ăr

u
l d

e 

cr
ed

it
e 

Total 

Contact direct 

Lucrul 
individual prelegeri 

Practică/ 
seminar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

F.08.O.021 Metrologia, 
standardizarea și 
controlul calității 
 

VII 60 20 10 30 ex 2 

 

V. Unitățile de învățare 

Unități de 
competență* 

Unități de conținut 

1.1 Bazele 
metrologiei și 
asigurarea 
metrologică 

1.1.1 Introducere 
1.1.2 Noțiuni generale 
1.1.3 Scopul și obiectivele 
1.1.4 Procese de măsurare în industria de tricotaje 
1.1.5 Tipul și clasificarea erorilor  
1.1.6 Utilizarea în practică a metrologiei 

2.1 Standardizarea 
în Industria Ușoară 

2.1.1 Noțiuni generale 
2.1.2 Obiectivele și avantajele standardizării 
2.1.3 Structura standardelor 
2.1.4 Clasificarea standardelor 

2.2 Standardizarea 
în Republica 
Moldova 

2.2.1 Criterii de standardizare 
2.2.2 Principii și strategii de standardizare 
2.2.3 Elaborarea standardelor în Republica Moldova 
2.2.4 Modul de elaborare a standardelor interstatale în Industria 
Ușoară 

3.1 Certificarea 
produselor 

3.1.1 Principii generale 
3.1.2 Conceptul de certificare 
3.1.3 Reguli de certificare 
3.1.4 Certificarea obligatorie 
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3.1.5 Cerificarea benevolă a produselor 

3.2 Certificarea 
produselor cu 
coduri numerice 

3.2.1 Noțiuni generale 
3.2.2 Istoria codurilor numerice 
3.2.3 Tipuri de coduri numerice 
3.2.4 Clasificarea codurilor numerice  

4.1 Bazele 
prognozării 
calității 

4.1.1 Considerații generale și definiții 
4.1.2 Concepte asociate calității 
4.1.3 Evoluția calității 
4.1.4 Tipuri de calitate 
4.1.5 Sistemul de calitate 

4.2 Calitatea ca 
factor important al 
competitivității 

4.2.1 Generalități 
4.2.2Tipuri de documentație 
4.2.3 Asigurarea calității la întreprinderile Industriei Ușoare 
4.2.4 Componentele i controlul calității 
4.2.5 Metodele de evaluare a nivelului calității 

4.3 Organizarea și 
asigurarea 
controlului calității 
produselor din 
tricot la 
întreprinderile de 
confecții 

4.3.1 Inspecţia materiilor prime destinate tricotării 
4.3.2 Controlul calităţii in etapa de preparaţie a firelor 
4.3.3 Controlul calităţii in etapa de tricotare 
4.3.4 Controlul calităţii in etapa de finisare a tricotului 
4.3.5Cerințe impuse controlului calității a produselor din tricot 
4.3.6 Încadrarea produselor din țesături în clase de calitate 

4.4 Marcarea, 
ambalarea și 
etichetarea 
produselor din 
tricot 

4.4.1 Cerințe impuse la ambalare 
4.4.2 Cerințe impuse la marcarea produselor din tricot 
4.4.3 Cerințe impuse la etichetare 
4.4.4 Depozitarea 
4.4.5 Transportarea 

4.5 Perfecționarea 
sistemului de 
asigurare a calității 

4.5.1 Metode și tehnici de perfecționare a sistemului de asigurare a 
calității 
4.5.2 Perfecționarea activităților de asigurare a calității 
4.5.3 Automatizarea controlului calității produselor din tricot 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare 

 

Nr. 
ord. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

Total 

Contact direct 

Lucrul 
individual Prelegeri 

Practică/ 
seminar 

1 2 3 4 5 6 

1 Bazele metrologiei și asigurarea 
metrologică 

8 2 2 4 

2 Standardizarea în Industria Ușoară 8 2 2 4 

3 Standardizarea în Republica Moldova 8 2 2 4 

4  Certificarea produselor 2 2   

5 Certificarea produselor cu coduri 
numerice 

9 2 1 6 

6 Bazele prognozării calității 2 2   

7 Calitatea ca factor important al 
competitivității 

2 2   

8  Organizarea și asigurarea controlului 
calității produselor din tricot la 
întreprinderile de tricotaje 

9 2 1 6 

9 Marcarea, ambalarea și etichetarea 
produselor din țesături 

2 2   

10 Perfecționarea sistemului de asigurare a 
calității 

10 2 2 6 

 Total 60 20 10 30 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de elaborat 
Modalități 

de evaluare 
Termeni de 

realizare 

L.L.1: Metode metrologice de asigurare 
a produselor în Industria Ușoară 

Referat:Unelte și 
ustensile utilizate în 

metrologie 

Expunerea 
tematică a 
lucrării de 

cauză 

Săptămâna 
2 

L.L.2: Asigurarea calității procesului de 
fabricație prin documentația normativ - 
tehnică de standardizare 

