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MOVE THE SPACE 

De la simplele birouri cu sertare mici si scaune din lemn, spatiul de lucru a evoluat pana 

ce a obtinut rezultate mult mai ergonomice. Cuvantul cheie pentru aceste solutii modern este 

“adaptabilitate”. De la mobilierul rigid din lemn la mobilierul cu piese mobile si din diferite 

materiale, s-a ajuns datorita dorintei omului de a crea spatii de lucru mult mai confortabile ce 

se pot adapta in functie de persoana si mediul inconjurator. 

In studiul meu asupra birourilor moderne am observat o serie de tehnologi si materiale 

noi folosite pentru a adapta birourile vechi, conditiilor moderne. Toate aceste tehnologii aveau 

la baza cuvinte precum miscare, adaptabilitate, simplitate. Toate aceste tehnologii aveau ca si 

scop adaptarea biroului la proportiile corpului uman. Cu toate acestea, conceptul meu, desi 

pornind de la aceasi idee, a mers pe o tema diferita. In loc sa creez un birou ce se modifica in 

functie de nevoile oamenilor, am creat un spatiu ce se modifica dupa nevoile acestora. Biroul 

devine un spatiu usor de modificat, ce poate fi folosit acasa sau la locul de munca, de adulti sau 

copii. 

Inspiratia mea a venit din piesele de mobilier ce incercau sa incadreze biroul in structura 

lor. Dar in loc sa incadrez biroul in spatiu, am incercat sa incadrez spatiul in birou. 

 

 



Pandemia mi-a aratat cat de important este sa avem acasa un spatiu de lucru corect 

amenajat. Din aceasta cauza mi-am inceput studiul cu interviurile mai multor antreprenori. 

Aceste interviuri m-au ajutat sa inteleg cat de mult s-a schimbat viata noastra de zi-cu-zi. In 

multe din aceste interviuri s-a discutat despre momentul in care ne vom intoarce fizic la locul 

de munca. Am aflat ca majoritatea angajatiilor prefera sa lucreze de acasa, unele companii 

ajungand sa ia in considerare adaptarea unui program hybrid intre efectuarea muncii in format 

digital si efectuarea muncii in format fizic. Stewart Butterfield, co-fondator Slack, a declarat 

intr-un interviu ca doar 12% din angajatii sai doresc sa se intoarca la programul obisnuit de 

dinaintea pandemiei, in timp ce 72% dintre angajati opteaza pentru un program hybrid. Din 

aceasta cauza am vrut sa creez un birou ce poate fi folosit si la locul de munca, dar si atunci 

cand muncesti de acasa. Deoarece o parte din angajati au famili cu copii ce au nevoie si ei de 

un spatiu unde sa studieze; am creat un birou usor de folosit, care sa poata fi utilizat atat de 

adulti, cat si de copii. 

In afara problemelor create la locul de munca, pandemia a mai creat probleme si in 

casele oamenilor. Nu toti oamenii au un spatiu in casa amenajat corespunzator pentru munca 

indelungata la birou; unii oamenii neavand nici macar un loc in casa sau apartament in care sa 

amenajeze acest spatiu. Din aceasta cauza am incercat sa transform biroul obisnuit intr-un 

spatiu ce se poate adapta nu doar la nevoiile oameniilor, dar si la mediul inconjurator.  

Toate aceste idei au stat la baza proiectului meu, creand astfel un “spatiu” ce se poate 

modifica astfel incat sa se poata adapta noua si nevoilor noastre. Din studiul meu am aflat ca 

piesele mobile pot modifica nu doar felul nostru de a ne raporta la obiect, dar si felul in care se 

modifica atmosfera din jurul nostru. Am incercat sa ma folosesc de acesta informatie prin 

adaugarea unor piese care sa schimbe nu doar dimensiunile si aspectul biroului, dar si modul 

de utilizare al acestuia. Astfel biroul poate crea un spatiu de studiu pentru un student ce 

locuieste intr-o garsoniera; un spatiu de lucru intr-o incapere spatioasa sau doar un spatiu ce 

poate fi modificat in functie de nevoiile membriilor familiei. 

 



DETALII 

Din studiul meu asupra birourilor moderne am aflat ca tehnologiile noi folosiite au ca 

si obiectiv crearea unor birouri usor de folosit, omul obtinand spatii cat mai ergonomice fara 

prea mult efort. In special birourile destinate copiilor si adolescentiilor, beneficiaza de 

tehnologii moderne usor de folosit. 

