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FIŞA DISCIPLINEI
(licenţă)
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

1.2. Facultatea

Facultatea de Inginerie

1.3. Departamentul

Energetica si Stiinta Calculatoarelor

1.4. Domeniul de studii

Calculatoare și Tehnologia Informației

1.5. Ciclul de studii

Licenţă

1.6. Programul de studii/calificarea

Tehnologia Informației

1.7. Forma de învăţământ

Învăţământ cu frecvenţă

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei

Ergonomie

2.2. Titularul activităţilor de curs

Prof. univ. dr. ing. Nedeff Valentin

2.3. Titularul activităţilor de seminar

S. l. dr. ing. Claudia Tomozei

2.4. Anul de
studiu
2.7.
Regimul
disciplinei

IV

2.5. Semestrul

II

2.6. Tipul de evaluare

E

Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână
4
3.2. Curs 3
3.4. Totalul de ore pe semestru din
planul de învăţământ

56

3.5. Curs

42

3.3.
Seminar/Laborator/Proiect
3.6.
Seminar/Laborator/Proiect

Distribuţia fondului de timp pe semestru:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi (precizaţi):
3.7. Total ore studiu individual
3.8. Total ore pe semestru
3.9. Numărul de credite

DS
DO

1
14

19 ore
8
6
2
2
1
-

19
75
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de
curriculum
4.2. de
•
competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
• Sală de curs, dotată cu laptop, videoproiector şi software adecvat, dezbateri cu
participarea activă a studenţilor.
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5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului/proiectului

Competenţe
Competenţe 6.1.
6.2.
transversale
profesionale

6.

• Sală de laborator

Competenţe specifice acumulate
C3.1. Identificarea unor clase de probleme şi metode de rezolvare caracteristice sistemelor informatice
C3.2. Utilizarea de cunoştinţe interdisciplinare, a tiparelor de soluţii şi a uneltelor, efectuarea de experimente şi
interpretarea rezultatelor lor
C3.3. Aplicarea tiparelor de soluţii cu ajutorul uneltelor şi metodelor inginereşti
C3.4. Evaluarea comparativă, inclusiv experimentală, a alternativelor de rezolvare, pentru optimizarea
performanţelor
C3.5. Dezvoltarea şi implementarea de soluţii informatice pentru probleme concrete

•

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al
• Familiarizarea studenţilor cu noţiunilor de bază ale disciplinei Ergonomie,
disciplinei
necesare în înţelegerea fenomenelor care stau la baza analizării dinamice a
sistemului om-solicitări în procesul direct productiv, în care omul ocupă locul
central.
7.2. Obiectivele specifice
• Adaptarea cunoştinţelor, tehnicilor şi metodelor, dobândite pe parcursul
anilor anteriori de către studenţi la specificul disciplinei.
• Formarea abilităţii studenţilor în activitatea de proiectare, exploatare şi
întreţinere a locurilor de muncă din punct de vedere al implicaţiei
ergonomice, precum şi instruirea lor referitoare la specificul aplicaţiilor
practice ale disciplinei la cerinţele economiei de tranziţie.
• Completarea cunoştinţelor acumulate cu un ansamblu de metode şi tehnici
conceput în lumina cerinţelor ergonomiei, în scopul creşterii productivităţii
muncii pe măsura posibilităţilor fizice şi intelectuale ale omului, respectiv în
cadrul economiei energetice a organismului acestuia, noţiuni specifice.
8. Conţinuturi
Curs
1. Organizarea ergonomică a muncii
- scurt istoric;
- sistemul om-solicitări;
- apariţia ergonomiei ca ştiinţă;
- rolul organizării ergonomice a muncii.
2. Organizarea ergonomică a locului de muncă a unui
muncitor
- locul de muncă în cadrul procesului de producţie;
- corpul omenesc în proiectarea locului de muncă;
- sfera de muncă;
- folosirea gravitaţiei la locul de muncă
- criterii de proiectare ergonomică a maşinilor, instalaţiilor
şi uneltelor;
- caracteristici ale organizării locului de muncă date de
tipul proceselor de producţie;
- măsuri privind buna desfăşurare a activităţii la locul de
muncă;
- măsuri privind sistematizarea locului de muncă pe baza
principiilor economiei mişcărilor.
3. Organizarea ergonomică a locului de muncă a unui
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Nr. ore

