
Research: 

Ce este ergonomia? 

Ergonomia provine de la cuvintele “ergon”, din greaca, care inseamna lucru, si “nomos” care 

inseamna reguli si este o disciplina  care se intinde peste toate aspectele vietii umane. Scopul 

ergonomiei este de a crea conditii optime pentru individ. 

Ergonomia poate fi: 

1. Fizica: se ocupa de aspectele anatomice, antropometrice, fiziologice si 

biomecanice ale omului, acestea avand de-a face cu miscarea. ( De exemplu: 

postura la locul de munca, miscarea repetitiva, folosirea materialelor, amplasarea 

locului de munca, siguranta si sanatatea ) 

2. Cognitiva: se ocupa cu procesele mintale, cum ar fi perceptia, memorarea, 

rezonarea, raspunsurile motorii, cum afecteaza acestea interactiunile umane si 

cu un sistem. ( De exemplu: interactiunea om-computer, performanta, luarea 

deciziilor, stresul la locul de munca, s.a.) 

3. Organizationala: se ocupa de optimizarea sistemului socio-tehnic, structurilor 

organizationale, politicilor si proceselor.( Exemple: comunicarea, managementul 

resurselor echipei, teamwork, designul muncii, munca in echipa, s.a.) 

Sursa: https://ergoworksociety.com/ 

 

Istoria ergonomiei: 

Dovezi privind precouparea  de erogonomie in proiectarea unelterlor, a muncii si a locurilor de 

munca apar in Grecia Antica inca din secolul al V-lea inainte de Hristos.  In Grecia Antica apare si 

Klismos, acesta fiind considerat „primul scaun ergonomic”, urmarind curbura 

spatelui. 

Sec XIX si inceputul secoluli XX- Precursorii ergonomiei moderne 

Frederick Winslow Taylor propune in “Scientific Management” optimizarea metodei 

de lucru pentru o anume activitate (de exemplu, prin calculul dimensiunii si greutatii optime 

a unei lopeti, el a obtinut încarcarea prin munca unui muncitor a unei cantitati triple de 

carbune, scazand oboseala si crescand ritmul de lucru). 

Franck si Lilian Gilbreth au continuat studiile lui în “Time and Motion Studies”, eliminand pasi si 

actiuni inutile in procesul de productie; ei au reusit sa scada numarul de miscari a unui 

muncitor pentru lucrări de zidarie de la 18 la 4,5 si sa creasca eficienta muncii acestuia de la 

120 la 350 de caramizi puse în opera/ora. 

 

•  Ei au cautat sa eficientizeze procesele muncii prin reducerea miscarilor implicate într-o   

anume munca. 

•   Au considerat în abordarea lor si imbunatatirea conditiilor de munca. 

• Crescand eficienta muncii prin eliminarea miscarilor inutile ei au redus si gradul de 

oboseală a angajatilor. Studiile pt. reducerea oboselii au implicat: 

• Reducerea numărului de miscari 

https://ergoworksociety.com/


• Reproiectarea sculelor 

• Amplasarea pieselor 

• Studii privind inaltimea locurilor de stat etc. 

• Începutul dezvoltarii unor standarde pentru locurile de munca. 

 

          Gilbreth si-a descoperit vocaţie ca tanar întreprinzator in construcţii, cand a incercat sa faca 

munca de zidar mai rapida si usoara. Asa si-a inceput colaborarea cu viitoarea sotie, Lillian 

Moller Gilbreth, care studia obiceiurile de munca ale funcţionarilor si angajaţilor din diferite 

domenii industriale în scopul de a maximiza rezultatele si a le face munca mai usoara. Cei 

doi au pus bazele unei firme de consultanta în management Gilbreth Inc., centrata pe aceste 

probleme. 

 Gilbreth a servit in armata americană în Primul Razboi Mondial, având sarcina de a găsi    

modalitati mai rapide si mai eficiente de a asambla si dezasambla arme de mici dimensiuni. 

După Claude George (1968), Gilbreth a redus toate miscarile în mânuirea unei arme la 17 

combinaţii de bază care includeau apucarea armei, transportul, încărcarea si poziţionarea 

armei pentru utilizare. Gilbreth a numit aceste miscari “therbligs” care este numele său citit 

de la sfarsit (cu perechea de litere “th” poziţionata în ordinea originala). 

 

  WW II 

Complexitatea crescuta a aparatelor de vânatore a dus la dese accidente ale unor avioane perfect 

functionale, conduse de piloţii cei mai bine antrenaţi. 

