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I. Preliminarii 

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

pregătirea profesională a specialiștilordin domeniul industiei 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 implimentarea progresului științific și tehnologic, în elaborarea și 

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

producător și consumator asigurînd 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 acestă disciplină este necesitatea de îmbunătățire continuă acalității. 

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 davadă obiectivă că sunt respectate caracteriticile de 

calitate menționate în standarde, facilitînd orientarea consumatorilor în alegerea produselor. Certificarea 

permite micșorarea încercărilor multiple și costisitoare care sunt efectuate atît 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, tehnologia confecțiilor, bazele 

proiectării îmbrăcămintei, proiectarea îmbrăcămintei, studiul materialelor textile,  desen tehnic, design 

vestimentar, utilaj tehnologic, etc. 

Legături paralele: informatica, tehnologii informaționale aplicate, 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 neceară de a studia deoarece: prezintă 

crearea unui cadru de învăţare autentic, apropiat de practica sistematică, de interesele consumatorului, de 

specificul domeniului şi orientat spre dezvoltarea competenţelor profesionale ale tehnicianului,necesare pentru 

îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor de lucru stabilite în calificarea profesională, precum: 

-utilizează limbajul tehnologic în comunicarea profesională specifică domeniului industriei confecțiilor  

          - aplică normativele și standardele calităţii în vigoare în domeniul industriei confecțiilor; 

          - utilizează SDV-le şi utilajul în domeniul industriei confecțiilor; 

          - aplică principiile de bază a tehnologiei de confecţionare a confecţiilor;  

          - participă la elaborarea procesului tehnologic de fabricare. 

Procesul didactic va respecta continuitatea şi caracterul succesiv în abordarea conceptelor, prin valorificarea 

unor tehnici moderne de formare profesională  iniţială, inclusiv diverse simulări ale situaţiilor din viaţa 

profesională. 

   Astfel, principalele valori şi atitudini ce va orienta procesul didactic constituie: 

 adaptarea  la cerinţele pieţei muncii şi la dinamica evoluţiei tehnologice; 
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 responsabilitatea pentru asigurarea calităţii produselor şi serviciilor; 

 cunoaşterea şi respectarea documentaţiei tehnice în domeniul calităţii; 

 manifestarea gândirii critice şi creative în domeniul tehnic; 

 

III. Competențele profesionale specifice disciplinei 

 

Competențe profesionale specifice: sunt abilitățile ce contribuire la realizarea unor sarcini individuale 

sau în grup, stabilite în contextul activităților profesionale. Tehnicianul va deține competențele profesionale 

specifice ca: 

CS1. Definirea noțiunilor principale: metrologie, standardizare, certificare, calitate. 

CS2. Cunoașterea componentelor metrologice; 

CS3. Cunoașterea conceptelor generale ale standardizării; 

CS4. Enumerarea documentelor normative de standardizare; 

CS5. Definirea noțiunilor de bază privind certficarea produselor; 

CS6. Explicarea conceptelor totale/ parțiale corecte privind calitatea; 

CS7. Descrierea sistemului calității și componentele ei; 

 

 

IV. Administrarea disciplinei 
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Total 

Contact direct 

Lucrul individual 
prelegeri 

Practică/ 

seminar 

1 2 3 4 5 6 7 

VII 60 20 10 30 examen 2 

 

V. Unitățile de învățare 

Unități de competență* Unități de conținut 

1. Metrologia în Industria Ușoară 

UC1 Identificarea bazelor metrologiei și 

asigurarea metrologică 

- Noțiunea de metrologie 

-  Scopul și obiectivele metrologiei 

-  Principiile de utilizare a documentației metrologice 

unificate 

-  Etapele proceselor de măsurare 

-  Criterii de clasificare a erorilor 

-  Utilizarea în practică a metrologiei 

 

2. Standardizarea în Industria Ușoară 

UC2. Identificarea principiilor de standartizare în 

Industria Uşoară  

-  Noțiunea de standardizare 

-  Obiectivele și avantajele standardizării 

-  Criterii de clasificare a standardelor 

-  Criterii de standardizare 

-  Etapele de elaborare a standardelor în Republica 

Moldova 
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-  Etapele de elaborare a standardelor interstatale în 

Industria Ușoară 

3. Asigurarea calității 

UC3. Desfăşurarea princiipiilor de lucru a 

sistemului calităţii 

-  Noțiunea de calitate, proces de fabricație; 

