FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Ergonomie
2.2 Codul disciplinei
59.10
2.3 Titularul activităților de curs
2.4 Titularul(ii) activităților de aplicații
2.5 Anul de studii
4 2.6 Semestrul

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA,
CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE
DE INGINERIE
INGINERIE ȘI MANAGEMENTUL TEHNOLOGIEI
INGINERIE INDUSTRIALĂ
LICENȚĂ
TEHNOLOGIA CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI

Prof.dr.ing. Radu Cotețiu
Prof.dr.ing. Radu Cotețiu
7 2.7 Tip evaluare
E

2.8 Tip*

DO

2.9 Cat.**

DS

* DI=Disciplină impusă; DO=Disciplină opțională; DFac=Disciplină facultativă
** DF=Disciplină fundamentală; DD=Disciplină de domeniu; DS=Disciplină de specialitate; DC=Disciplină complementară

3. Timpul total (ore pe semestru ale activității studentului)
din care: 3.1.1 curs
2
3.1.2 seminar
3.1 Număr de ore activități didactice/
3
săptămână
din care: 3.1.3 laborator
1
3.1.4 proiect
din care: 3.2.1 curs
28
3.2.2 seminar
3.2 Număr de ore activități didactice/
42
semestru
din care: 3.2.3 laborator
14
3.2.3 proiect
Distribuția fondului de timp pentru studiul individual
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități ...................................
3.3 Total ore studiu individual
33
3.4 Total ore din planul de învățământ (3.2+3.3)
75
3.5 Numărul de credite
3

0
0
0
0
ore
14
7
6
2
4
0

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
• Organizarea producției, Organe de mașini, Proiectarea produselor, Tehnologia
materialelor, Tehnologia de fabricație prin așchiere și prin deformare plastică,
4.1 de curriculum
Mașini-unelte, Proiectarea dispozitivelor, Optimizarea proceselor tehnologice
etc.
• Cunoașterea mișcărilor și regimurilor de lucru ale mașinilor, solicitărilor
mecanice necesare manipulării echipamentelor, cunoașterea aptitudinilor
4.2 de competențe
optice, neuropsihice și de ambient (zgomot, vibrații, temperatură, radiații s.a.)
legate de mediul de lucru
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5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului

5.2. de desfășurare a laboratoruluii

• Asigurarea sălii de curs cu calculator legat la un echipament de
videoproiecție, tablă, ecran. Asigurarea corespunzătoare a condițiilor de
mediu de lucru pentru studenți și cadre universitare legate de zgomot,
lumină, temperatură, curenți de aer, mobilier corespunzător, alimentare
cu energie electrică și termică, instalație de sonorizare pentru sălile mari
de curs.
• Asistență tehnică pentru buna funcționare a aparaturii sălii și a
softurilor echipamentelor
• Platforma on-line KB CUNBM
Laborator: L17/1, L17/2
• Asigurarea funcționării corecte și în siguranță a echipamentelor.
• Asigurarea de AMC –uri în stare bună de funcționare
• Conspectul lucrării de laborator și cunoașterea suportului teoretic și
practic pentru desfășurarea lucrării de laborator.
• Platforma on-line KB CUNBM
Notă: Parcurgerea tuturor lucrărilor de laborator este condiție de intrare în
examen.

