
 



 



Proiectul ”Desk To Go” 

 

1. Concept de bază  

Pornind de la conceptul prezentat în cadrul work-shopurilor la care am participat, 

precum și de la conceptul de ikigai cu care am rezonat profund, echipa noastră s-a gândit 

să propună pentru acest concurs un proiect care are la bază dorința noastră de a satisface 

în mod simplu și eficient a unor nevoi întâlnite atât în mediul urban, dar și în zonele verzi 

ce înconjoară municipiul Timișoara. 

Păstrând această intenție, am avut totodată în vedere funcția estetică, chiar 

artistică a acestui obiect. Prin valoarea sa artistică, noi considerăm că obiectul propus de 

noi poate aduce un plus de valoare spațiilor publice în care acesta ar urma să fie plasat. 

Astfel, obiectul propus de noi, ce poartă denumirea de ”Desk To Go”, ar putea fi 

regăsit în zona de promenadă a râului Bega sau în spațiilor pietonale din Piața Unirii sau 

Piața Libertății, dar ar putea deservi foarte bine zonele de grădini sau livezile ce se 

întrepătrund cu spațiile de locuit ale orașului nostru.  

De asemenea, el se potrivește foarte bine atât în spațiile din campusurile 

studențești, cât și din zona facultăților sau a Universității de Vest Timișoara, dar și în 

cadrul zonelor verzi din vecinătatea corporațiilor ce vor să permită angajaților să lucreze 

în aer liber. 

Acest proiect se  adresează celor care vor să desfășoare o activitate creativă sau 

de prezentare în aer liber, fie aceasta în interes lucrativ sau pur distractiv, încurajând 

interacțiunea socială între oameni și activitățile artistice, creative desfășurate de ei. 

Totodată, ”Desk To Go” este un obiect care este destinat să ajute și organizatorii 

de work-shop-uri în aer liber, scutindu-i de grija transportului la locul de desfășurare a 

evenimentului a obiectelor grele cum ar fi mesele de prezentare. 

Iată câteva imagini reprezentând tipuri de nevoi/activități cărora conceptul ”Desk 

to Go” li se adresează: 

 



 
 

 
 

 
 

 



   
 

 

2. Descrierea obiectului ”Desk To Go” și principalele caracteristici tehnice ale 

acestuia 

 

”Desk To Go” este un dispozitiv ce permite stocarea mai multor birouri/mese de 

lucru în spațiile publice, chiar și în cele interioare care au dimensiuni îndeajuns de 

generoase, făcând facil atât accesul la acestea, cât și punerea lor înapoi. 

”Desk To Go” poate depozita un număr de la 9 până la 12 birouri/mese de 

prezentare pliabile, mese ce pot fi înlocuite, în funcție de destinația spațiului cu șevalete 

pliabile. 

Obiectul are o formă circulară ce permite încadrarea cu ușurință a acestuia în 

zonele publice și este prevăzut (opțional) cu un sistem de iluminare alimentat de celulele 

fotovoltaice situate pe acoperișul acestuia în formă de ciupercă. 

Materialele folosite pentru realizarea acestui obiect sunt: 

- metalul (tabla), folosit la realizarea bazei acestuia precum și la partea ce susține 

sistemul de iluminare și acoperișul fotovoltaic; 

- lemnul, compozitul  sau plasticul reciclat, folosit la crearea sloturilor de culisare 

ale birourilor pliabile; 

- plexiglasul, folosit pentru corpurile luminoase de pe axa obiectului. 

 

În cazul birourilor pliabile, materialele folosite pentru acestea sunt: 

- lemnul sau plasticul reciclat, în cazul picioarelor; 

- metalul, în cazul elementelor de îmbinare și pliere; 



- compozitul, în cazul tăbliei biroului. 

Ca procedee de producție, ne-am imaginat că acestea ar fi: 

- modelarea prin presare a elementelor de metal sau prin forjare; 

- modelarea prin presare la cald a elementelor de compozit sau a maselor plastice 

reciclabile; 

- modelarea prin procedee specifice tâmplăriei a elementelor de lemn. 

Sistemul fotovoltaic, în cazul  în care se optează pentru acesta, ar trebui făcut de 

un producător din domeniu. 

 

   

 

În acest moment am vrea să subliniem că toate materialele folosite la construcția 

”Desk To Go” sunt materiale reciclabile ce pot fi reintegrate în procesul de producție sau 

refolosibile în alte scopuri, având o durată mare de viață, fapt ce permite amortizarea 



acestora în termeni de utilitate publică, iar sistemul de alimentare cu energie folosit de 

”Desk To Go” este unul nepoluant  (energie solară).  

