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STUDIUL TIMPULUI, PROCESELOR ȘI NORMAREA MUNCII 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Textile și Poligrafie 

Catedra/departamentul Modelarea și Tehnologia Confecțiilor Textile și din Piele 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 710.1 Inginerie și management în textile (îmbrăcăminte, încălțăminte și 
articole din piele) 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I (învăţământ cu frecvenţă); 
I (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

6; 
7 

Ex 

S – unitate de 
curs de 

orientare spre 
specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
6 

 
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 30 60 - 30 60 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Bazele ingineriei și introducere în specialitate, Bazele tehnologiei 
confecțiilor, Teorie economică, Studiul materialelor, Economia ramurii, 
Management. 

Conform competențelor Cunoștințe despre organizarea activităților de producție în cadrul 
întreprinderilor din ramură, tehnologia de confecționare a produselor, 
utilajul industriei textile. 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

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

Lecții practice Pentru parcurgerea lecțiilor practice în sală este nevoie de tablă de scris, calculator.  

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP1. Utilizarea instrumentarului științelor fundamentale în activitatea specifică 
domeniului industriei textile 

 Identificarea teoriilor și metodelor oportune din știința fundamentală și utilizarea lor în practica 
domeniului 

 Explicarea și interpretarea teoriilor și metodelor din știința fundamentală aplicate pentru 
proiectarea și gestiunea proceselor și sistemelor de producție 

 Explicarea rațiunii pentru selectarea unui principiu, teorii sau model specific științei fundamentale 
sau inginerești pentru a modela un proces sau un sistem  

 Argumentarea modului în care principiile, teoriile sau modelele științei fundamentale sau 
inginerești au fost aplicate în eficientizarea proceselor 
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 Definirea și descrierea principiilor pertinente, a teoriei, conceptului, și / sau formulei utilizate în 
soluționarea unei probleme inginerești sau manageriale în procesele de producție 

CP2. Identificarea, formularea și soluționarea problemelor inginerești și manageriale din 
întreprinderile din domeniul textil. 

 Identificarea teoriilor și metodelor oportune din domeniul ingineresc și managerial pentru 
soluționarea problemelor specifice din domeniul textil 

 Interpretarea și aplicarea teoriilor și metodelor specifice în scopul  identificării, formulării și 
soluționării problemelor inginerești și manageriale din întreprinderile din domeniu 

 Aplicarea cunoștințelor specifice pentru identificarea, formulare  și soluționarea problemelor 
inginerești și manageriale din domeniul textil 

 Evaluarea eficienței soluțiilor preconizate pentru rezolvarea problemelor inginerești și 
manageriale din domeniul textil 

 Soluționarea problemelor inginerești și manageriale din domeniul textil aplicând proceduri și 
metode inovative 

CP4. Proiectarea tehnică si tehnologică a proceselor specifice Industriei Textile, asigurarea 
calității proceselor și produselor realizate 
 Identificarea metodelor și tehnicilor oportune pentru proiectarea și reproiectarea tehnică și 

tehnologică a proceselor de producție și asigurare a calității 
 Explicarea și interpretarea teoriilor și metodelor aplicate pentru proiectarea tehnică si 

tehnologică a proceselor specifice Industriei ușoare, asigurarea calității proceselor și produselor 
realizate 

 Utilizarea cunoștințelor specifice pentru  proiectarea tehnică si tehnologică a proceselor specifice 
Industriei ușoare, asigurarea calității proceselor și produselor realizate 

 Evaluarea proiectelor tehnice și tehnologice a proceselor specifice Industriei ușoare, asigurării  
 calității proceselor și produselor realizate 
 Aplicarea  procedurilor și metodelor inovative pentru proiectarea tehnică si tehnologică a 

proceselor specifice Industriei ușoare, asigurarea calității proceselor și produselor realizate 

CP5. Gestiunea resurselor organizației în scopul asigurării dezvoltării acesteia 
 Identificarea metodelor și tehnicilor economice și manageriale pentru gestiunea eficientă a 

resurselor organizației 
 Explicarea și interpretarea teoriilor și metodelor utilizate pentru gestiunea resurselor organizației 
 Aplicarea cunoștințelor specifice pentru organizarea utilizării eficiente a resurselor în scopul 

dezvoltării organizației 
 Evaluarea modului de gestiune a resurselor în sistemele conduse  
 Aplicarea metodelor inovative pentru gestiunea eficientă a resurselor în organizații 

Competențe 
transversale 

CT2.  Desfășurarea activității în condiții de auto - disciplină, flexibilitate și adaptabilitate. 
Aplicarea consecventă a cunoștințelor existente în scopul realizării obiectivelor 
organizaționale. Utilizarea etică a informațiilor procesate în cadrul activității de muncă. 
CT3. Autoevaluarea necesității de pregătire, dezvoltarea capacității de a învăța independent. 
Angajarea activă în procesul de învățare continuă. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însușirea instrumentelor de studiu a timpului, a proceselor și de normare a muncii 

Obiectivele specifice - Iniţierea, înţelegerea şi însuşirea aspectelor esenţiale ale studiului  
instrumentelor, tehnicilor, metodelor și metodologiilor utilizate în studiu 
timpului, proceselor și normarea muncii; 

- Perceperea organizării, ca funcţie a managementului, ce reprezintă ansamblul  
activităţilor prin intermediul cărora se stabilesc şi se delimitează procesele de 
muncă fizică şi intelectuală în vederea realizării obiectivelor planificate; 

- Conştientizarea dependenţei elementelor productivitate-norme de timp; 
- Cunoaşterea și aplicarea metodelor de muncă, metodelor de studiere a 

procesului de producţie, metodelor de studiere a timpului de muncă: 
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- Cunoaşterea procesului de muncă şi conştientizarea necesităţilor legate de 
reorganizarea procesului tehnologic prin implimentarea metodelor de studiere 
a procesului de producţie şi previziune a beneficiilor posibile; 

- Înțelegerea importanţei şi rolului managementului ergonomiei şi a 
managementului activităţilor auxiliare în procesul de proiectare a unui nou loc 
de muncă. 