In biroul propus, am inserat tehnologi moderne care sa ofere un rezultat cat mai eficient. 

Astfel piesele biroului sunt usor de mutat si modificat datorita tehnologiilor simple utilizate si 

a diferentierii evidente dintre piesele mobile si cele fixe. 

 Tehnologiile noi folosite sunt explicate prin schite si text: 

 

1. Detaliu corp mobil cu sertar 

Corpului mobil ii este adosata o rotita astfel incat corpul sa poata fi miscat in 

fata si in spate pe sina sudata de profilul metalic. In cazul in care se doreste 

mutarea corpului pe mai mult decat o singura directie, rotita poate fi indepartata, 

intregul corp devenind independent fata de birou. 

 

 

                                       

 

 

2. Detaliu masa mobila - blat 

Masa mobila va fi tesita pe una din laturile lungi pentru ca aceasta sa poata fi 

montata cat mai aproape de blatul biroului, fara sa fie blocata de acesta atunci cand isi 

schimba pozitia. 

 



3. Detaliu masa mobila – piese metalice 

Piesa metaica si elemental metalic cilindric sudat de profilul metalic sunt create 

astfel incat dupa imbinare, acestea sa permita miscari minime. Masa mobila de 30 cm 

fiind usor de mutat astfel incat sa faca parte din blatul biroului, ori sa devina un element 

deasupra acestuia. 

 

 

                                              

 

 

Materialele si piesele folosite sunt standard, usor de obtinut si de intretinut, astfel biroul 

devine recomandabil pentru orice tip de spatiu. In urma workshop-urilor la care am participat 

si a studiului pe care l-am parcurs am ajuns la concluzia ca rezultatele dorite vor fi obtinute 

prin utilizarea urmatoarelor materiale: 

Pal – 25 mm Pentru blatul biroului 

Pal – 18 mm, tesit Pentru masa mobia. Va fi tesit pe una din laturile lungi, astfel incat 

sa nu fie blocata de blatul biroului atunci cand isi schimba pozitia 

Pal – 18 mm Pentru realizarea corpului mobil cu sertare 

Profile metalice – 

60X20 mm 

Pentru picioarele biroului 

Profile metalice – 

40X40 mm 

Pentru masa mobila 

Roti Pentru corpul mobil cu sertare 

Rotita Pentru suportul corpului mobil cu sercare 

Sine metalice Pentru corpul mobil cu sertare 

Sina metalica Pentru suportul corpului mobil cu sertare. Se poate folosi si o placa 

metalica sudata 

Alte piese metalice Piese metalice folosite pentru blat, corpul mobil cu sertare sau fixarea 

rotilor 



REZULTAT 

In urma studiului pe care l-am parcurs, a bibliografiei pe care am studiat-o si a 

workshop-urilor la care am participat, am decis sa creez un birou care sa se poata adapta in 

functie de mediul inconjurator si de nevoiile celor care il folosesc. 

Materialele folosite ofera culori placute, ce nu ies in evidenta, potrivindu-se in orice 

incapere. Biroul are dimensiuni variabile, este construit din materiale usor de intretinut si 

beneficiaza de tehnologi simple ce permit miscari usoare. Astfel biroul devine un spatiu 

ergonomic, usor de mutat si de modificat; ce poate fi folosit atat de adulti, cat si de copii. 

Biroul a fost gandit astfel incat sa satisfaca nevoile omului modern si sa ii ofere 

acestuia un spatiu de lucru ce se poate adapta usor la viata acestuia, dar si la schimbarile 

neasteptate din viata de zi-cu-zi. 

Biroul devine un spatiu ce poate fi amplasat oriunde, oferindu-i omului posibilitati 

multiple. 

 

                



Rezultatul obtinut bifeaza toate ideile detaliate mai sus, biroul devenind un spatiu ce 

poate fi mutat usor. Conceptul meu isi are ca si sursa de inspiratie birourile moderne si situata 

pandemica si doreste sa resolve problemele aparute in urma acestei perioade. Am incercat sa 

creez un birou ce sa satisfaca nevoile omului modern si sa poata fi folosit oriunde si de oricine. 

Astfel conceptul meu combina o serie de cuvinte cheie in rezolvarea acestor probleme: modern, 

miscare, simplitate si adaptabilitate. Birou devine un spatiu sigur si creativ, ce are mai multe 

moduri de utilizare. 

In concluzie biroul devine un spatiu usor de mutat ce ii ofera omului siguranta si confort 

pentru as realiza munca. 