Metode de predare
Prelegerea, dialogul

4

Prelegerea, dialogul

4

4

Prelegerea, dialogul

Observaţii
Videoproiector,
laptop

cadru de conducere
- caracterul specific al activităţii;
- categorii de activitate;
- mobilarea încăperilor.
4. Analiza unor aspecte ale metodelor de muncă cu ajutorul
unor metode grafice
- scopul şi etapele studiului de muncă;
- tipurile caracteristicile graficelor utilizate în analizele
privind îmbunătăţirea metodelor de lucru;
a) graficul de analiză generală a procesului de producţie;
b) graficul de parcurs sau de circulaţie;
- aranjarea interioară a întreprinderii;
- obiectul şi caracteristicile graficului de parcurs sau de
circulaţie.
- graficul de parcurs pe două dimensiuni;
- graficul de parcurs pe trei dimensiuni;
- diagrama cu fire
a) graficul pentru analiza detaliată a procesului de
producţie;
b) graficul activităţilor mâinilor;
c) graficul om-maşină;
d) graficul activităţilor multiple;
e) graficul combinat al activităţilor multiple şi ale utilizării
maşinilor în echipă.
5. Structura procesului de muncă
- elementele procesului de muncă;
- structura timpului de muncă;
- structura timpului de folosire a utilajului.
6. Aparate de înregistrare a consumului de timp, a ritmului
de muncă şi a imaginilor folosite în organizarea ergonomică
a muncii – cronociclografierea
7. Metodele folosite pentru măsurarea şi studiului de timp
de muncă
- fotografierea individuală a utilizării timpului de muncă;
- fotografierea colectivă sau de grup a utilizării timpului
de muncă;
- autofotografierea utilizării timpului de muncă
Observarea instantanee a utilizării timpului de muncă.
Metode de evaluare a ritmului de muncă.
Fotocronometrarea timpului de muncă.
8. Determinarea timpului de muncă pe operaţii şi atribuţii
- metode folosite;
- structura timpului de muncă pe operaţii cu caracter
repetitiv;
9. Sisteme de normative de timp de muncă pe mişcări
- generalităţi;
- sistemul M.T.M. (Methods Time Measurement)
- caracteristici generale;
- mişcările membrelor superioare;
- mişcările ochilor;
- mişcările corpului şi ale membrele inferioare;
- compunerea mişcărilor;
- măsuri practice privind aplicarea sistemului M.T.M.
- elaborarea metodei de muncă îmbunătăţite;
- stabilirea duratei de muncă.
10. Microclimatul industrial
- definirea noţiunii de microclimat industrial;
- confortul termic şi buna stare fiziologică;
- realizarea şi menţinerea unui microclimat industrial
favorabil prin ventilare şi climatizare;
11. Evaluarea factorilor care determină gradul de oboseală
- eforturi prin solicitare dinamică;
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Prelegerea, dialogul