Prin rezultatele învăţării

6. Descrierea calificării
CUNOȘTINȚE:
• C1.2 Utilizarea cunoştinţelor de bază din disciplinele fundamentale pentru explicarea şi
interpretarea rezultatelor teoretice, teoremelor, fenomenelor sau proceselor specifice ingineriei
industriale
• C2.2 Utilizarea cunoştinţelor din ştiinţele inginereşti de bază pentru explicarea şi interpretarea
rezultatelor teoretice şi experimentale, a desenelor de execuţie şi de ansamblu şi a fenomenelor şi
proceselor specifice ingineriei industriale
• C4.1 Descrierea teoriilor, metodelor şi principiilor fundamentale ale proiectării proceselor
tehnologice specifice tehnologiei construcţiilor de maşini;
APTITUDINI:
• A1.2. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, din disciplinele fundamentale,
pentru identificarea, modelarea, analiza şi aprecierea calitativă şi cantitativă a fenomenelor şi
parametrilor caracteristici, precum şi pentru prelucrarea şi interpretarea rezultatelor, din procese
specifice ingineriei industriale;
• A2.2 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, din ştiinţele inginereşti de bază,
pentru identificarea, modelarea, experimentarea, analiza şi aprecierea calitativă şi cantitativă a
aspectelor, fenomenelor şi parametrilor definitorii, precum şi culegerea de date şi prelucrarea şi
interpretarea rezultatelor, din procese specifice ingineriei industriale
• A4.1 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru proiectarea proceselor tehnologice de fabricare,
pe maşini clasice şi/ sau CNC cu date de intrare bine definite, în condiţii de asistenţă calificată;
RESPONSABILITATE ŞI AUTONOMIE:
• R.1 Aplicarea valorilor şi eticii profesiei de inginer, si executarea responsabila a sarcinilor
profesionale în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată. Promovarea raţionamentului
logic, convergent şi divergent, a aplicabilităţii practice, a evaluării si autoevaluării in luarea
deciziilor;
7. Obiectivele disciplinei

7.1 Obiectivul general al disciplinei

• Integrarea unui ansamblu de științe pentru obținerea cunoștințelor
privitoare la munca umană, necesare pentru fundamentarea rațională
si optima a adaptării muncii la om si a omului la meseria/profesia sa,
in scopul creșterii continue a productivității muncii sociale, in
condițiile economisirii efortului uman și a creșterii securității și
asigurarea sănătății profesionale a lucrătorilor
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Elemente introductive. Ergonomia - ştiinţă interdisciplinară. Obiectul de studiu al
ergonomiei. Organizarea ergonomică a muncii. Principii de organizare ergonomică a
muncii. Principiile lui Barnes. Principii ale economiei mişcării corpului omenesc.
Principii ale economiei mişcării aplicabile în organizarea locului de muncă. Principii
ale economiei mişcării aplicabile în proiectarea echipamentelor.
Ergonomia locului de muncă. Organizarea ergonomică a locului de muncă al unui
muncitor. Locul de muncă în cadrul procesului de muncă. Corpul uman în proiectarea
locului de muncă. Sfera de muncă. Antropometrie. Informaţii statistice. Date
antropometrice. Criterii şi principii de aplicare a datelor antropometrice.
Dimensionarea spaţiului de muncă funcţie de utilizatorul limită. Zonele de lucru
pentru braţe. Limitele utilizării câmpului vizual. Limitele rotirii capului. Înălţimea
planului de muncă. Scaunul ergonomic. Folosirea gravitaţiei la locul de muncă. Criterii
de proiectare ergonomică a meselor sau bancurilor de lucru, a pupitrelor şi a
scaunelor de lucru.
Proiectarea ergonomică a produselor. Principii ale proiectării ergonomice.
Considerente legate de aplicaţia ergonomiei în proiectare. Reguli de proiectare
ergonomică a produselor.
Principii de proiectare ergonomică a uneltelor, maşinilor şi instalaţiilor.
Tipul procesului de producţie şi organizarea locului de muncă. Măsuri de
sistematizarea a locului de muncă pe baza principiilor economiei mişcării.
Ergonomia locului de muncă în birou. Caracteristicile muncii de birou. Necesitatea
organizării ergonomice a muncii în birou. Stresul şi oboseala profesională. Spaţiul
unui loc de muncă a unui cadru de conducere. Categorii de activităţi care se
desfăşoară în spaţiul de muncă al directorului (biroul directorului, secretariat, sala de
reuniuni, sala de protocol). Mobilarea încăperilor afectate direcţiei, în raport cu
specificul muncii.
Organizarea ergonomică a locului de muncă. Elemente privind cromatica. (Cromatica
funcţională. cromatica informaţional tehnologică. cromatica securităţii muncii.)
Elemente privind ambianţa sonoră. (Elemente introductive. Muzica funcţională).
Factori de microclimat şi iluminare raţională. (Factorii de microclimat. Factorii de
iluminat).
Ergonomia în relaţie cu noile tehnologii informaţionale. Stresul vizual indus de
utilizarea calculatoarelor. Preocupări privind efectele monitoarelor asupra sănătăţii.
Simptomele stresului visual.
Analiza metodelor de muncă cu ajutorul graficelor din punct de vedere ergonomic.
Scopul şi etapele studiului metodelor de muncă. Tipurile şi caracteristicile graficelor
utilizate în analizele privind îmbunătăţirea metodelor de muncă.
Graficul de analiză generală a procesului de muncă. Graficul de parcurs. Graficul de
analiză detaliată a procesului de producţie. Graficul activităţii mâinilor. Graficul om –
maşină. Graficul combinat al activităţilor multiple şi al utilizării maşinilor în echipă.
Structura procesului de muncă. Elementele procesului de muncă. Structura timpului
de muncă. Determinarea timpului de muncă. Aparate de înregistrare a timpului,
ritmului de muncă şi a imaginilor folosite în organizarea ergonomică a muncii.
Metode folosite pentru măsurarea şi studiul consumului de timp de muncă.
Determinarea timpului de muncă pe operaţii sau atribuţii. Normarea muncii. Sisteme
normative de timp de muncă pe mişcări. Norme de muncă. Condiţii de calitate care se
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Nr.
ore