 



3. Nevoile și funcțiile pe care ”Desk To Go” le poate satisface 

 

Printre nevoile pe care obiectul propus de noi le-ar putea satisface, se regăsesc 

următoarele: 

- nevoia unui punct de lucru care să permită pasagerului să lucreze pentru câteva 

minute în aer liber (dimensiunile birourilor culisante sunt suficient de generoase pentru a 

găzdui un laptop, un recipient cu cafea și chiar a mai multor cărți, reviste, coli de desen 

etc); 

- nevoia unui punct de lucru care să permită angajaților unei companii să-și 

desfășoare cel puțin o parte de muncă afară (în aer liber); 

- nevoia unui obiect care să deservească activitățile în aer liber, fie ele citadine 

sau rurale, de tip workshop; 

- nevoia unui obiect în care vânzătorii ambulanți să își depoziteze în mod temporar 

produsele expuse (mărțișoare, produse de artizanat de dimensiuni mici și medii); 

- nevoia unui obiect în care lucrătorii din zonele verzi ce se întrepătrund cu orașul 

să poată să își expună produsele (răsaduri, legume, fructe etc) 

- nevoia unui obiect util artiștilor ambulanți; 

- nevoia generală de un obiect ușor de mânui care să satisfacă toate nevoile 

enumerate anterior. 

 

În ceea ce privește funcțiile obiectului, printre acestea se numără: 

 

- crearea unei coeziuni la nivel vizual între spațiile de expunere, workshop sau 

vânzare rezultate din congruența ce se dezvoltă prin similitudinea  obiectele folosite ca 

spații de lucru sau depozitare și prin apartenența acestora la aceeași familie de obiecte; 

- funcția sa estetică, de îmbogățire a spațiului în care este plasat;  

- funcția socială prin crearea unui centru de interes care să atragă oameni cu 

aceleași pasiuni și preocupări și prin încurajarea dialogului social. 

 



 

 



 

 



4. Necesitatea unui obiect ca ”Desk To Go” în încurajarea muncii în aer liber 

și sprijinirea companiilor pentru a avea un personal mai fericit și, prin urmare, mai 

eficient. 

 

În cadrul conceptului nostru, un plan central al obiectului creat era acela de a 

permite oamenilor de a desfășura activități cât mai extinse în natură sau, dacă nu e posibil 

în natură, cel puțin în aer liber. 

De asemenea, ca obiect situat în spațiile de muncă, acesta este destinat 

eficientizării activității angajaților și păstrarea acestora într-o condiție psihică cât mai 

bună. 

Într-un articol publicat la data de 25.06.2018 pe pagina electronică a recunoscutei 

reviste Forbes (https://www.forbes.com/sites/alankohll/2018/06/25/5-data-backed-

ways-working-outdoors-can-improve-employee-well-being/?sh=777a769d4eb8), 

intitulat 5 Data-Backed Ways Working Outdoors Can Improve Employee Well-Being, 

se arătau următoarele: 

 

” ... oamenii au o legătură biologică cu natura. Acest fenomen se numește biofilie. 

Introdus pentru prima dată de Edward O. Wilson în 1984, termenul descrie modul în care 

oamenii posedă o tendință înnăscută de a căuta conexiuni cu natura și alte ființe vii. 

Acesta explică de ce ne bucurăm de un loc însorit la pervazul ferestrei, de o grădină 

luxuriantă sau de o briză oceanică. 

În cartea Biophilic Design: Theory, Science and Practice, autorii împărtășesc 

faptul că conectarea cu natura este esențială pentru bunăstarea noastră și pentru 

capacitatea noastră de a fi productivi. Incorporarea elementelor naturii în mediile de 

lucru poate reduce stresul, crește creativitatea și crește productivitatea. Pe măsură ce 

mai multe companii învață despre beneficiile designului biofil, exteriorul își găsește 

drumul în proiectarea clădirilor moderne de birouri. Această mișcare arhitecturală 

emergentă a fost îmbrățișată de giganți tehnologici, inclusiv Apple, Amazon, Microsoft și 

Google.” 

 

https://www.forbes.com/sites/alankohll/2018/06/25/5-data-backed-ways-working-outdoors-can-improve-employee-well-being/?sh=777a769d4eb8
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Totuși, se mai arată în articol: ”Deși aducerea exteriorului în interior este 

benefică, aceasta nu este un substitut pentru adevăratul lucru. Cele mai recente cercetări 

confirmă ceea ce știm cu toții instinctiv – faptul că a fi în afara ne face să ne simțim mai 

bine.” 

