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ADNOTARE
la teza de master cu tema  “MANAGEMENTUL CALITĂȚII TOTALE 

BAZAT PE STANDARDE INTERNAȚIONALE”
Autor: Gaivas Stanislav

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări expuse pe 80 pagini

ale textului de bază, bibliografie cu 35 surse, 14 figuri, 10 tabele, 10 anexe. 

Cuvinte cheie: calitate, sistemul de management al calității, standarde ISO, organizare,

asigurarea calității.

Domeniul de studiu:  Specialitatea “Managementul relațiilor economice internaționale”.

Scopul  cercetării  efectuate: sistematizarea  cadrului  teoretico-științific  privind

managementul  total  al  calității și  elaborarea  planului  de  implementare  a  sistemului  de

management al calității (SMC) la nivel de întreprindere.

Obiectivele de cercetare se axează pe:  analiza  și sistematizarea conceptelor teoretice

definitorii cu privire la “calitate” , “managementul calității totale” și “sistemul de management al

calității”  la  nivelul  întreprinderii;  аnaliza  eficienței   implementării  SMC  la  nivel  de

întreprindere;evidențierea specificului dezvoltării “URECOOP STRASENI”; elaborarea planului

de  administrare  a  calității;  stabilirea  recomandărilor  privind  îmbunătățirea  managementului

calității; elaborarea instrucțiunilor privind implementarea SMC. 

Noutatea și originalitatea științifică  a lucrării  constă în analiza teoretică a noțiunilor

„calitate”, „sistemul de management al calității”. În teză se propune o tratare nouă a următoarelor

probleme: conducerea slabă a calității  generale,  utilizarea irațională  a resurselor financiare și

motivarea  neeficientă  a  angajaților.  Sunt  propuse  diferite  metode,  tehnici  de  soluționare.

Totodată, este înaintată metoda evaluării capacității și perspectivelor întreprinderii, și ,în acest

context, de a numi comisia de  audit pentru implementarea sistemului de management al calității

conform standardelor ISO. 

Semnificația teoretică a tezei.Prevederile teoretice  și abordările expuse în teză, pot fi aplicate

de  personalul  administrativ  al  organizațiilor  în  formularea  politicii  calității,  perfecționarea

managementului,  elaborarea  planului  de  măsuri  de  îmbunătățire  a  activității.  Rezultatele

cercetării  efectuate  pot  fi  la  fel  utilizate  pentru  cercetări  științifice  ulterioare  cu  privire  la

îmbunătățirea managementului calității la nivel de întreprindere.

Valoarea aplicativă a lucrării. Recomandările practice formulate în teză pot fi utilizate

pentru  conturarea  căilor  de  aplicare  a  sistemului  managementului  calității,  implementarea

standardelor internaționale ISO pentru îmbunătățirea performanțelor întreprinderii.

Teza completă

http://biblioteca.uccm.md/index.php?option=com_booklibrary&task=showCategory&catid=468&Itemid=62&lang=ro

