
1 

 

 

Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Științe Economice 

Departamentul Administrarea Afacerilor 

Specialitatea - 0413.1 Business și administrare 

 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

Disciplina ORGANIZAREA ERGONOMICĂ ȘI NORMAREA MUNCII 

Responsabil de disciplină/modul: Pestușco Nina, dr., conf.univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.03.O.0.23 150 30 45 - 75 5 Rom 

rus 

S.04.O.0.23 150 12 18 - 120 5 Rom 

rus 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C3. Crearea și monitorizarea 

echipelor multidisciplinare în 

corespundere cu activitatea 

organizației, dezvoltarea relațiilor 

productive, de colaborare în cadrul 

echipelor, aplicarea și raționalizarea 

instrumentelor. 

de cunoaștere: 

● A descrie procesele de muncă și de producție, operațiunile și 

sarcinile specifice realizate in echipă la nivelul entităților economice 

de aplicare: 

● A explica operațiunile și sarcinile specifice realizate în echipă sau 

individual la nivelul entităților economice 

de integrare: 

● A evalua critic procesele, operaţiunile şi sarcinile specifice unui 

anumit tip de proces de producție 

● A crea echipa și a planifica locul de muncă în birou și la producere 

C4. Organizarea și monitorizarea 

activităților organizației în 

conformitate cu cadrul normativ și 

exigențele mediului ambiant 

de cunoaștere: 

● A cunoaște și a identifica normele și normativele la nivelul 

entităților economice 

de aplicare: 

● A explica sensul economic și metodologia de calcul a sarcinilor sau 

normelor de muncă și de producție 

● A aplica metodologia de calcul și analiză a sarcinilor sau normelor 

de munca și de producție și a procedeelor de evaluare a productivității 

în entitățile economice. 

de integrare: 

● A utiliza rezultatele analizei timpului de munca pentru aprecierea 

unor situații, specifice domeniului 

● A studia probleme, situații, cazuri din domeniul organizării muncii 

cu ajutorul metodelor și a sistemului de indicatori la nivel micro 

economic 

C5. Adoptarea deciziilor optime în 

condiții de certitudine, incertitudine 

și aplicarea metodelor de evaluare 

și minimizare a riscurilor în afaceri 

de aplicare: 

● A evalua critic procesul de implementare a deciziilor, analiza 

realizării lor, a planurilor şi strategiilor la nivelul entităţilor economice 

C7. Deținerea și identificarea 

informațiilor despre situația 

întreprinderii în vederea dezvoltării 

și extinderii activităților de afaceri 

derulate 

de cunoaștere: 

● A explica sensul economic al productivității muncii, a eficienței și 

a eficacității 

de aplicare: 

● A aplica diverse metode de studiere a procesului de muncă și de 

producție aplicate în întreprindere 

de integrare: 

A simula cronometrarea sau fotografierea zilei de munca. 

C8. Elaborarea și coordonarea 

proiectelor privind soluționarea 

problemelor din domeniul 

de cunoaștere: 

● A descrie categoriile de timp de muncă și de producție, a timpului 

de folosire a utilajului 
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administrării afacerilor în baza 

utilizării eficiente a resurselor 

organizaționale 

de aplicare: 

● A explica sensul economic al folosirii raționale a timpului de muncă 

● A aplica metodele de studiere și analiză a timpului de muncă 

 

de integrare: 

● A simula studierea folosirii timpului (Unei zile) și analiza 

pierderilor de timp 

Conținutul 

disciplinei 

1. Obiectul,continutul si sarcinile disciplinei 

2. Impactul factorilor externi asupra productivitatii 

3. Principii antropometrice în designul spațiului de muncă și a utilajelor 

4. Justificarea ergonomică a regimului de muncă și odihnă 

5. Aspecte sociale si psihologice in organizarea ergonomica a muncii 

6. Amenajarea rationala a locului de munca în birou și producere 

7. Procesul de munca si de productie 

8. Analiza modului de utilizare a timpului în procesul de productie 

9. Metodele de masurare a consumului de timp de munca 

10. Normele si normativele de munca 

11. Metodele de baza pentru normarea muncii si pentru cercetarea productivitatii muncii 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 

Elaborarea și susţinerea produsului studiului individual Caiet de sarcini, aprecierea în rezultatul participării la 

seminare 

Evaluarea finală- examen scris sau asistat la calculator,în baza testului clasic care include itemi de divers nivel 

de complexitate: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 

Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

● evaluare curentă, inclusiv produsul studiului individual – 60%; 

● evaluare finală – 40% 

Studiul 

individual 

Studenții vor elabora unui Caiet de sarcini.  

Cerințele și termenele de elaborareși prezentatre se conțin în curriculum-ul la disciplină la capitolul VI 

”Studiu individual” (poate fi accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md ). 

http://www.moodle.usm.md/
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