
FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

MD-2045, CHIŞINĂU, STR. DACIA  41,  TEL: 022 77-36-88 | FAX: 022 56-76-40, www.utm.md 

 

NORMAREA SI SALARIZAREA MUNCII 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Tehnologie si Management in Industria Alimentara 

Catedra/departamentul Economie si management în industrie 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 521.8 Inginerie și Management în Industria Alimentară 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

4; 
5 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

180 45 45 - 45 45 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Macro si Microeconomia, Statistica generalăşi economică, Econoia 
intreprinderii in industrie,Managementul resurselor umane 

Conform competenţelor Utilizarea metodelor statisticeşi a modelelor economico- matematice 
pentru soluţionarea sarcinilor specifice în analiza şi luarea deciziilor în 
domeniu. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru o buna desfășurare a cursului și prezentare a materialului teoretic în sala de curs 
este nevoie de proiector și calculator, precum și tablă. Nu vor fi tolerate întârzierile 
studenților, intrarea și ieșirea studenților de la curs fără pricină, precum și convorbirile 
telefonice în timpul cursului. 

Seminar/Laborator Pe parcursul lecțiilor practice vor fi examinate și rezolvate diferite situații practice, vor fi 
analizate diferite studii de caz ce vizează aplicarea în practică a cunoștințelor acumulate 
la cursurile teoretice. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP4.Analiza activității întreprinderii pe domenii: marketing, producere, MRU, finanțe. 
 Identificarea şi descrierea elementelor definitorii ale performanțelor întreprinderii 

din industria alimentară. 
 Explicarea interacțiunii factorilor care determină performanțele întreprinderii din 

industria alimentară. 
 Aplicarea metodelor şi principiilor de bază pentru creștereaperformanțelor 

întreprinderii din industria alimentară. 
 Alegerea criteriilor şi metodelor de evaluare a performanțelor întreprinderii din 
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industria alimentară. 
 Dezvoltarea de soluții complexe pentru creșterea performanțelor întreprinderii din 

industria alimentară. 
 
 

Competenţe 
profesionale 

CP6.Elaborarea  variantelor alternative de soluționare a problemelor la nivel de  
întreprindere din industria alimentară. 

 Cunoaşterea prevederilor legislaţiei ce reglementează munca; 
 Însuşirea modului de organizare ergonomică a locului de muncă; 
 Analiza unor aspecte ale metodelor de muncă în vederea îmbunătăţirii muncii în 

întreprindere şi pe fiecare loc de muncă; 
 Însușirea metodelor pentru măsurarea şi studiul consumului de timp de muncă, 

depistarea rezervelor de sporire a productivităţii muncii; 
 Obţinerea abilităţilor de normare a muncii şi stabilire a normelor de timp şi de 

producţie 
 Obţinerea abilităţilor de determinare a salariului în dependenţă de gradul de 

îndeplinire a normelor de producţie. 
 Însuşirea metodelor de determinare a fondului de salariu în cadrul întreprinderii. 

Competenţe 
transversale 

CT1.Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura reputația 
profesiei. 

CT3.Demonstrarea spiritului de inițiativă şi acţiune pentru actualizarea cunoștințelor 
profesionale, economice şi de cultură organizațională. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general este de a forma viitorilor specialişti şi manageri capacitatea de a organiza şi norma 
eficient munca subalternilor 

Obiectivele specifice Constau in familiarizarea viitorilor specialisti cu conceptul de organizare a locurilor de 
muncă, de normare a muncii şi necesitatea efectuării acesteia, cu condiţiile de calitate 
şi forme de exprimare, cu unele aspecte privind influenţa timpului de producţie 
asupra normării muncii, cu importanţa unificării, grupării şi tipizării normelor de 
muncă, reexaminarea sau modificarea lor precum şi modul de organizare a 
remunerării muncii în cadrul unei întreprinderii de producţie.   

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Obiectul de studiu şi conţinutul cursului Organizarea, normarea şi 
remunerarea muncii. 