Dintre numeroasele beneficii descoperite și susținute prin nenumărate studii 

științifice ale petrecerii unui timp cât mai îndelungat afară, enumerăm  

- un grad de fericire sporită.  

Multe studii arată că starea noastre de spirit ia o schimbare pozitivă atunci când 

petrecem timp afară. Cercetările sugerează, de asemenea, că petrecerea timpului în natură 

poate reduce și riscul de depresie și anxietate – și poate chiar ajuta la îmbunătățirea 

simptomelor. 

- reducerea inflamației.  

A petrece mai mult timp afară ar putea ajuta la reducerea naturală a durerii. Un 

studiu din 2012 a constatat că elevii cărora li s-a cerut să petreacă perioade lungi  în pădure 

au avut niveluri mai mici de inflamație decât colegii lor care au petrecut timpul în oraș. 

- un nivel ridicat de energie  

O serie de studii publicate în numărul din iunie 2010 al Journal of Environmental 

Psychology relevă faptul că a fi în natură îi face pe oameni să se simtă mai în viață. 

„Natura este combustibil pentru suflet”, a spus Richard Ryan, autor principal și profesor 

la Universitatea din Rochester. „Adesea, atunci când ne simțim epuizați, ajungem la o 

ceașcă de cafea, dar cercetările sugerează că o modalitate mai bună de a ne energiza este 

să ne conectăm cu natura”. 

- o memorie îmbunătățită.  

Studiile au constatat că petrecerea timpului în natură poate ajuta la îmbunătățirea 

funcțiilor de memorie – în special a memoriei pe termen scurt. Cercetările de la 

Universitatea din Michigan au constatat că mersul pe jos într-un parc sau chiar vizionarea 

fotografiilor naturii a contribuit la îmbunătățirea atât a memoriei, cât și a atenției. 

- eliberare de stres.  



Petrecerea timpului în afara sa dovedit a reduce nivelul de stres și are efecte 

similare asupra creierului și corpului dvs. ca și meditarea. Fiind într-un cadru natural se 

arată că scade ritmul cardiac și tensiunea arterială. 

”Cu toate aceste beneficii ale afacerii, rămâne întrebarea: de ce oamenii nu 

petrec mai mult timp afară?”, se întreabă în continuare autorii articolului. Din acest punct 

de vedere, se pare că principalul vinovat al situației este chiar munca, după cum se arată 

în articol: 

”...87% dintre angajați se consideră a fi persoane care se bucură de aer liber. 

Însă 75% dintre cei  chestionați își acordă rar sau niciodată timpul necesar  pentru a 

lucra afară. 

...57% dintre lucrători petrec mai puțin de o jumătate de oră afară în timpul zilei 

de lucru. 

...iar pentru 65% dintre respondenții la sondaj, slujba lor este cea mai mare 

barieră în calea petrecerii timpului în aer liber – urmată de vreme (42%) și treburile 

casnice (33%). 

Prin urmare, munca a fost citată ca fiind cea mai mare barieră în calea petrecerii 

timpului în afară”. 

În consecință, autorii articolului se întreabă cum ar putea fi încurajați angajații 

unei firme pentru a lucra în exterior. În rezolvarea acestei probleme, se propun soluții 

cum ar fi crearea unor spații cu exterioare care să permită desfășurarea lucrului, dar și a 

ședințelor, interviurilor de angajare sau pur și simplu pentru socializare creativă.  

Indiferent care dintre aceste soluții ar puea fi abordată, noi considerăm că ”Desk 

To G” le poate satisface pe fiecare. 

Pornind de la această concluzie, considerăm că ”Desk To Go” oferă o oportunitate 

reală tuturor celor care vor să-și mute munca din birou afară, fie doar pentru 30 de minute 

de soare sau chiar pentru întreaga zi, acolo unde sarcinile serviciului o permit. 

Prin urmare, nu ezitați, puneți mâna pe un birou de la ”Desk To Go” și lucrați 

afară! 

 



5. Cum se integrează ”Desk To Go” în cadrul conceptului ”ikigai” și cum poate 

sprijini acest concept la locul de muncă? 

 

Având în vedere echilibrul dintre viață și muncă insuflat de filosofia ikigai, 

considerăm că este necesar să arătăm în câteva cuvinte cum sprijină obiectul creat de noi 

acest echilibru. 