Dezvoltarea de tehnologii complexe necesitau ca  operatorii sa dobândeasca abilitati deosebite: 

• luarea de decizii rapide  si corecte 

• atenţie distribuita si  concentrare 

• coordonare între informaţie si manevra etc. 

In 1943 locotenentul american Alphonse Chapanis a aratat ca “eroarea de pilot” putea fi 

semnificativ redusă prin organizarea logica a sistemelor de comanda/control. 

 

     Dupa WW II 

Ergonomia se dezvolta si diversifica 

Perioada expediţiilor spaţiale aduce în discuţie problema limitelor organismului uman, atât 

din punct de vedere fizic cât si  mental, în situatii extreme de imponderabilitate si  de forţe 

gravitationale. 

Era informaticii introduce problema inter-relaţionarii optime om-calculator. 

Competiţia crescanda necesita adaptarea produselor la nevoile umane. 

 

Sursa: Cursul 2 Ergonomie, FAUT, MAI, an 1 sem. 2 

 

 

Beneficiile ergonomiei la locul de munca: 

1. Ergonomia reduce costurile, prin mentinerea sanatatii fizice a angajatilor: 

• 59% in medie reducerea bolilor sistemului muscular-scheletal 

• 65% in medie reducerea ratei de accindente 



• 75% reducerea zilelor pierdute de munca 

2. Ergonomia imbunatateste  prductivitatea cu 25% 

3. Ergonomia imbunatateste calitatea muncii, erorile fiind reduse cu 67% 

4. Creste angajamentul angajatilor. 

5. Ergonomia asigura  mai multa siguranta la locul de munca. 

Sursa: https://ergo-plus.com/workplace-ergonomics-benefits/ 

 

Aspecte importante ale ergonomiei: Pauzele de 10 minute pentru miscare 

                                      Folosirea unui scaun ergonomic si statul la birou 

                                    Alternarea lucrului pe scaun cu lucrul in picioare 

                                    Amplasarea locului de munca acasa: Perspectiva in fata ( stat in fata geamului, 

relaxarea ochilor si sporirea creativitatii) 

                                                                                                        Sa avem ceva fix in spate ( nu o usa pe                                      

unde se circula, pentru ca distrage atentia) 

                                   Sustinerea unei pozitii naturale 

                                  Corelarea scaunului si blatului de lucru 

                                 Distribuirea greutatii corpului pe o suprafara cat mai mare 

 

 

Variante de workplace: 

Home-office /  lucrul de acasa: 

• Dezavantaje: Lipsa ergonomiei prezente la locul de munca de la birou 

                         Lipsa rutinei de pregatire si mers la birou      

                         Lipsa separarii intre mediul de munca si mediul de relaxare/familie       

                         Privarea de interactiunea umana 

• Avantaje: Comoditate  

                       Oportunitatea de a ramane in zona de comfort 

https://ergo-plus.com/workplace-ergonomics-benefits/


Acest tip de workplace a fost preferat de majoritatea companiilor pe parcursul pandemiei de Covid-

19. 

Preferinta si experienta cu lucrul de acasa variaza in functie de factori interni si externi, cum ar fi 

tipul de personalitate al angajatului si de mediul in care acesta lucreaza acasa. 

Surse: https://www.youtube.com/watch?v=a_S0JPIvtg4 

            https://www.pinmagazine.ro/ergonomie-pentru-acasa/ 

2021_AM_SC_Global-Report_Changing-Expectations-and-the-Future-of-Work-2.pdf2 

 

 

Co-working 

Co-working nu este doar despre un loc de munca de birou, colectiv, ci despre accesibilitate 

si  despre a apartine unei comunitati.  

Spatiile co-working sunt create pentru a sustine un mediu productiv, bazat pe o colaborare 

dinamica, fiind un spatiu flexibil pentru a putea satisace nevoile utilizatorilor sai. 

Primul co-working a fost infiintat in San Francisco, in 2005 de catre Brad Neuberg.  

In ziua de azi exista numeroase tipuri de co-working, fiecare tip unic in felul sau. 

Cateva companii faimoase care si-au inceput activitatea intr-un spatiu de tip co-working 

sunt Instagram si Uber. 