-  Concepte asociate calității 

-  Etapele evoluției calității 

-  Criterii de clasificare a calității 

-  Principiul de lucru a sistemului de calitate 

-  Principii de utilizare a documentației pentru asigurarea 

calității; 

-  Particularități de utilizare a documentației la 

întreprinderi 

-  Indicii de structură a controlului calității 

-  Principii de evaluare a calității 

-  Principii impuse locului de muncă a controlului calității 

-  Etapele controlului calității 

-  Procesul de inspecție și verificări 

-  Etapele controlului final 

-  Particularitățile controlului calității produselor din 

țesături 

-  Criteriile clasificării produselor din țesături în clase de 

calitate 

-  Procesul de ambalare a produselor din țesături 

-  Procesul de marcare a produselor din țesături 

-  Procesul de etichetare a produselor din țesături 

-  Principii de depozitare 

-  Principii de transportare 

- Particularități de perfecționare a sistemului de 

asigurare a calității 

-  Etapele automatizării controlului calității produselor 

din țesături 

 

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 Metrologia în Industria Ușoară 12 5 2 5 

2 Standardizarea în Industria Ușoară 18 5 3 10 

3 Asigurarea calității 30 10 5 15 

 Total 60 20 10 30 
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VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul 

individual 
Produse de elaborat Modalități de evaluare 

Termeni de 

realizare 

Metrologia în Industria 

Ușoară 

- Referat:Unelte și ustensile 

utilizate în metrologie 

Prezentarea 

informației din 

comunicare 

Săptămâna 2 

Standardizarea în 

Industria Ușoară 

- Referat: Standardele aplicate în 

Republica Moldova  

- Studiu de cercetare: 

Standardele ISO 9000-9001 

Prezentarea 

informației din 

comunicare 

Prezentarea și 

comunicare  

Săptămâna 6 

Asigurarea calității 
- Studiu de cercetare: controlul 

calității produselor de îmbrăcăminte 

Prezentarea 

portofoliului 
Săptămâna 9 

 

VIII. Lucrările practice/ de laborator recomandate 

Nr. 

ord. 

Unități de învățare Lista lucrărilor practice/ de laborator Ore 

1.  Metrologia în Industria 

Ușoară 

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

Industria Ușoară 

2 

2.  

Standardizarea în 

Industria Ușoară 

L.L.2: Asigurarea calității procesului de fabricație prin 

documentația normativ- tehnică  

2 

L.L.3: Studiul metodelor de standardizare aplicate în 

întreprinderile de confecții- în Republica Moldova 

2 

3.  

Asigurarea calității 

L.L.4: Studiul procesului de determinare a calității produselor 

textile  

2 

L.L.5: Controlul calității produselor de îmbrăcăminte  2 

 Total   10 

 

IX. Sugestii metodologice 

În procesul de predare- învățare- evaluare v-or fi utilizate lucrări de laborator în atelierele instituției de 

învățămînt și lucrări de laborator în condiții de întreprindere. Lucrări individuale prezentate în PowerPoint, în 

formă de referat, etc. 

Reușita finalităților curriculare depinde de managementul procesului didactic, corelarea procesului de 

predare- învățare- evaluare. În formarea competențelor profesionale sunt bine corelate cunoștințele acumulate 

la instruirea teoretică și practică. 

La formarea abilităților și în final formarea competențelor, predarea și învățarea cunoștințelor constituie o 

precondiție a formării abilităților. 

 Strategia didactică se axează pe tehnologii participative, care implică învățabilul  în procesul de învățare 

bazată pe acțiune și responsabilitate. Îmbinarea armonioasă a situațiilor de învățare este asigurată de selectarea 

reușită a strategiilor și metodelor didactice. 

Procesul de predare-învățare-evaluare este dirijat de cadrele didactice, evidențiindu-se două etape : 

folosirea calităților profesionale ale elevului/ studentului ce se pot dezvolta conform posibilităților (de 

percepere și senzație) și capacităților (memorie, gândire, creativitate). 

formarea și dezvoltarea calităților individuale (cunoștințe, capacități, motivație) se manifestă prin 

activitatea în ambianță (organizarea adecvată a locului de muncă și alegerea formelor raționale de activitate, 
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elaborarea unui plan de acțiune, practicarea diferitor procedee de lucru, aplicarea competenței elevilor/ 

studenților în situații diverse. 

La desfășurarea procesului de predare–învățare–evaluare se vor aplica metode adecvate pentru formarea 

competențelor profesionale.  

