
Managementul Calităţii  - Subiecte teorie 

1. Calitate: definiţii, obiective, client, furnizor, exemple.
2. Calitate totală: definiţii, scopuri, carateristici, principii.
3. Principiile managementului calităţii: descriere principii (caracteristici, rezultate, avantaje)
– P1-P4.
4. Principiile managementului calităţii: descriere principii (caracteristici, rezultate, avantaje)
– P5-P8.
5. Sistem de management al calităţii: definiții, caracteristici, avantaje, trilogia Juran.
6. Seria de standarde ISO 9000: conţinut standarde ISO 9000, 9001, 9004.
7. ISO 9001:2008: acțiuni, diagrama PDCA, exemplificare digrama PDCA.
8. Managementul calităţii totale MCT: scurt istoric, contribuții, caracteristici, definiţii,
modele. 
9. Managementul calităţii totale MCT: cele 14 puncte ale modelului Deming.
10. Managementul calităţii totale MCT: principiile MCT, lanţul MCT, cercurile calităţii.
11. Diagrama cauză-efect: definiţii, elemente, etape, avantaje, exemplu.
12. Metode pentru stabilirea obiectivelor calităţii: enumerare, descrierea fiecărei metode.
13. Îmbunătăţire continuă - KAIZEN şi INOVAŢIE: definiţii, comparaţii, avantaje.
14. Manualul calităţii: definiții, scopuri, caracteristici, avantaje, tipuri, conținut.
15. Procedura documentată: caracteristici, participanţi, tipuri de proceduri, structură,
conţinut. 
16. Auditul calităţii: scop, definiţii, dovezi de audit, metode de obținere a dovezilor de audit,
participanți, situații pentru efectuarea auditului calității. 
17. Auditul calităţii: tipuri de audit al calităţii, etape, documente de auditului (cerinţe,
observaţii). 
18. Instrumentele calităţii: paşii în identificarea şi soluţionarea problemelor, tehnici și
instrumente ale calității, clasificare, instrumente statistice (enumarare, definiţii) 
19. Instrumentele managementului calităţii: clasificare, enumerare, etape.
20. FMEA: definiţii, necesitate, tipuri, obiective, situaţii în care se impune aplicarea,
participanţi. 
21. FMEA: avantaje, iniţializare, etape.
22. Six Sigma: definiţii, DMAIC, responsabili, avantaje.
23. Poka Yoke: definiții, utilizare, dispozitiv poka yoke, caracteristici dispozitiv, niveluri.
24. QFD: caracteristici, definiţie, casa calităţii (definiţie, etape, enumerare matrici).
25. Controlul calităţii: definiţie control şi sistem de control, tipuri de control, componentele
activităţii de control. 
26. Controlul calităţii: metode de control, controlul calităţii, controlul calităţii totale,
controlul calităţii produselor (inclusiv metodele). 
27. Certificarea calităţii: definiţii, tipuri (enumarare, definiţii, paşi).
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