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AL XX‐LEA CONGRES NAŢIONAL DE MEDICINA MUNCII
22‐25 Septembrie 2021 

“PERSPECTIVE ŞI PROVOCĂRI ÎN MEDICINA MUNCII”

Societatea pentru Ergonomia și Managementul Mediului de Lucru 
(https://ergoworksociety.com/), reprezintă comunitatea științifică și a 
practicienilor din României - ErgoWork
• Asociată Federației Europene a Societăților de Ergonomie (Federation of European 

Ergonomics Societies, https://www.ergonomics-fees.eu/) 
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SOCIETATEA PENTRU 
ERGONOMIA ȘI 

MANAGEMENTUL 
MEDIULUI DE LUCRU 

SOCIETATEA ROMÂNĂ 
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UN PARTENERIAT DE SUCCES
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Proiecte marca 
ErgoWork

 Future of Work, 2019
 Future of Work: Cultură, Tehnologie, 

Spaţiu şi Sens, 2020
 WorkplaceLab, 2019
 ErgoWork 2020: International Conference 

on Ergonomics and Workplace 
Management

 Lansarea Cercetarii Colaborative Urban 
Link 15′, 2021

Ergo@Home - Ghidul Ergonomie
pentru telemuncă și telestudiu, 
2021
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RESURSĂ DESCHISĂ disponibilă la:

https://ergoworksociety.com/2021/09/1
4/ghidul-complet-ergohome-public/

... acces liber în conformitate cu termenii licenței de 
atribuire Creative Commons CC-BY, care permite
utilizarea, distribuția și reproducerea în orice mediu, cu 
condiția ca lucrarea originală să fie citată în mod 
corespunzător.
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50 pagini și 10 contributori voluntari
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Reperele noționale 
de bază pentru a 
înțelege utilitatea 
acestui demers 
(1/2):
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Ergonomia se ocupă cu optimizarea relațiilor 
dintre operatorul uman, echipament (mijloacele 
de muncă) și mediul de lucru în scopul realizării 
sarcinilor de muncă la un nivel ridicat al 
performanțelor profesionale (cu productivitate 
foarte bună), simultan cu asigurarea stării de 
bine a executanților. Astfel, ergonomia este 
știința care „potrivește” locul de muncă și/sau 
mediul de lucru și cerințele postului la 
disponibilitatea și caracteristicile 
lucrătorului/lucrătorilor.

Conceptul de stare de bine (din engl. 
wellbeing) se referă la starea complexă 
(subiectivă) definită de armonia parametrilor 
fizici, fiziologici și a celor psiho-sociali care 
determină manifestarea unui sentiment de 
satisfacție, dezvoltare, împlinire personală și 
de apartenență la un grup – comunitate prin 
contribuția personală adusă acesteia.
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Condițiile fizice pentru realizarea 
telemuncii / telestudiului sunt 
determinate de un spațiu de lucru dotat cu 
o conexiune sigură la electricitate, internet, 
un terminal (cel mai adesea un laptop, 
telefon mobil și/sau tabletă), un scaun 
potrivit și o masă. 

Cel mai adesea, mai ales în pandemie, 
telemunca / telestudiul se desfășoară 
de acasă, caz în care, în general, sunt 
asigurate condițiile spațiului fizic având o 
conexiune sigură la electricitate și internet.

Reperele noționale de 
bază pentru a înțelege 
utilitatea acestui 
demers (2/2):
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STRUCTURĂ ȘI
PROBLEMATICĂ
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 Dr. ing. Sebastian CAPOTESCU, GreenForest srl. Romania, 
Director ErgoWork, https://www.linkedin.com/in/sebastian-
capotescu-46b48812/)

 Prof. dr. ing. Anca DRAGHICI, Universitatea Politehnica 
Timisoara, Presedinte ErgoWork, 
https://www.linkedin.com/in/anca-draghici-99b33819/

1. ERGONOMIE PENTRU ACASĂ: PRINCIPII ȘI UN MOD 
DE ACȚIUNE PENTRU O STARE DE BINE
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1.1. Amplasarea locului de muncă și/sau studiu
1.2. Postura sedentară și scaunul ergonomic
1.3. Masa și zona de lucru
1.4. Ordinea și confortul pe principii japoneze
1.5. Mișcare, rutină și aer liber
1.6. Comunitate și împlinire profesională
1.7. Sfaturi privind utilizarea ergonomică a tabletelor și 
telefoanelor mobile în telemuncă / telestudiu

Problematică și soluții ergonomice

5s`

1. sortare
2. stabilirea ordinii

3. strălucire

4. standardizare

5. susținerea schimbării

1 2

Când utilizați dispozitivele digitale, luați o pauză la fiecare 20 
min și priviți la un obiect plasat la cel puțin 6m, cel puțin 20 
sec.

La fiecare 
20 min

Luați o 
pauză de 20 

sec.

Priviți la un 
obiect plasat 
la 6 m(20 ft)

2. ERGONOMIE PENTRU
ACASĂ: UN DEMERS 
ARHITECTURAL PENTRU
AMENAJAREA LOCURILOR DE 
MUNCĂ VERZI

 Arhitect dr. Irina MOHORA, 
Universitatea Politehnica Timișoara, 
Societatea ErgoWork

 Designer int. Alexandru
PLOSCEANU, Societatea ErgoWork
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2.1. Contextul și cadrul ergonomiei pentru acasă
2.2. Definiții. Evoluția muncii de acasă
2.3. Provocări ale lucrului de acasă. Ergonomie 
pentru acasă
2.4. Soluții de proiectare a spațiilor de lucru la 
domiciliu
2.5. Concluzii

Problematică și soluții ergonomice

3. ERGONOMIE PENTRU ACASĂ: 
PERSPECTIVA MEDICALĂ ASUPRA
RISCURILOR OCUPAȚIONALE ÎN
TELEMUNCĂ / TELESTUDIU

• Prof. dr. Elena-Ana PĂUNCU, disciplina Medicina Muncii, Universitatea de 
Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, Societatea Română de 
Medicina Muncii

• Prof. dr. Mirela Cleopatra TOMESCU, disciplina Semiologie medicala, 
Universitatea de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara

• Conf. dr. Patricia CRISTODOR, disciplina Dermatologie, Universitatea de 
Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara

• Șef lucr. dr. Florina Georgeta POPESCU, disciplina Medicina Muncii, 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, 
Societatea Română de Medicina Muncii

• Șef lucr. dr. Adrian TEODORU, disciplina Oftalmologie, Universitatea de 
„Lucian Blaga” din Sibiu

• Iulia Iovanca DRĂGOI – fizioterapeut, doctorand, Universitatea de 
Medicina și Farmacie „Victor Babes” din Timișoara, Societatea ErgoWork
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Problematică și soluții ergonomice
3.1. O analiză generală a riscurilor ocupaționale
3.2. Tulburările musculoscheletale în telemuncă / telestudiu
3.3. Sedentarismul și bolile cardiovasculare în perioada 
pandemiei
3.4. Efectele telemuncii / telestudiului asupra patologiei 
dermatologice
3.5. Sindromul ocular legat de computer

Just have one GOOD day.
Then repeat!

• James Clear - Atomic Habits. O cale
ușoară și eficientă de a-ți forma obiceiuri
bune și a scăpa de cele proaste, 
https://jamesclear.com/)

• ... cu un comentariu consistent la: 
https://bookhub.ro/10-lectii-utile-desprinse-
din-cartea-lui-james-clear-atomic-habits/

Mulțumesc
pentru
atenție!
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