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DESPRE CONCEPT 

 Conceptul meu este designul biofil care integrează relația oameniilor cu natura și 

impactul naturii la starea de bine a omului.  

Noțiunea de „design biofilic” derivă din conceptul de „biofilie”, conform căreia ființa 

umană are o înclinație biologică de a se asocia cu sistemele și procesele naturale, acestea fiind 

deosebit de importante pentru sănătatea și productivitatea muncii individului. Ideea a fost 

lansată de către un biolog american Edward Osborne Wilson și popularizată în cartea intitulată 

„Biofilia” (Harvard University Press,1984). Design-ul biofilic devine, astfel, transpunerea 

aceste nevoi umane inerente de afiliere cu natura în modul de proiectare a spațiului construit. 

Am studiat  încorporarea elementelor biofilice mobilierelor de birou și modul în care 

pot personaliza cu aceste piese/elemente biofilice locuința oamenilor.  

Intenția designul biofilic este reactivarea legăturii instinctive dintre om și natură. 

Cuvinte cheie: birou de acasă, designul biofil, sustenabilitate, bunăstare,viața după Covid-19 
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PARTEA DOCUMENTARĂ 

1.Introducere 

 Realizarea biroului la domiciliu este un act creativ. Aceasta implică decizii și alegeri 

de proiectare, toate acestea devenind o provocare zi de zi pentru telelucrători, în perioada 

pandemiei Covid-19.  

Există cercetări despre „Cum să ne imaginăm viitorul locurilor de muncă online de 

acasă”, studiul realizat de Cushman & Wakefield care afirmă, cum va arăta viitorul biroului 

într-o lume post Covid-19, explorând feedback-ul investitorilor, ocupanților și producătorilor 

locului de muncă, analizând ratele de penetrare a istoria muncii de acasă (WFH-work from 

home).  

Relevanța birourilor va rămâne ridicată post Covid-19, iar cea mai mare parte a 

companiilor vor regândi biroul astfel încât să răspundă nevoilor generate de schimbarea 

modului de lucru. 

Consensul asupra schimbărilor pe care așteaptă să le vadă în cele din urmă va fisistemul 

de lucru hibrid, angajații vor avea posibilitatea să meargă la birou, dar și să lucreze la distanță.  

Faptul că în viitor trebuie să petrecem mai mult timp la interior (acasă și la birou), există 

o  conștientizare din ce în ce mai mare cu privire la cât de mult ne poate afecta bunăstarea, 

spațiul ce ne înconjoară. De aceea este important, ca spațiile noastre interioare să fie concepute 

pentru a ne face să ne simțim bine, să ne permite reconectarea cu lumea exterioară, fie că se 

realizează direct prin plante, prin materiale naturale, fie cu forme, modele pe care le 

recunoaștem din natură. Creativitatea, originalitatea și spiritul de inițiativă, gândirea critică, 

persuasiunea și negocierea, își vor păstra sau spori valoarea, precum și alte abilități ca atenția 

la detalii, rezistența, flexibilitatea și rezolvarea complexă a problemelor. 

Sunt în curs de cercetare privind  avantajele și dezavantajele muncii la domiciliu, și 

provocările pe care le prezintă pentru diferite generații. 

Un studiu „Insights from Gensler`s US work from home survey 2020” afirmă că 

lucrătorii mai tineri raportează o experiență mult mai dificilă de a lucra de acasă, găsind 

experiența mai stresantă și raportând că lucrează mai puțin în comparație cu colegii lor mai în 

vârstă.Toate proiectele, inclusiv designul biroului la domiciliu, trebuie să fie sigure, atât pentru 

sănătatea noastră, cât și pentru cea a planetei. 

Schimbările climatice și degradarea mediului sunt amenințări existențiale pentru lume. 

Planul European Green Deal este plan pentru a face economiasustenabilă în EU. Noul Bauhaus 

european este un proiect de mediu, economic și cultural, care vizează să combine designul, 

sustenabilitatea, accesibilitatea și investițiile pentru a ajuta Planul European Green Deal.  

 Acest studiu își propune să prezinte concluziile cercetării mele despre concentrarea și 

bunăstarea crescând prin încorporarea designului biofil în mobilierul de birou într-un mod 

sustenabil. Întrebări principale: De ce este important să încorporezi designul biofil în mobilierul 

de birou de acasă?Ce impact are proiectarea biofilă asupra productivității și bunăstării?Ce 

elemente de design biofil poate conține mobilierul de birou?Cum ar putea proiectarea biofilă 

să inspire oamenii la un stil de viață mai sustenabilă? 
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2. Echilibrul muncă-viață în timpul telelucrării 

2.1. Experiența telelucrării în timpul pandemiei Covid-19 

 Oamenii din întreaga lume au cunoscut o creștere a situației lor generale post-blocare, 

cu creșteri ale programului de lucru și niveluri mai scăzute de insecuritate a locurilor de 

muncă. Pandemia Covid-19 a fost o experiență drastică de schimbare a societății, care a afectat 

foarte mult lucrătorii de birou. De la izbucnirea pandemiei Covid-19, WFH a devenit norma 

pentru milioane de lucrători din EU și din întreagă lume. 