Metode de
predare

Obs.

2

Calculatoare, Video-proiector, Software

8. Conținuturi
8.1 Curs

Expunere, prezentarea logică şi deductivă, problematizarea, demonstrația prezentării multimedia, studii de caz, discuții

7.2 Obiectivele specifice

• Studiul lucrătorului în interacțiune cu mediul de muncă în care îşi
desfăşoară activitatea în scopul determinării riscurilor fizice și
mentale, controlul condițiilor ambientale s.a.;
• Analiza activității lucrătorului, abordată în diversele sale aspecte,
pentru a o îmbunătăți având în vedere adaptarea la om a întregului
sistem de muncă, vizând eliminarea/reducerea expunerii la riscuri
ergonomice.

2

2

2

2

2

2

2
2
2

cer unei norme de muncă. Forme de exprimare a normelor de muncă. Clasificarea
normelor de muncă după sfera lor de aplicare.
Influența tipului de producţie asupra normării muncii. Elemente privind sisteme
normative de timp de muncă pe mişcări. Sistemul MTM. Mişcările membrelor
superioare. Mişcările corpului şi a membrelor inferioare. Mişcările ochilor.
2
Compunerea mişcărilor. Elaborarea metodei de muncă îmbunătăţite. Stabilirea
duratei de muncă.
Metode de apreciere a muncii în birou. Metoda eseului. Metodele comparative de
evaluare. Metoda grafică (scalele de evaluare în formă grafică). Schemele de apreciere
2
bazate pe determinări comportamentale (Bars) sau scale de observare a
comportamentului.
Consideraţii privind interconexiunea dintre ergonomie respectiv securitatea şi
sănătatea muncii . Conţinutul protecţiei muncii. Accidentele de muncă. Bolile
profesionale. Clasificarea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale. Cauzele
2
producerii accidentelor de muncă. Metode pentru eliminarea accidentelor de muncă.
Metoda statistică. Metoda topografică. Metoda monografică.
Analiza sănătății și securității muncii la locurile de muncă în care se lucrează în poziție
așezat. Analiza sănătății și securității muncii la locurile de muncă în care se lucrează în
2
poziție ortostatică. Echipamente. Clădirea şi împrejurimile. Măsuri de prevenire a
incendiilor.
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1. Analiza datelor antropometrice.
2. Aplicaţii privind proiectarea ergonomică a produselor.
3.Analiza greşelilor de proiectare a spaţiului de muncă.
4. Analiza ambianţei sonore la locul de muncă.
5. Analiza factorilor de iluminat la locul de muncă.
6. Analiza factori de microclimat la și a radiațiilor locul de muncă .
7. Evaluare activitate.
Bibliografie:
1. Cotețiu, R.- Fascicole pentru lucrări de laborator la Ergonomie.
2. * * * Cărți tehnice ale echipamentelor/dispozitivelor de măsură.
3. * * * Colecţia de standarde

