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NORMAREA RESURSELOR ÎN CONSTRUCȚII 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Cadastru Geodezie și Construcție 

Catedra/departamentul Evaluarea și Managementul Imobilului 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 584.3 Evaluarea Imobilului 

Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 

Categoria 

formativă 

Categoria de 

opţionalitate 

Credite 

ECTS 

IV  (învăţământ cu frecvenţă); 

V (învăţământ cu frecvenţă 
redusă) 

6; 

          7; E 

S– unitate de 

curs de 
specialitate 

A - unitate de 

curs opțională 5 

 

2. Timpul total estimat 

Total ore în 

planul de 
învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs seminar laborator 
Lucrare de 

an 

Studiul materialului 

teoretic 

Pregătire 

aplicaţii 

150 30 15 30 30 75 10 

150 10 6 10 30 124 - 

 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Materiale de construcții; Grafica inginerească; Teoria economică; 
Tehnologia construcțiilor; Mașini și organe de mașini; Management. 

Conform competenţelor Abilități de analiză, de lucru cu documentația de proiect și baze de date, 

Internet, cu programele office word, excell, etc.  

 

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi calculator, 

tablă, cretă, marker, internet 

Seminar Studenţii vor rezolva probleme concrete pe materialul expus la curs. 

Laborator Studenții vor realiza lucrări de laborator, fiecare la calculator, conform cerințelor din 

indicațiile metodice și va întocmi o lucrare de an conform sarcinii individuale. Termenul 

de predare a lucrării de an – conform calendarului universitar. 

 

5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP1. Operarea cu fundamente științifice inginerești, economice și de drept 

Studentul trebuie să fie capabil: 
 Să aplice principiile, metodele de bază din disciplinele/modulele fundamentale pentru 

calcule inginerești și economice fundamentale (calculul volumelor, determinarea greutății, 

dimensiunilor al resurselor tehnico-materiale și umane) 

 Să aplice corect normativele și reglementările tehnico-economice din domeniul 

construcțiilor 

 Să aplice corect metodele necesare pentru determinarea normelor de consum de resurse 

 Să utilizeze programele automatizate de calcul 

 Să întocmească sau să citească rezultatele finale 

http://www.utm.md/
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CP2. Culegerea, analiza și interpretarea informației necesare pentru soluționarea 

problemelor profesionale 

 Să citească corect documentația de proiect și să determine volumele de lucrări 

 Să aplice corect metodele de determinare a consumului de resurse material și a timpului 

 Să aplice corect metodele de optimizare a valorilor  

 Să cunoască structura și componența lucrărilor de construcții 

 Să găsească și să utilizeze corect informația prezentată în normarea resurselor 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Familiarizarea studenților cu structura și conținutul normelor de muncă și utilizarea 

corectă în evaluarea bunurilor imobiliare. 

Obiectivele specifice Studierea metodelor de normare a resurselor din construcții; 

Formarea capacităților practice pentru normarea cantităților de resurse; 

Formarea capacităților practice pentru întocmirea tabelelor cu rezultatele normării. 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Bazele teoretice ale normării resurselor în соnstrucții.  2 0,5 

T2. Sisteme de normare în întrepriderile de construcţii.  2 0,5 

T3. Clasificarea resurselor în construcții. 2 0,5 

T4. Determinarea normelor de timp în construcții. 10 4,0 

T5. Elaborarea normelor de muncă. 4 0,5 

T6. Elaborarea normelor de consum de materiale în construcţii. 6 3 

T7. Elaborarea normelor de deviz. 4 1 

Total prelegeri: 30 10 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica seminarelor 

S1. Structura șiconținutul lucrărilor de construcții. 2 0,5 

S2. Sistematizarea sistemelor de normare în întreprinderile de construcții. 2 1,0 

S3. Clasificarea timpilor de activitate în construcții. 2 1,0 

S4. Metodele principale de studiere şi măsurare a consumului de timp 2 0,5 

S5. Determinarea normelor de timp. 2 1,0 

S6. Determinarea normei consumului de materiale. 2 1,0 

S7. Determinarea normelor de consum. 3 1,0 

Total seminare: 15 6 

 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 

cu 
frecvenţă 

învăţământ 

cu frecvenţă 
redusă 

Tematica lucrărilor de laborator 
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LL1. Structurarea lucrărilor de construcții pe elemente component. 4 2 

LL2. Determinarea metodelor de măsurare. 4 1 

LL3. Cronometrarea timpului 4 2 

LL4. Sistematizarea și perfectarea datelor obținute 4 1 

LL5. Determinarea normelor de timp 6 1 

LL6. Măsurarea și determinarea normei consumului de materiale. 6 2 

LL7. Elaborarea normelor în construcții. 2 1 

Total lucrări de laborator: 30 10 
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9. Evaluare 

Curentă 
Lucrare de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 30% 40% 

f/r 20 % 20% 60% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare; 

Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de control; 
Obţinerea notei minime de „5” la lucrare de an; 

Obţinerea notei minime de „5” la examenul final. 

 

 

 