4

Prelegerea, dialogul
4
Prelegerea, dialogul
4
Prelegerea, dialogul

6

Prelegerea, dialogul
3
Prelegerea, dialogul

3

Prelegerea, dialogul
3

3

Prelegerea, dialogul

- eforturi prin solicitare statică;
- solicitarea neuropsihică;
- încordarea activităţii organelor de simţ;
- frecvenţa mişcărilor;
- monotonia muncii;
- factori de mediu: temperatura, umiditatea, impuritatea
aerului;
- zgomotul şi vibraţiile;
- iluminatul.
Bibliografie
• Burloiu P., 1990 – Ergonomia şi organizarea ergonomică a muncii, Ed. Did. .şi Ped., Bucureşti;
• Burloiu P., 1997 – Managementul resurselor umane, Ed. Lumina Lex, Bucureşti;
• Grandjean E., 1972 – Principii de ergonomie, organizarea fiziologică a muncii, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti;
• Marcu S. Şi Ţuţuianu Ge., 2001 – Elemente de ergonomie, Curs pentru uzul studenţilor, Univ. Politehnica
Bucureşti;
• Moldovan M., 1998 – Ergonomie, Ed. Did. şi Ped., Bucureşti;
• Nedeff V. 1998 – Procedee şi tehnici de protecţie a mediului în agricultură şi industria alimentară, Ed. Tehnică
Chişinău;
• Nedeff Valentin, Panainte Mirela, Moşneguţu Emilian, 2007 – Ergonomie, Editura Alma Mater, Bacău.
• Valentin Nedeff, Dana Chitimus, Luminita Bibire, Mirela Panainte-Lehadus, Claudia Tomozei, Florin Marian
Nedeff, Paul Claudiu Cotirlet, 2021 – Ergonomie, Editura Alma Mater Bacau.
Bibliografie minimală
• Nedeff Valentin, Panainte Mirela, Moşneguţu Emilian, 2007 – Ergonomie, Editura Alma Mater, Bacău.
• Valentin Nedeff, Dana Chitimus, Luminita Bibire, Mirela Panainte-Lehadus, Claudia Tomozei, Florin Marian
Nedeff, Paul Claudiu Cotirlet, 2021 – Ergonomie, Editura Alma Mater Bacau
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect)
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
1. Analiza structurii organizatorice a întreprinderii
2
2. Ergonomia locului de muncă
2
Dialogul, exemplificarea,
3. Factori de mediu care influenţează activitatea umană
2
expunerea, exerciţiul,
4. Organizarea activităţii prin metoda JIT
2
studiul de caz
5. Metoda JOBSCOP
2
6. Microclimatul industrial
2
7. Aplicarea ergonomiei în proiectare
2
Bibliografie
• Nedeff Valentin, Panainte Mirela, Moşneguţu Emilian, 2007 – Ergonomie, Editura Alma Mater, Bacău.
• Valentin Nedeff, Dana Chitimus, Luminita Bibire, Mirela Panainte-Lehadus, Claudia Tomozei, Florin Marian
Nedeff, Paul Claudiu Cotirlet, 2021 – Ergonomie, Editura Alma Mater Bacau
Bibliografie minimală
• Nedeff Valentin, Panainte Mirela, Moşneguţu Emilian, 2007 – Ergonomie, Editura Alma Mater, Bacău.
• Valentin Nedeff, Dana Chitimus, Luminita Bibire, Mirela Panainte-Lehadus, Claudia Tomozei, Florin Marian
Nedeff, Paul Claudiu Cotirlet, 2021 – Ergonomie, Editura Alma Mater Bacau
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Se asigură competenţe conform prevederilor RNCIS.

9.

10. Evaluare
Tip activitate

10.4. Curs

10.5.Seminar/laborator/proiect
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10.1. Criterii de evaluare
• prezenţă activă la 100 % din activităţile
de curs.
• prezenţa la examen şi susţinerea
proiectului răspunsuri la întrebările
suplimentare
• însușirea problematicii la seminar;
• predarea temelor de casă;
• participare activă la activităţile de
seminar;

10.2. Metode de
evaluare
Examen

Evaluare activitate
seminar

10.3.
Pondere din
nota finală
60 %

40 %

•

prezenţa fizică de 80 % la activităţile
de seminar.

10.6. Standard minim de performanţă
• prezenţa la minimum 60 % din activităţile de la curs
• prezenţa fizică de 80 % la activităţile de seminar
• prezenţa la examen şi susţinerea proiectului
Data completării
22.09.2021

Semnătura titularului de curs
Prof. univ. dr. ing. Nedeff Valentin

Semnătura titularului de laborator
S. l. dr. ing. Claudia Tomozei

Data avizării în departament
23.09.2021

Semnătura directorului de departament
Prof. univ. dr. ing. Culea George

Data aprobării în Consiliul Facultăţii
27.09.2021

Semnătura decanului
Conf. univ. dr. ing. Panainte-Lehăduș Mirela
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