Metode de
predare

Obs.

Dispozitive de
control specializate

Nr.
ore
2
2
2
2
2
2
2

Prezentare;
Identificare;
Conspect; Calcul,
Realizarepractică

TOMESCU, Florin. Ergonomia în comerţ. Bucureşti: ASE, 1998.
VIVIEN, G.; ARNE, V. Secretara perfectă. Bucureşti: Editura Sigma, 1995.
8.3 Laborator

9. Coroborarea/validarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
• Comunitatea angajatorilor recomandă dezvoltarea abilităților pe bază de cunoștințe, raționamente logice,
convergente și divergente în domeniul soluțiilor de proiectare constructivă și tehnologică
• Comunitatea angajatorilor solicită formarea absolvenților la capabilitatea de a oferi soluții tehnice
performante, în legătură cu condițiile reale.
• Dezvoltarea comunicării profesionale prin desen, schiță, limbaj adecvat;
• Capabilitatea de a-și pune probleme și de a identifica probleme
• Dezvoltarea responsabilității individuale și a spiritului de lucru în echipă
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.6 Laborator

10.1 Criterii de evaluare
Activitate la curs
Examen
Activitatea la orele de laborator

10.2 Metode de evaluare
Dezbatere
Testare și notare
Verificare activitate

10.3 Pondere
din nota finală
20%
50%
30%

10.8 Standard minim de performanță
• Realizarea de lucrări sub coordonare, pentru rezolvarea unor probleme specifice domeniului, cu evaluarea
corecta a volumului de lucru, a resurselor disponibile, a timpului necesar de finalizare si a riscurilor, în
condiții de aplicare a normelor deontologice si de etica profesionala în domeniu, precum si de SSM.
• La examen: Cunoașterea principiilor generale privind ergonomia, Studiul lucrătorului în interacțiune cu
mediul de muncă în care își desfășoară activitatea în scopul determinării riscurilor fizice și mentale,
controlul condițiilor ambientale s.a.; Capacitatea de a face analiza activității lucrătorului, abordată în
diversele sale aspecte, pentru a o îmbunătăți având în vedere adaptarea la om a întregului sistem de muncă,
vizând eliminarea/reducerea expunerii la riscuri ergonomice.; Testele de examinare trebuie să fie de
minimum nota 5.
• La laborator: Participarea activă la activitățile de laborator individual sau în echipă. Pe parcurs și la finalul
semestrului și se face evaluarea activități prin verificarea caietului de laborator și discuții privind unele
aspecte legate de lucrările efectuate.
Minim nota 5 la activitatea de laborator și minim nota 5 la examen.
Data completării

Titular de curs

Titular laboratort

_____/_____/________

Prof.dr.ing. Radu Cotetiu

Prof.dr.ing. Radu Cotetiu

________________________

________________________
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Data avizării în Consiliul Departamentului
_____/_____/________

________________________

Data aprobării în Consiliul Facultății
_____/_____/________

Director de Departament
Conf.dr.ing. Mihai Bănică

Decan
Conf.dr.ing., ec. Dinu Darabă
________________________
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