
   

 

Normarea – abilități și tehnici 

 

   

 

 

OBIECTIVE  

La finalul acestui curs de prezentare a tehnicilor și abilităților de 

normare, participanții vor fi capabili să: 

 Înțeleagă conceptul de normare a muncii 

 Cunoască și să experimenteze tehnici de analiză a timpului 

consumat 

 Cunoască și să experimenteze tehnici de măsurare a timpului 

consumat 

 Înțeleagă modul de realizare a normelor 

 Înțeleagă rolul normelor și normativelor în contextul în care 

operatorul lucrează în ritm normal, cu respectarea condițiilor 

ergonomice 

 

CUI SE ADRESEAZĂ 

 Managerilor de producție 

 Inginerilor de proces și Normatorilor 

 Tuturor persoanelor interesate de efectuarea studiilor de timp și 

stabilirea timpilor standard 

 

CUNOȘTINȚE PREALABILE 

 Cunoștințe generale referitoare la procesele organizației 

 

 

 

 

 

 

Durata: 2 zile 

Certificat:  

eliberat de Sc Calitop Srl  

Preț:  

pentru detalii vă rugăm să 
ne contactaţi pe adresa 

dan.daniela@calitop.ro 

Normarea muncii reprezintă un 

set de tehnici folosit în analiza 

proceselor, pentru a determina 

timpul necesar realizării unor 

sarcini de muncă. 



   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

AGENDA CURSULUI 

Ziua 1 

 Introducere și prezentarea generală a cursului 

 Studiul metodelor  

 Analiza situației existente 

 Examinarea critică a situației existente 

 Metoda interogativă 

 Studiul procesului de producție 

 Analiza detaliată 

 Analiza circulației 

 Analiza amplasărilor 

 Analiza activității executantului individual 

 Analiza activității executantului colectiv 

 Analiza activității executant – mașină  

 Studiul locului de muncă 

 Analiza critică a situației existente 

 Analiza mișcărilor executanților 

 Graficul activității mâinilor 

Ziua 2 

 Normarea muncii 

 Analiza structurii timpului de muncă 

 Măsurarea timpului de muncă 

 Evaluarea ritmului de muncă 

 Stabilirea normelor de timp 

 Elaborarea normativelor  

 

 

 

 

CARACTERUL PRACTIC AL INSTRUIRII: 

Formatorul utilizează tehnici de instruire moderne și o varietate de 

metode de formare, pentru a oferi tuturor participanților cele mai bune 

oportunități de învățare, inclusiv: 

 Discuții în grup 

 Exerciții individuale sau în grup 

 Formulare și instrumente 

 

 

 

 

ECHIPA CALITOP VĂ STĂ LA DISPOZIȚIE! 

Tipul instruirii:  

 IN-HOUSE – cursul se 

desfăşoară la sediul clientului  

și/sau 

 OPEN – cursul se desfăşoară la 

sediul Calitop 

Limba de predare – 

română 

 

CONTACT 

Adresa:  

Str. Roșiori, Nr.4, 

400139 Cluj-Napoca 

Telefon:  

+40264 437584 

 

Website: 

www.calitop.ro 

 

E-mail: 

office@calitop.ro 