Ponderea angajațiilor care lucrează de acasă a crescut de la 5.2% în 2009 la 9% în 2019 

în EU. În timpul pandemiei, aproape 48% dintre lucrătorii din EU au început să lucreze de la 

distanță, 78% dintre respondențiicare au lucrat de acasă pe timpul pandemiei au confirmat că 

vor continua să lucreze de acasă cel puțin câteva zile pe săptămână, chiar și după pandemie. 

Am putea defini teleworking în zilele noastre ca un instrument spațial de organizare a 

muncii și este posibilitatea cea mai cunoscută de lucru de la distanță. Aceasta reprezintă 

activitatea de muncă desfășurată la distanță la sediul angajatorului, datorită utilizării 

tehnologiilor informatice și telematice, într-un loc diferit și îndepărtat față de cel în care se află 

persoana/le care beneficiază direct de muncă depusă. Teleworking-ul poate fi definit în funcție 

de două variabile: temporală și spațială.  

 

2.2.Echilibru între viață și profesie 

 Pentru prima dată, expresia `work-life balance` a fost utilizată în 1986 de către 

specialiștii americani, dar interesul pentru această tematică este încă prezent. Echilibrul dintre 

viața personală și viața profesională generează pentru individ o împlinire prin activitățile 

desfășurate în fiecare dintre cele patru mari domenii ale vieții noastre: familie, prieteni, 

activitatea profesională și propria persoană. 

 Conform Raportului Eurofound privind „Viața, munca și Covid-19”, pe baza unui 

sondaj elaborat cu un eșantionat de 87.477 de respondenți care sunt lucrători în EU, dintre 

respondenții din aprilie, femeile au raportat mai multe dificultăți în combinarea muncii cu viața 

personală decât bărbații, după muncă ei se simtă prea obosită, 24% dintre femei simțind aceest 

lucru comparativ cu 20% dintre bărbați. Criza economică și de sănătate a Covid-19 a avut un 

impact mare asupra bunăstării mintale a oamenilor, respondenții tineri și cei fără muncă având 

cea mai scăzută bunăstare mentală, măsurată în aprilie 2020. 

Atunci când lucrezi de acasă este indicat să ai un spațiu de lucru separat de restul 

locuinței, altfel vei asocia locul de muncă cu cel de relaxare.  

Cel mai important pentru această amenajare este să îți placă să lucrezi în ea, să alegi 

materiale naturale, plante exoticepentruameliorarea stresului, a îmbunătățirii funcției cognitive 

șia creativității. 
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2.3. Experiența de munca de acasă a generațiile tinere 

Conform studiul „Gensler US Work From Home Survey 2020” generațiile tinere au 

intrat lumea teleworking-ului cu foarte puțin experiență în lucrare de acasă adesea în trecut, în 

general ei nu au optime medii de lucru de acasă.În ciuda pregătirii lor tehnologice, lucrătorii 

mai tineri raportează o experiență mult mai provocatoară muncă de acasă decât colegii lor mai 

în vârstă. Este scăzută probabilitatea să se simtă împliniți la sfârșitul unei zile obișnuite. Ele 

sunt mai puțin conștienți de ceea ce se așteaptă de la ei și de modul în care munca lor contribuie 

la obiectivele organizaționale. Au raportat că se luptă cel mai mult pentru a menține echilibrul 

dintre muncă și familie și pentru a evita distragerea atenției acasă. 

O experiență de muncă poți dobândi lângă un mentor, lucrând într-o echipă sau 

relaționând cu ceilați. În această perioadă a pandemei tinerii lucrând acasă s-a confruntat cu 

diferite probleme, cum ar fi experiență de a lucra de acasă, experiență de a lua decizii corecte 

în anumite situații, gestionarea stresului, gestionarea timpului,realizarea unui echilibru între 

organizarea activităților și timpul liber. Din cauza lipsei de experiență, socializare, colaborarea 

fizică între angajați, le-au adus pe tineri într-o stare de epuizare, oboseală, depășiți de situație. 