• Avantaje: Alunga senzatia de singuratate 

                 Oamenii care lucreaza aici isi vad munca drept semnificativa si sunt mai motivati 

                 Utilizatorii  au autonomie in a-si gestiona programul de lucru 

                 Se creaza relatii noi si sentimentul de apartenenta la o comunitate 

• Elemente importante intr-un co-worming: Separee 

                                                                             Spatii comune care  incurajeaza interactiunea 

                                                                             Personalitatea spatiului 

                                                                             Spatii cu plante/ spatii verzi 

                                                                             Zona de relaxare 

                                                                            Zona pentru gustari/cafea 

Surse: https://www.coworker.com/mag/what-is-coworking 

             https://www.fohlio.com/blog/anatomy-good-coworking-space-design-pictures/ 

Office 

• Avantaje: Separarea lucru-familie 

                 Ergonomia spatiului de lucru 

                Interactiunea sociala intre colegi 

                Dotarile spatiului     

https://www.youtube.com/watch?v=a_S0JPIvtg4
https://www.pinmagazine.ro/ergonomie-pentru-acasa/
https://www.coworker.com/mag/what-is-coworking
https://www.fohlio.com/blog/anatomy-good-coworking-space-design-pictures/


Surse: https://www.property-forum.eu/news/skanska-people-need-a-clear-separation-of-work-

and-home/8086 

             https://iba.online/site/assets/files/5710/nwo_human-factor-work_en.pdf 

 

Hibrid 

Varianta hibirid se refera la alternarea mersului la birou sau co-working,  cu lucurul de acasa, pe 

parcursul saptamanii de lucru.  

 

“Un mediu de lucru pur functional nu este de ajuns pentru oameni. Mediul nu comunica cu ei, iar ei 

nu se pot regasi in acesta. Angajatii isi pot pierde performanta, creativitatea si entuziasmul intr-un  

mediun inadecvat, “ofilit” sau neprimitor.” 

 Sursa: Prof. Jan Teunen Philosopher of culture, Burg Giebichenstein University of Art and Design, 

Halle/Saale 

 

 

 

 

Sursa: Cursul de ergonomie,  FAUT, MAI, an 1, sem. 2 

 

https://www.property-forum.eu/news/skanska-people-need-a-clear-separation-of-work-and-home/8086
https://www.property-forum.eu/news/skanska-people-need-a-clear-separation-of-work-and-home/8086
https://iba.online/site/assets/files/5710/nwo_human-factor-work_en.pdf


Concept si descrierea designului: 

La workshop-ul organizat de GreenForest ni s-a prezentat improtanta ergonomiei si integrarii 

miscarii in mediul in care lucram, pentru sanatate. Am constientizat ca un scaun ergonomic nu 

este de ajuns, si ar trebui sa fie insotit de un birou reglabil. Acest birou, avand capacitatea de a se 

regla pe inaltime, permite angajatului sa alterneze munca din picioare, cu cea de pe scaun. 

Propunerea mea de design ar fi acea a unui birou ergonomic individual. Biroul va fi proiectat pentru 

home office si va avea inaltime regabila a blatului, loc de depozitare si suport pentru plante, pentru a 

aduce natura mai aproape de om. Lucrul acesta este cunoscut ca imbunatateste concentrarea, 

scade nivelurile de stres si imbunatateste concentrarea, aspect important intr-o zona de lucru. Un 

alt atuu important al biroului va fi locul pentru prelungitor, pentru ca angajatul sa is poata conecta 

laptopul la curent in timpul lucrului. 

Modele similare existente pe piata: 

1. https://www.upliftdesk.com/uplift-v2-bamboo-standing-desk/  

 

 

2. https://www.greenforest.ro/produs/birou-sitstand-ses-7140-139x80x69-121h-cm/ 

 

https://www.upliftdesk.com/uplift-v2-bamboo-standing-desk/
https://www.greenforest.ro/produs/birou-sitstand-ses-7140-139x80x69-121h-cm/


3. https://www.flexispot.com/height-adjustable-desks/comhar-all-in-one-standing-desk-wooden-

top-48-w  

 

4. https://desky.com.au/products/dual-ergo-edge-sit-stand-desk?variant=35039031296156 

 

https://www.flexispot.com/height-adjustable-desks/comhar-all-in-one-standing-desk-wooden-top-48-w
https://www.flexispot.com/height-adjustable-desks/comhar-all-in-one-standing-desk-wooden-top-48-w
https://desky.com.au/products/dual-ergo-edge-sit-stand-desk?variant=35039031296156


5. https://solos-it.com/white-premium-standing-desk-sd-d147-wh.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://solos-it.com/white-premium-standing-desk-sd-d147-wh.html