Metodele interactive asigură o instruire dinamică, formativă, motivantă, reflexivă continuă. Metodele cele 

mai recomandate în formarea profesională, care presupun îmbinarea cunoștințelor teoretice și abilităților 

practice sunt : lucrul în grup, lucrul în perechi,problematizarea, studiul de caz, harta de idei, portofoliul, 

demonstrația, explicația, exercițiul, lucrarea practică, metoda”Cubului”, ”Filips”, ”CCC”, ”Zig-Zag”,  jocul de rol, 

brainstorming-ul, conversația, dialog didactic, harta de idei, excursie, diagrama WENN,  … 

Un rol important le revine mijloacelor didactice moderne, care motivează elevii/ studenții, pentru învățare 

și formează competențele profesionale. Se recomandă utilizarea mijloacelor didactice : fișe ilustrativ- instructive 

, cartele tehnologice, planșe tehnologice, planșe la organizarea locului de muncă și tehnica securității, mostre de 

materiale, reviste de modă, ghiduri de performanță, computerul/ notebook-ul, videoproiectorul, filme didactice, 

soft-urile educaționale.  

X. Sugestii de evaluare a competențelor profesionale 

Tehnicile de evaluare utilizate la modulul ,,Metrologia, standardizarea şi controlul calităţii” urmăresc măsurarea 

cantităţii cunoştinţelor dobândite, nivelul, performanţelor şi eficienţa acestora, oferind soluţii de perfecţionare 

a actului didactic.În evaluarea nivelului de cunoştinţe a  unui elev se vor lua în calcul: cunoştinţele, deprinderile, 

capacitatea de sinteză, atitudinea de sinteză,  atitudinea faţă de învăţare. 

Activitățile de evaluare vor fi orientate spre motivarea elevilor şi obținerea unui feedback continuu, fapt ce va 

permite corectarea operativă a procesului de învățare, stimularea autoevaluării şi a evaluării reciproce, 

evidențierea succeselor, implementarea evaluării selective sau individualePentru evaluarea competențelor 

profesionale elevii/ studenții v-or demonstra cunoștințele în două etape: 

I- Test scris, cu diverse tipuri de itemi; 

II- Prezentarea conspectului și a portofoliului; susținerea dării de seamă (cu poze de la excursiile de la  

întreprinderi), Postere, Prezentări PowerPoint, Referate, Lucrări de cercetare, Lucrări de laborator, etc. 

Forma finală de evaluare utilizată  la disciplina dată   este examenul  oral. 

Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1. Investigaţie Definirea şi înţelegerea problemei investigate. 

Colectarea şi organizarea datelor obţinute. 

Comentariul comparativ al surselor de documentare. 

Descrierea observaţiilor. 

Interpretarea personală a rezultatelor cercetării. 

Realizarea de desene, scheme, diagrame, tabele. 

Rezumarea celor constatate într-o concluzie exprimată succint 

şi raportată la ipoteza iniţială. 

Modul de prezentare. 

2. Studiul de caz Corectitudinea interpretării studiului de caz propus. 

Calitatea soluţiilor, ipotezelor propuse, argumentarea acestora. 

Corespunderea soluţiilor, ipotezelor, ipotezelor propuse pentru 

rezolvarea adecvată a cazului analizat. 

Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 

Utilizarea adecvată a terminologiei în cauză. 

Punerea  în evidenţă a subiectului, problematicii şi  formularea. 

Completitudinea informaţiei şi coerenţa între subiect şi 
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Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

documentele studiate. 

Exactitudinea rezultatelor şi rigoarea probelor. 

Capacitatea de analiză şi de sinteză a documentelor, adaptarea 

conţinutului. 

Personalizarea lucrării (să nu fie lucruri copiate). 

Corectitudinea interpretării studiului de caz propus. 

Rezolvarea corectă a problemei, asociate studiului analizat de 

caz. 

3. Fişe de lucru  Corectitudinea  formulării  sarcinii stabilite 

Corectitudinea  selectării metodel de executare a controlului 

calităţii. 

Corectitudinea lingvistică a formulărilor. 

Eficienţa şi eficacitatea aplicării diverslor tipuri de control a 

calităţii prodeselor. 

4. Fişa de observaţii Relevanţa  sarcinii studiate. 

Corectitudinea datelor. 

Completitudinea  interpretării informaţiilor. 

Respectarea termenilor de realizare . 

Interpretarea rezultatelor 

Veridicitatea informaţiilor 

Originalitatea  formulării şi a realizării. 