 

2.4. Impactul telelucrării asupra echilibrul muncă-viață 

Socializarea, activitatea fizică și petrecerea mai mult timp cu membrii familiei și 

prietenii contribuie la bunăstarea oamenilor, de a fi fericiți și sănătoși mental și fizic.  

Timpul petrecut de o persoană la birou ar trebui să fie echilibrat de timpul petrecut 

făcândlucruri precum petrecera timpului cu familia, prietenii, să aibă hobby-uri, să călătoreasă, 

să facă exerciții sportive, altfel devin singuratici, anxioși și depresivi. 

Analiza documentară este contradictorie cu privire la faptul că teleworking este o structură 

flexibilă de proiectare a muncii care poate ajuta angajații să-și îmbunătățească echilibrul între viața 

profesională și viața personală. . Rezultății ale mai multe cercetări ne arată impactele pozitive a 

teleworking-ul asupra echilibrul dintre viața personală și viața profesională, de exemplu îmbunătățirea 

productivității angajaților,  reducerea costurilor generale,  reducerea timpului de navetă și a traficului și 

ajutarea echilibrului angajaților între viața profesională și viața personală sunt câteva dintre beneficiile 

al teleworking-ul. Teleworkingul are și impacte negative, din cauza lipsa socializării, lipsa contactul cu 

exterior/natura, organizarea timpului, aceste impacte negative poate fi reduse prin regândire, modul în 

care lucrăm. Trebuie să punem întrebarea: Este timpul de muncă, cum pot să devii cel mai bun versiune 

a ta? După cum recomandă Liz Burow așa pot să despărțiem eficient munca: Acasă: să facem munca la 

care trebuie ne concentrăm; în cartierul nostru: conectarea, socializare (ex.:co-working); la sediu: 

colaborarea. În acest fel ar posibil să ne simțim beneficiile teleworkingului asupra echilibrul muncă-

viață. 

 

3. Viitorul locurilor de muncă 

În cea ce privește locurile de muncă în viitor va urma o schimbare majoră. Odată cu 

integrarea inteligenței artificiale, ținând toți factorii implicați (tehnici, economici și sociali), 

este de așteptat ca în medie de 15% din activități să fie automatizate. Chiar și după 

automatizare, cererea de „muncă umană” ar putea să crească pe fondul creșterii economice, 

parțial alimentată de dezvoltarea tehnologică.Abilitățile „umane”, precum creativitatea, 

originalitatea și spiritul de inițiativă, gândirea critică, persuasiunea și negocierea, își vor păstra 
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sau spori valoarea, precum și alte abilități ca atenția la detalii, rezistența, flexibilitatea și 

rezolvarea complexă a problemelor. Inteligența emoțională, leadership și influența socială, 

precum și orientarea spre srevicii de asemenea vor fi în creștere în raport cu importanța lor 

actuală. Competențele tot mai solicitate vor fi gândirea analitică și învățarea activă, precum și 

proiectarea tehnologică. 

 

3.1. Muncă de birou „Hibrid” 

Sistemul de muncă „Hibrid” este avantajos pentru activitățile care presupun colaborare 

și creativitate. Fiecare echipă împreună cu managerul vor stabili un mod de lucru care să fie 

mai productiv și mai bine pentru toți. 

 

3.2. Impactul designul biofil asupra  bunăstării și productivității 

Designul „biofil” ( Biophilic design) este o modalitate inovativă de a concepe spațiile 

în care trăim, învățăm, lucrăm, admițând că avem nevoie de natură, ca de un element 

fundamental pentru bunăstarea noastră fizică și psihică. Intenția designul biofilic este 

reactivarea legăturii instinctive dintre om și mediul natural. Noțiunea de design biofil derivă 

din conceptul de „biofilie”: idee conform căreia ființa umană are o înclinație biologică de a se 

asocia cu sistemele și procesele naturale, acestea fiind deosebit de importante pentru sănătatea 

și productivitatea muncii individului. Ideea a fost lansată de către eminentul biolog american 

Edward Osborne Wilson și popularizată în cartea sa intitulată „Biophilia”(1984, Harvard 

University Press) Termenul poate fi tradusă „iubirea față de tot ceea ce este viu”, a fost utilizată 

pentru prima dată de către psihologul și sociologul Erich Fromm, pentru a descrie predispoziția 

psihologică de a simți atracție față de tot ceea ce are viață.  

Designul biofilic devine, astfel, transpunerea acestei nevoi umane inerente de afiliere 

cu natura în modul de proiectare a spațiului construit. Contactul cu natura pot fi despărțită la 

contact direct (iluminare naturală, prezența vegetației) contact indirect (reprezentări grafice, 

trimiteri simbolice, de exemplu: culoare verde) și contact cu spațiul și locul. 