Tot într-un articol publicat pe pagina electronică a revistei Forbes la data de 

18.02.2020, intitulat ”An Ikigai Approach To Managing Your People” 

(https://www.forbes.com/sites/forbeshumanresourcescouncil/2020/02/18/an-ikigai-

approach-to-managing-your-people/?sh=5b56077b5b32) se arată următoarele: 

” Când oamenii vorbesc despre echilibrul dintre viața profesională și cea privată, 

adesea separă personalul de profesional, făcând o divizare între viața la locul de muncă 

și viața în afara muncii. În același timp, ne petrecem cele mai multe ore energetice la 

locul de muncă și în interacțiuni cu colegii noștri, deci de ce nu ar trebui să căutăm  

„echilibrul” și acolo? Este important să obținem plăcere din munca noastră și să 

dezvoltăm legături semnificative cu colegii noștri, iar conceptul de ikigai ar putea fi exact 

ceea ce avem nevoie. 

Ikigai înseamnă motivul tău de a te trezi dimineața. Nu există niciun motiv pentru 

care munca noastră nu poate oferi sens, nu poate crea scop și nu poate crea legături în 

viața noastră. De fapt, este un mod minunat de a lucra la proiecte de care ne bucurăm, 

ceea ce la rândul nostru ne oferă o viață de muncă satisfăcătoare...” 

 

”...Într-o carte numită Blue Zones, jurnalistul și autorul premiat Dan Buettner 

explorează cinci locuri din lume în care oamenii trăiesc vieți lungi, sănătoase și fericite. 

Într-unul dintre aceste locuri, Okinawa, Japonia, ikigai apare ca forță motrice pentru a 

se trezi în fiecare zi și a se bucura de viață. Okinawanii au un cadru social puternic care 

le oferă un sentiment de apartenență și scop în cadrul comunității lor. 

În cadrul organizațiilor, acest lucru se traduce printr-un ecosistem axat pe 

angajați. În multe companii, oamenii sunt încadrați în roluri omogene de care nu se 

bucură sau care nu se potrivesc cel mai bine pentru abilitățile necesare. Se instituie un 

https://www.forbes.com/sites/forbeshumanresourcescouncil/2020/02/18/an-ikigai-approach-to-managing-your-people/?sh=5b56077b5b32
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sistem de recompense și consecințe, de obicei monetare, pe care liderii speră să le obțină 

rezultate optime. Acest lucru nu funcționează întotdeauna. 

 

 



 

Cu toate acestea, cu o abordare inspirată de ikigai, lucrarea îndeplinește trei 

obiective: 

1. Angajatului îi place să facă acest lucru și îl consideră împlinitor și intenționat. 

2. Angajatul este bun la el (sau dorește să fie bun la el) și dorește să dezvolte 

abilitățile în acest domeniu în mod continuu. 

3. Compania găsește valoare în activități și rezultate, ceea ce ajută organizația 

să avanseze într-un mod productiv. 

 

 

Pornind de la aceste idei, considerăm că obiectul propus de noi ar putea aduce o 

contribuție însemnată la implementarea unei astfel de filosofii de muncă în rândul 

angajaților oricărei companii. 

Acest lucru ar fi posibil prin încurajarea sănătății mentale a angajaților, prin 

construirea unui mediu de lucru din care să răzbată preocuparea firmei pentru bună-starea 

angajaților ei și prin încurajarea creativității și eficienței acestora. 

 

6. În ce mod asigură ”Desk To Go” un plus de valoare spațiilor în care este 

plasat 

Plus-valoarea adusă de ”Desk To Go” la spațiile în care ar putea fi plasat, derivă 

atât din nevoile pe care acesta le satisface, din funcțiile pe care le îndeplinește, cât și din 

valoarea sa estetică. Astfel, acesta contribuie la: 



- crearea unui mediu de lucru eficient în cadrul companiilor în care se regăsește, 

permițându-le angajaților să lucreze în aer liber; 

- crearea unui spațiu unitar la nivel vizual în zonele de workshop, prezentare sau 

expoziție în aer liber, prin subsumarea obiectelor folosite ca spațiu de expunere la aceeași 

familie de forme; 

- depozitarea și scoaterea facilă a obiectelor necesare, permițând degajarea cu 

ușurință a spațiului public populat în prealabil cu birourile, șevaletele sau mesele 

expoziționale; 

- crearea unei zone de lumină pe timp de noapte 

- crearea unui centru de interes și socializare. 
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