2 - 

T.2. Noţiunile de bază ale discplinei „Organizarea, normarea şi remunerarea 
muncii la întreprinderile inustriale” 

2 1 

T 3. Baza legislativă cu privire la muncăşi organizarea ei în Republica Moldova 2 1 

T4. Principiile si metodele de organizare a muncii in cadrul întreprinderii 2 1 

T5. Divizarea si cooperarea muncii in cadrul întreprinderii 2 1 

T6. Organizarea locurilor de munca la întreprinderea industriala 4 1 

T7. Organizarea proceselor de munca in întreprinderile industriale 2 1 

T8. Regimul de munca si odihna 2 1 

T9. Normarea muncii in cadrul întreprinderii industriale 4 2 
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T10. Sistemul de norme şi normative de muncă 4 2 

T11. Metode de studiere şi măsurare a timpului de muncă 6 3 

   

T13. Restructurarea activităţii întreprinderii în economia de piaţă 2 1 

T.12 Metodologia de determinare a diferitor norme 6 2 

T.13 Organizarea remunerării muncii în cadrul întreprinderii 2 1 

T.14 Organizarea remunerării muncii in baza sistemului tarifar 3 1 

T. 15 Perfecționarea organizării remunerării muncii in cadrul 2 1 

Total prelegeri: 45 20 
 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1. Rolul social-economic al capacității de muncă 2 - 

LP 2. Noţiunile de bază ale ONRM: conținut și semnificație 2 - 

LP2. Actele normative şi legislative ce reglementează munca în RM si 
caracteristica lor 

2 1 

LP 4. Examinarea principiilor si metodelor de organizare a muncii in 
întreprinderile din Moldova 

2 - 

LP 5. Specificul divizării si cooperării muncii in întreprinderile din  
Moldova 

2 - 

LP 6. Examinarea principalelor direcții de organizare a locurilor de munca 4 - 

LP 7. Structura proceselor de muncă și caracteristica lor la întreprinderile 
industriale 

2 1 

LP 8. Studierea prevederilor legislației RM privind regimul de lucru si odihna in 
întreprinderile industriale 

2 - 

LP 9. Sarcinile si conținutul normării muncii in cadrul întreprinderii 4 1 

LP10. Caracteristica Sistemul de norme și normative 4 1 

LP11. Situații practice privind depistarea rezervelor de utilizare eficientă a 
timpului de muncă în baza fotografierii lui 
Stabilirea normelor de timp în baza cronometrării operațiilor 

6 2 

LL 12. Determinarea normelor de timp şi a normelor de producţie 6 2 

LP. 13. Organizarea remunerării muncii în cadrul întreprinderii 4 - 

LP 14. Examinarea sistemului tarifar din RM 3 1 

LL.15. Determinarea salariului muncitorilor în dependenţă de atingerea normelor 2 1 

Total lecții practice: 24 10 
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Alic Bîrcă, Managementul resurselor umane, Ed. A.S.E.M.,Chişinău. 2005 
2. Burloiu Petre, Economia si organizarea muncii, Editura didactica si pedagogica, 1993 
3. Viorel Lefter, Ergonomie, Economica, 2010 
4. Viorel Lefter, Managementul Resurselor Umane,  Economica, 2007,           

Suplimentare 1. Codul Muncii al Republicii Moldova, COD Nr. 154 din  28.03.2003 // Monitorul Oficial Nr. 

159-162  din   29.07.2003. 

2. Legea Republicii Moldova privind salarizarea, Nr. N 847-XV din 14.02.2002,// Monitorul 

Oficial la Republicii Moldova N 50-52 din 11.04.2002 
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3. Т. П. Тихомирова, Е. И. Чучкалова, Организация, нормирование и оплата 

труда на предприятии,  Екатеринбург, 2008 электронный учебник,                                                                           

http://www.rsvpu.ru/biblioteka/materialy-

konf/filedirectory/3468/4u4kalova_normirov.pdf 

4. Пашуто В.П.. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии : 

учебно-практическое пособие / В.П. Пашуто. — М. : КНОРУС. - 320 с.. 2005 

http://lib.sale/truda-ekonomika/organizatsiya-normirovanie-oplata-truda.html 

5. Генкин Г.М. Организация, нормирование и оплата труда на промышленных 

предприятиях, Москва, Норма, 2008 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări șilecții practice; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașteriimaterialului teoretic si aplicării lui în practică la 
rezolvarea diferitor situații practice 

 

 

http://www.rsvpu.ru/biblioteka/materialy-konf/filedirectory/3468/4u4kalova_normirov.pdf
http://www.rsvpu.ru/biblioteka/materialy-konf/filedirectory/3468/4u4kalova_normirov.pdf
http://lib.sale/truda-ekonomika/organizatsiya-normirovanie-oplata-truda.html