Mai multe studii susțin beneficiile pe care contactul cu natura le aduce sănătății, 

productivității umane și stării de bine a individului. Pot menționa dintre acestea: mai puține 

probleme de sănătate sau sociale, independent de rezidenția în mediul rural sau urban, de 

nivelul de educație sau de venit;  

Un studiu realizat în 2015 de compania Interface-„The Global Impact of Biophilic 

Design in the Workplace”, relevă că: o treime din angajații ce lucrează în birouri afirmă că 

designul locului de muncă le influențează decizia de a lucra pentru o anumită companie; doar 

42% din intervievați au plante în birou, iar o cotă alarmantă de 47% nu beneficiază de lumină 

naturală; 19% din respondenți afirmă că nu au niciun element natural prezent în birou; 47% din 

respondenți afirmă că s-au simțit stresați la locul de muncă în ultimele 3 luni. Toate aceste 

rezultate accentuează necesitatea identificării și aplicării metodelor precum designul biofilic, 

prin care se poate asigura o anumită „stare de bine” la locul de muncă și nu numai. 
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4. Mobilier de birou cu proprietăți de design biofil 

4.1. Elementele de design biofil 

 Elemente pentru contact direct cu natura: lumina naturală, calitatea aerului, apă, plante, 

animale, vreme, mediu natural și ecosisteme, foc. 

 Elemente pentru contact indirect cu natura: imagine despre natură, materiale naturale, 

culoare naturale, simularea a lumina naturală, forme naturale, bogăția informațională, 

geometrie naturală, biomimice. 

 Experiența spațiului: perspectivă și refugiu, complexitate organizată, integrarea piesele/ 

detaliile în întregime, spații de tranziție, atașamentul cultural și ecologic față de loc. 

 Toate aceste calități de design biofil sunt experimentate printr-o varietate de simțuri 

umane inclusiv vedere, sunet, atingere, miros, gust și mișcare. 

 Aceste experimente ale naturii poate fi integrată într-un mobilier de birou în diferite 

feluri. Am încercat să petrec cât mai mult timp în natură după ce am studiat literaturii existente 

despre designul biofil, acordând o atenție marea simțurilor mele. M-am concentrat pe fiecare 

dintre simțurile mele separat, pentru a înțelege care sunt elementele din natură pe care le percep 

mai puternic. După acest studiu am reușit să  fac schițele despre un mobilier de birou de acasă 

care ar fi cea mai potrivită pentru mine, prin încorporarea elementelor principalede design 

biofil pe care le percep. Când am văzut care sunt elementele dominante pentru mine din natură, 

am încercat să așez mai multe plante în locul unde studiez în general, am pus lucruri cu culoare 

verde în jurul meu pentru că  aceste obiecte transmit echilibru, pace interioară și relaxare. Am 

ascultat sunetele ale naturii în forma videouri de pe Youtube și am încercat să folosesc cât a 

fost posibil dintre aceste elemente biofilice în mediul meu. Cea ce a fost interesant, că într-

adevăr m-am simțit mult mai bine decât înainte și am devenit mult mai productiv ca înainte. 

Am propus pentru pritenilor mei să le facă acest lucru și ei au afirmat că a crescut bunăstarea 

și motivația lor de a lucra/studia.  

Amenajarea a unei birou de acasă trebuie să fie personalizată după nevoile fiecăruia, 

pentru că oamenii sunt diferiți și au experiențe diferite.  

Cea ce a fost dovedit prin studii și cercetări este că noi oameni avem nevoie de natură, 

ca de un element fundamental pentru bunăstarea noastră fizică și psihică. 

  

4.2. Sustenabilitate 

 Definiție pentru sustenabilitate din Dexonline: „Calitate a unei activități antrocipe de a 

se desfășura fără a epuiza resursele disponibile și fără a distruge mediul, deci fără compromite 

posibilitățile de satisfacere a nevoilor generațiilor următoare.” 

 Conceptul de „biofilie” care este baza designul biofil pot fi tradusă ca „iubirea față de 

tot ceea ce este viu”. În zilele noastre sustenabilitate, cu alte cuvinte „dezvoltare durabilă” a 

devenit un fel de amenințare pentru lume, ca și schimbările climatice.  

Designul biofil ar putea inspire oamenii la un stil de viață mult mai sustenabilă, prin 

conștientizarea faptului că oamenii au nevoie de natură pentru a păstra bunăstarea lor de viață.  

