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NORMAREA SI SALARIZAREA MUNCII 

1. Date despre unitatea de curs/modul 
Facultatea Inginerie Economică și Business 

Catedra/departamentul Economie si management  

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 
Programul de studiu 0710.1 Inginerie și Management în Industria Alimentară 
Anul de studiu Semestrul Tip de 

evaluare 
Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

II (învățământ cu frecvență); 
III (învățământ cu frecvență 

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 

învățământ 

Din care 
Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar Proiect de 
an 

Studiul materialului 
teoretic Pregătire aplicații 

180 45 45 - 45 45 
 

3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 
Conform planului de învățământ Microeconomia, Macroeconomia, Statistica generală și economică,  

Fundamentele teoretice ale științei economice, Marketing industrial 
Economia întreprinderii 

Conform competențelor Utilizarea metodelor statistice și a modelelor economico-matematice 
pentru soluționarea sarcinilor specifice în analiza şi luarea deciziilor în 
domeniu. 

 
4. Condiții de desfășurare a procesului educațional 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. Competente specifice acumulate 

Competente 
profesionale 

CPL 3. Utilizarea metodelor și modelelor economico- matematice pentru soluționarea 
sarcinilor specifice în analiza și luarea deciziilor în domeniul întreprinderilor industriei 
alimentare 
 Identificarea problemelor și soluțiilor de rezolvare caracteristice activității 

economice la întreprinderile industriei alimentare. 
 Utilizarea de cunoștințe interdisciplinare a soluțiilor standard și interpretarea 

rezultatelor obținute la întreprinderile industriei alimentare. 
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 Aplicarea soluțiilor standard cu ajutorul metodelor şi instrumentelor economice 
specifice la întreprinderile industriei alimentare. 

 Evaluarea comparativă a alternativelor pentru eficientizarea activității economice la 
întreprinderile industriei alimentare. 

 Elaborarea şi realizarea de soluții adecvate activității economice la întreprinderile 
industriei alimentare. 

 
 

Competente 
transversale 

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

CT2.  Identificarea, descrierea și derularea proceselor, cu preluarea diferitelor roluri în echipă 
și descrierea clară și concisă, verbal și în scris, în limba română și într-o limbă de 
circulație internațională, a rezultatelor din domeniul de activitate. 

 
6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general este de a forma viitorilor specialiști și manageri capacitatea de a organiza și norma 
eficient munca subalternilor 

Obiectivele specifice Constau in familiarizarea viitorilor specialiști cu conceptul de organizare a locurilor de 
muncă, de normare a muncii și necesitatea efectuării acesteia, cu condițiile de calitate 
și forme de exprimare, cu unele aspecte privind influenta timpului de producție asupra 
normării muncii, cu importanța unificării, grupării și tipizării normelor de muncă, 
reexaminarea sau modificarea lor precum și modul de organizare a remunerării muncii 
în cadrul unei întreprinderii de producție.   

 
7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 
învățământ 

cu 
frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 
Tematica prelegerilor 

T1. Obiectul de studiu și conținutul cursului Organizarea, normarea și 
remunerarea muncii. 

2 - 

T.2. Noțiunile de bază ale disciplinei „Organizarea, normarea şi remunerarea 
muncii la întreprinderile industriale” 

2 1 

T 3. Baza legislativă cu privire la muncă și 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 1 
T10. Sistemul de norme și normative de muncă 4 1 
T11. Metode de studiere și măsurare a timpului de muncă 6 1 
T.12 Metodologia de determinare a diferitor norme 6 1 
T.13 Organizarea remunerării muncii în cadrul întreprinderii 2 1 
T.14 Organizarea remunerării muncii in baza sistemului tarifar 4  
T. 15 Perfecționarea organizării remunerării muncii in cadrul întreprinderii 2  

Total prelegeri: 46 12 
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Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 
învățământ 

cu 
frecvență 

învățământ 
cu frecvență 

redusă 
Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LP1. Rolul social-economic al capacității de muncă 2 - 
LP 2. Examinarea noțiunilor de bază ale ONRM: conținut și semnificație 2 - 
LP3. Actele normative și legislative ce reglementează munca în RM si caracteristica 

lor 
2 1 

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

2 - 

LP 5. Specificul divizării si cooperării muncii in întreprinderile din industria 
alimentară 

2 - 

LP 6. Examinarea principalelor direcții de organizare a locurilor de munca în 
întreprinderile din industria alimentară 

2 - 

LP 7. Ergonomia locului de muncă 2 - 
LP 8. Structura proceselor de muncă și caracteristica lor la întreprinderile industriei 

alimentare 
2 1 

LP 9. Studierea prevederilor legislației RM privind regimul de lucru si odihna in 
întreprinderile industriale 

2 - 

LP 10. Sarcinile si conținutul normării muncii in cadrul întreprinderii 2 1 
LP11. Caracteristica Sistemul de norme  2 1 
LP 12. Conținutul diferitor normative de muncă 2  
LP13. Rezolvarea situațiilor cu privire la determinarea duratei operației cu ajutorul 
cronometrării 

2 1 

LP 14. Situații practice privind depistarea rezervelor de utilizare eficientă a 
timpului de muncă în baza fotografierii  

2 1 

LP 15. Examinarea metodelor instantanee  2  
LP 16. Determinarea normelor de timp și a normelor de producție pentru 

procesele manuale si manual mecanizate 
2 1 

LP 17. Determinarea normelor de timp și a normelor de producție pentru 
procesele mecanizate și automatizate 

2 1 

LP 18. Determinarea normelor de personal 2 1 
LP 19. Examinarea prevederilor legislative privind organizarea remunerării muncii 

în cadrul întreprinderii 
2 - 

LP 20. Examinarea formelor si sistemelor de salarizare 2 - 
LP 21. Examinarea modului de reglementare a salarizării în Republica Moldova 2 - 
LP 22. Determinarea salariului muncitorilor în dependență de gradul de îndeplinire 

a normelor 
2 1 

Total lecții practice: 44 10 
 

8. Referințe bibliografice 
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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 şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări și lecții practice; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii materialului teoretic si aplicării lui în practică la 
rezolvarea diferitor situații practice 
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