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Conţinutul cursului: 

Consideraţii generale despre ergonomie. Definirea ergonomiei. Relaţiile ergonomiei cu alte domenii. 

Ergonomia - domeniu ştiinţific interdisciplinar. Preocupările în domeniul ergonomiei pe plan mondial şi 

în Republica Moldova. 

Capacitatea de munca - parametru al activităţii personale. Definirea, caracteristicile şi formele capacităţii 

de muncă. Factorii care determină capacitatea de muncă. Dinamica capacităţii de muncă. 

Poziţiile corpului omenesc şi condiţiile de menţinere a echilibrului în procesul muncii. Stabilirea poziţiei 

corecte de muncă – cerinţă de baza a ergonomiei. Elementele necesare pentru aprecierea stării de 

echilibru. Criteriile avute în vedere la stabilirea poziţiei de muncă. Recomandări cu caracter ergonomic 

referitoare la poziţiile de muncă. 

Noțiuni de bază în proiectarea ergonomică de arhitectură și design. Antropometrie. Modulor. Standarde 

dimensionale. Proporții. Confort fizic. Aparatul locomotor. Confort vizual. Lumină. Culoare. 

Spațiul rezidențial – locuința. Tipuri de configurații planimetrice ale locuinței. Funcțiuni, obiecte de 

mobilier și repere dimensionale în locuință. Spațiul de lucru – biroul. Evoluția ergonomiei biroului. 

Repere și standarde în mobilarea biroului. Concepte de amenajare. Proiect: Ergonomia bucătăriei. FA2, 

tehnica la alegere. 
 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe:  

 va efectua calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ergonomiei 

mediului ambiant;  

 va utiliza aplicaţii software şi a tehnologiilor digitale pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei 

calităţii şi ergonomiei mediului ambiant;  

 va proiecta şi elabora documente necesare pentru implementarea sistemului de management al 

calităţii şi ergonomiei mediului ambiant; 

  va dobândi cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi pentru colectarea, structurarea şi analiza datelor 

specifice calităţii, securităţii şi sănătăţii în muncă și ergonomiei mediului ambiant. 
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