 

XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studiu 

Procesul de studiu v-a fi desfășurat în: 

 Sălile de curs dotate cu mobilier școlar adecvat, 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, hîrtie indigo, calculator, creioane mecanice, diverse materiale, 

accesorii și ustensile, etc. 

Lista materialelor didactice: acte normative referitoare la standardizare, metrologie, controlul calității, 

ghiduri metodologice. 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 

ord. 
Denumirea resursei 

Locul în care poate fi 

consultată/ accesată/ 

procurată resursa 

Numărul de 

exemplare 

disponibile 

1 Nicolae Drăgulănescu, Magdalena Drăgulănecu 

”Managementul calității serviciilor”, Editura AGIR, București 

2003 

Biblioteca 1 

2 Varvara Ciobanu”Cum îmbunătățim calitatea” Editura 

Economică, 2009 

Biblioteca 1 

3 Florea Adela ” Controlul calității produselor”, Editura 

”Gheorghe Asachi”, Iași 2002; 

Biblioteca 1 

4 N. Cănănău, G. Gurău” Sisteme de asigurare a calității”, 

Junimea 1998; 

Biblioteca 1 

5 A. Dodu ”Manualul inginerului textilist”, Editura AGIR, Biblioteca 1 
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București 2002 

6 Crainic Nicolae ”Calitate& fiabilitatea produselor Biblioteca 1 

7 Глиев А.В. ”Оснвы управения качеством продукции.”- М 

Издательство стандартов, 1985г; 

Biblioteca 1 

8 Круглов М. И., ”Стандартизациа и управление качеством 

”М; 1991; 

Biblioteca 1 

9 Olaru M. ” Managementul calității”, București; Editura 

Economică 1995; 

Biblioteca 1 

10 Ruteanu O., Bohosievici C., Iordăchescu O., Ghiță E. ” 

Managementul calității totale”; București: Editura Junimea 

1998 

Biblioteca 1 

11 Oprea C., Kifor C.V, ” Managementul Calității ”, Sibiu 2002; Biblioteca 1 

12 Chirilă V. ” Managementul Calității” Chișinău: Editura Tehnică- 

Info-2002; 

Biblioteca 1 

13 Mitonneau H.” O nouă orientare în managementul calității: 

șapte instrumente noi”, București: Editura Tehnică, 2000; 

Biblioteca 1 

14 N. Drăgulănescu ” De la calitatea controlată la calitatea 

totală” București: Alternative, 1998; 

Biblioteca 1 

15 В.Д. Освоздин ”Управление качеством” Москва: Дело и 

Сервис 1999; 

Biblioteca 1 

16 Standardele internaționale de calitate eriei ISO 9000 

(versiunea anului 2000 ); 

Biblioteca 1 

17 Moisescu E.” Controlul tehnic de calitate- tricotaje” Editura 

Gheorghe Asachi, Iași 2000; 

Biblioteca 1 

18 SM 45-2: 2005. ”Certificarea produselor ” Monitorul Oficial 

nr.171-17, 12.09.08; 

Biblioteca 1 

19 Henri Mitoneanu ”O nouă orientare în Managementul 

Calității: cele 7 instrumente”; 

Biblioteca 1 

20 Ghidul întreprinderilor mici și mijlocii. (Program PHARE 2000 

coeziune economică și socială); 

Biblioteca 1 

21 Roberto Reinero ”Ghidul punctelor ISO 9001: 2000”; Biblioteca 1 

22 Стандартизация, метрология и сертификация. Учебник 

И.М. Лифиц (2002); 

Biblioteca 1 

23 Нестеров П.В. Информационные аспекты стандартизации 

М.1990 

Biblioteca  1 

24 Exarhos, Stephanos ”Managementul calității totale și 

marketingul internațional”, Chișinău, 2001; 

Biblioteca 1 

25 Журнал Текстильная промышленность М., №4 2001. 

Сертификация продукция продукции легк. 

Промышлености. 

Biblioteca 1 

26 Crainic Nicolae ”Calitatea & fiabilitatea produselor” Biblioteca 1 

27 Лифиц И.М. ”Стандартизация, метрология и 

сертификация” Учебник.-2-е изд., Юрайт- издат., 2003; 

Biblioteca 1 

28 N. Cănănău, G. Gurău” Sisteme de asigurare a calității”, 

Junimea 1998; 

Biblioteca 1 

29 Florea Adela ” Controlul calității produselor”, Editura 

”Gheorghe Asachi”, Iași 2002; 

Biblioteca 1 

 