Este necesar încorporarea elemetelor biofile într-un mobilier de birou de acasă, unde în 

viitor vom petrecem mai mult timp decât înainte, care ne ajută în creșterea productivității și 
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bunăstării, și poate să fie o sursă de inspirație pentru oameni, să schimbe stilul lor de viață la 

una mai sustenabilă și  având grijă de natură. 

 

4.3. Ergonomie și flexibilitate 

 Un spațiu de muncă sănătos la birou ar trebui să însemne ergonomie, flexibilitate și 

realaxare.  

Primul lucru la care ne gândim când vine vorba despre confort/ergonomie este 

mobilierul. Alternarea între locuri multiple și tipuri de locuri în funcție de activitate, scaunul 

ergonomic cu reglaje și mecanisme adecvate pentru lucru concentrat, scaunul de bar pentru 

apeluri telefonice, fotolii, șezlonguri sau scaune moale, mingi de fitness, taburete, pufuri etc 

pentru muncă creativă. Ca să avem un impact pozitiv la productivitate și dacă spațiul permite, 

este important să facem mișcare, la fiecare oră lucrată corpul are nevoie de mișcare, de repaus 

de la activitatea desfășurată. 

 Flexibilitatea mobilierului de birou de acasă poate fi avantajos pentru a crește 

bunăstarea lucrătorului, permitând de a lucra în poziții diferite. 

 

IDEEA PRODUSULUI 

 La proiectarea produsului aș vrea să-l prezint cele trei principii despre care am scris în 

ultimele paragrafe, la partea de documentară: designul biofilic, sustenabilitate și flexibilitate. 

 Produsul proiectat de către mine va fi un mobilier de birou de acasă, destinată 

generațiilor tinere, viitorul spațiu de lucru pentru tineri, despre care am scris în partea de 

documentară.  

După ce am studiat impactul teleworking-ului la diferite generații am realizat că în 

perioada pandemiei generațiile tinere au fost cel mai afectate, a fost foarte greu pentru ei să 

focuseze la sarcinile cerute, din cauza stresului, lipsei de organizare a activităților de lucru și a 

odihnei și colabării cu ceilalți. De aceea m-am gândit să vin în ajutorul lor, să proiectez birouri 

de acasă cu elemente naturale și decorațiuni care oferă un spațiu înconjurător armonios și 

echilibrat pentru ei. În timpul sesiunii de lucru, într-un mediu liniștit și ergonomic vor focusa 

pe sarcinile cerute, așa creștere starea lor de bunăstare, calității muncii lor, și cu pași mici îi 

sporesc și productivitatea. 

 M-am gândit să folosesc doar materiale 100% sustenabile, ca și procesul de construire 

piese de mobilier. Aș avea mare grijă la amenajarea biroului să fie în armonie design-ul, stilul, 

cromatica, poziționarea pieselor de mobilier și a obiectelor de decor.  

Faptul că design-ul biroului de acasă reflectă, personalitatea posesorului său, aș crea un 

mediu de lucru cât mai plăcut, un număr redus de piese decorative, accentul punând pe utilitatea 

obiectelor. Ca sursă de energie naturală, aș folosi un minisolar panel de tip monocristalline 

pentru a inspira oamenii la un stil de viață sustenabilă și considerabilă. 

 Încorporarea elementelor biofilice ar fi intenția principală, aș vrea să includ plante verzi 

și plante comestibile într-un mod neobișnuit, ca piesa de mobilier să permită mișcarea, 

reconfigurarea, iar plantele să fie elementele statice pe mobilier de birou.  

În același timp aș dori să creez o piesă de mobilier care poate fi folosit și la exterior. 
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PRODUSE SIMILARE AFLATE PE PIAȚĂ 

a. http://www.articulturedesigns.com/living-

furniture/k5juorw7vywd1p86juz88i12qxignx 

b. https://design-milk.com/deskter-sit-stand-workstation-by-malgorzata-wojtyczka/ 

c. https://design-milk.com/malgorzata-blachutas-klapniok-alternative-natural-seat/ 

d. http://solarsehpa.com/ 

e. https://www.idlights.com/amazing-desk-planter-lamp-desktoop-vegetal-desk-lamp/ 

 

Figuri, Diagrame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.articulturedesigns.com/living-furniture/k5juorw7vywd1p86juz88i12qxignx
http://www.articulturedesigns.com/living-furniture/k5juorw7vywd1p86juz88i12qxignx
https://design-milk.com/deskter-sit-stand-workstation-by-malgorzata-wojtyczka/
https://design-milk.com/malgorzata-blachutas-klapniok-alternative-natural-seat/
http://solarsehpa.com/
https://www.idlights.com/amazing-desk-planter-lamp-desktoop-vegetal-desk-lamp/
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