Referat: Standardele 
aplicate în Republica 

Moldova 

Expunerea 
tematică a 
lucrării de 

cauză 

Săptămâna 
4 

L.L.3: Studiul metodelor de 
standardizare aplicate în întreprinderile 
de tricotaje în Republica Moldova 

Studiu de cercetare: 
Standardelor în 

Republica Moldova și 
Uniunea Europeană 

Derularea 
prezentării 

Săptămâna 
6 

L.L.4: Studiul metodologiei de certificare 
a produselor de îmbrăcăminte 

Studiu de cercetare: 
Certificarea în 

Republica Moldova și 

Derularea 
prezentării 

Săptămâna 
9 
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Uniunea Europeană 

L.L.5: Studiul procesului de determinare 
a calității materialelor textile - tricotaje 
(excursie la întreprindere) 

Elaborarea raportului 
Prezentarea 
raportului 

Săptămâna 
13 

L.L.6: Studiul metodologie de certificare 
a produselor de îmbrăcăminte 

Lucrare - proiect: 
obținerea certificării 

pentru produsele ”Eco” 

Prezentarea 
lucrării 
proiect 

Săptămâna 
15 

 

VIII. Lucrările practice recomandate 

1. Determinarea calității produselor finite conform modelului etalon; 

2. Lucrare practică care constă stabilirea topografia de uzură pe produsele  schițate grafic 

(desen tehnic); 

3. Elaborarea documentației pentru certificarea produsului sau a unui serviciu; 

4. Elaborarea documentației pentru certificarea unui produs ”Eco”; 

 

IX. Sugestii metodologice 

 

În procesul de predare – învățare - evaluare vor fi utilizate lucrări de laborator în atelierele 

instituției de învățământ și lucrări de laborator în condiții de întreprindere. Lucrări individuale 

prezentate în PowerPoint, în formă de referat, etc. 

 

 

X. Sugestii de evaluare a competențelor profesionale 

 

Pentru evaluarea competențelor profesionale elevii v-or prezenta: 

- Conspectul; 

- Portofoliu; 

- Poze de la întreprinderi 

- Postere; 

- Prezentări PowerPoint; 

- Referate; etc. 

 

 

 

XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studiu 

 

Procesul de studiu v-a fi desfășurat în sălile de curs dotate cu tablă interactivă, flipkart, 

proiector, ecran, notebook, pindboard, etc. Laboratoarele - panglică centimetrică, rigle gradate, 

șublere, surse bibliografice de specialitate, indicații metodice, cicluri de prelegeri, hîrtie 

milimetrică, hârtie indigo, calculator, creioane mecanice, diverse materiale, accesorii și ustensile, 

etc. 
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XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
ord. 

Denumirea resursei 

Locul în care 
poate fi 

consultată/ 
accesată/ 
procurată 

resursa 

Numărul 
de 

exemplare 
disponibile 

1 CRENGUŢA ILEANA TOMESCU”Managementul calității r”, 
Editura SITECH, Craiova 2008 

Internet  

2 Florea Adela ” Controlul calității produselor”, Editura 
”Gheorghe Asachi”, Iași 2002; 

Internet  

3 A. Dodu ”Manualul inginerului textilist”, Editura AGIR, 
București 2002 

Biblioteca 2 

4 Глиев А.В. ”Оснвы управения качеством продукции.”- 
М Издательство стандартов, 1985г; 

Internet  

5 Olaru M. ” Managementul calității”, București; Editura 
Economică 1995; 

Internet  

6 Standardele internaționale de calitate eriei ISO 9000 
(versiunea anului 2000 ); 

Internet  

7 SM 45-2: 2005. ”Certificarea produselor ” Monitorul 
Oficial nr.171-17, 12.09.08; 

Biblioteca 1 

 

 

 