 

7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățământ 
cu 

frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere în Studiul timpului, proceselor și normarea muncii.  
Organizarea științifică a muncii, concepte și elemente ale procesului de muncă. 
Evoluția în timp a organizării muncii. Metode de studiu a muncii (a timpului de 
muncă și a proceselor). 

2 1 

T2. Metode de studiu a timpului de muncă.   
Fotografierea individuală și colectivă a utilizării timpului de muncă. 
Autofotografierea utilizării timpului de muncă. Cronometrarea timpului de muncă. 
Fotocronometrarea timpului de muncă. Observarea instantanee a utilizării 
timpului de muncă. 

6 2 

T3. Studiul organizării procesului de producție.  
Graficul de analiză generală a procesului de producţie. Graficul de parcurs sau de 
circulaţie. Diagrama cu fire. Graficul de analiză detaliată a procesului de producţie. 
Graficul activităţii mâinilor. Graficul activităţilor multiple. Graficul executant-
maşină. 

6 2 

T4. Normarea muncii: metode și conținut. 
 Normele de muncă şi rolul lor. Formele de exprimare a normelor de muncă.  
Clasificarea  normelor de muncă. Structura normei de timp de muncă. Metodica 
stabilirii normelor de timp. Procedee de stabilire a normelor de timp de muncă. 
Stabilirea duratei elementelor componente ale normei de timp de muncă. Procese 
manuale şi manual-mecanice. Procese mecanizate şi automatizate. 

6 2 

T5. Sisteme de normative de timp de muncă pe mişcări. Sistemul M.T.M. (Methods 
Time Measurement).   
Mişcările membrelor superioare. Mişcările ochilor. Mişcările corpului şi ale 
membrelor inferioare. Compunerea mişcărilor. Utilizarea sistemului M. T. M 

4 2 

T6. Managementul ergonomiei.  
Elemente definitorii. Tipologia ergonomiei. Principii ergonomice. Ergonomia 
locului de muncă.  Zonele de lucru. Proiectarea locului de muncă. Factori de 
ambianţă. Principiul economiei mişcărilor. Principiul organizării locului de muncă. 

4 
1 

T7. Tendințe actuale și preocupările domeniului  2 

Total prelegeri: 30 10 
 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor practice/seminarelor 
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LP/S1. Teorii clasice ale managementului ştiinţific. Teoria lui Henry Fayol. Teoria 
lui Taylor. Managementul Ştiinţific după Gilbret. Teoria lui Henry Gantt. 

4 
1 

LP/S 2. Max Weber și ideea de birocrație 2 

LP/S 3. Instrumente specifice analizei diagnostic  2 1 

LP/S 4. Structura timpului în procesul de producție și în activitățile de management 2 
1 

LP/S 5. Fotografierea individuală a timpului de muncă. 4 

LP/S 6. Cronometrarea fără evaluarea ritmului. 4 1 

LP/S 7. Observări instantanee. 4 1 

LP/S 8. Analiza generală a desfăşurării procesului de producţie 2 1 

LP/S 9. Analiza detaliată a desfăşurării procesului de producţie. 4 1 

LP/S 10. Diagrama pentru activități multiple 2 1 

LP/S 11. Studiul amplasărilor: Metoda gamelor fictive. 2 
1 

LP/S 12. Studiul amplasărilor: Metoda verigilor. 2 

LP/S 13.  Normarea muncii: metode și tehnici. 4 1 

LP/S 14. Analiza utilizării fondului de timp de muncă. 4 1 

LP/S 15. Studiul proceselor de muncă: mâna stângă-mâna dreaptă 2 1 

LP/S 16. Diagrama MASTER 2 1 

LP/S 17. Tendințe actuale în modul de organizare a producției 4 
1 

LP/S 18. Ergonomia și rolul ei în obținerea performanțelor 2 

LP/S 19. Activități de reparații și întreținere 2 
1 LP/S 20. Strategii optime pentru executarea reparațiilor cu ajutorul arborelui de 

decizie. 
2 

LP/S 21. Schemele de proces pentru documente. Fluxul documentelor 2 
1 

LP/S 22. Problematica comunicării în ingineria sistemelor de producție 4 

Total prelegeri: 60 16 
 

 

8. Referinţe bibliografice 
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RO/03/B/F/PP-175017. CNIPMMR 
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15. Costache Rusu, Organizarea proceselor de producție în întreprinderile din industria 
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16. Armeanu Alexandru, Căpățână Nicolae. Bazele ingineriei și managementul sistemelor de 
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9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestare şi pentru activitatea curentă; 
Obţinerea notei minime de „5” la lucrarea individuală; 
Demonstrarea în cadrul examenului final a cunoștințelor conform obiectivelor specifice. 
 


