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SUMMARY
The public servants workplace is a system, whose elements are the man, the ,,machine” and 

the environment. They are subsystems organized in a certain way and are subject to general 
system requirements. The term ,,human factor engineering” is associated with ,,applied ergono-
mics”. It studies and applies the data and principles of human factors to machine design, sub-
systems and systems.

The process of designing a public servant,s workplace needs to take into account several cri-
teria. It is necessary to create an optimal ,,man-demand” complex in the case of the civil servant’s 
job. For this it is necessary to study several ergonomic indicators of the public servant,s workpla-
ce, such as hygienic indicator, anthropometric and biomechanical indicators, physiological and 
psycho-physiological indicators, aesthetic indicators.

Keywords: workplace, public servant, applied ergonomics, ergonomic system, ergonomic in-
dicators.

REZUMAT
Locul de muncă al  funcţionarului public constituie un sistem, elementele căruia sunt omul, 

„maşina” şi mediul. Ele prezintă subsisteme organizate într-un anumit mod şi se supun cerinţelor 
generale faţă de sistem. Termenul de ,,ingineria factorului  uman” este asociat cu ,,ergonomia 
aplicată”. Ea studiază şi aplică datele şi principiile factorului uman la proiectarea utilajului, sub-
sistemelor şi sistemelor.

Procesul elaborării unui loc de muncă al funcţionarului public trebuie să ia în consideraţie mai 
multe criterii. Este necesar de a crea un complex optimal ,,om -solicitări” în cazul locului de muncă 
al funcţionarului public. Pentru aceasta este necesar de a studia mai mulți indicatori ergonomici 
ai locului de muncă al funcţionarului public, precum indicatorul igienic, indicatorii antropome-
trici şi biomecanici, indicatorii fiziologici şi psihofiziologici, indicatorii estetici.

Cuvinte-cheie: loc de muncă,  funcţionar public, ergonomia aplicată, sistem ergonomic, in-
dicatori ergonomici.
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Termenul „ergonomie” a fost folosit pen-
tru prima dată de către W. Iostrzebowski, 
care în 1857 a publicat în săptămânalul 
,,Natura şi industria” lucrarea „Trăsăturile er-
gonomiei, adică ale ştiinţei despre muncă“. 
Acest cuvânt provine de la două cuvinte de 
origine greacă: „ergon” - muncă şi „nomos” - 
lege. [3]

În 1949 denumirea de ergonomie a fost 
propusă de K. F. H. Murrell pentru a semnifi-
ca o ştiinţă nouă, evitând oferirea priorităţii 
uneia din ştiinţele cooperante. [4]

În diferite ţări ergonomia era numită di-
ferit. De exemplu, în Germania ea purta de-
numirea de „antropotehnică”. În SUA ea este 
numită de unii autori „factorul uman”, iar în 
fosta URSS - ergologie. 

În general, „ingineria factorului uman” 
este asociată cu „ergonomia aplicată”. Ea 
studiază şi aplică datele şi principiile fac-
torului uman la proiectarea utilajului, sub-
sistemelor şi sistemelor. În unele lucrări  
ergonomia este denumită „psihologia ingi-
nerească”. 

Conform concepţiilor ergonomice mo-
derne, pot fi distinse patru etape de dez-
voltare a ergonomiei în funcţie de evoluţia 
activităţilor de muncă [3]:  

- secolul uneltelor manuale; 
- secolul maşinilor; 
- secolul energiei; 
- secolul nou. 
Secolul uneltelor manuale. În apreciere 

retrospectivă, evoluţia în secolul uneltelor 
manuale a fost chinuitor de lentă. Unelte-
le erau doar nişte prelungiri primitive ale 
organelor omului şi, evident, că situaţia nu 
stimula perfecţionarea lor. 

Secolul maşinilor. Prima fază a revoluţi-
ei industriale - secolul maşinilor - cuprinde 
o perioadă de aproximativ 120 de ani, din 
1750 până în 1890. În 1748 Lamberti a pu-
blicat cartea sa polemică  „Om - maşină”. Din 
poziţia lui reiese că putem afla multe des-
pre comportamentul omului studiind cum 
funcţionează maşina în condiţii similare. 

Astfel, oamenii erau trataţi ca ajutoare ale 
maşinilor, iar maşinile erau ridicate la nive-
lul omului. 

Secolul maşinilor a fost remarcabil prin 
strălucita invenţie în industria textilă. În 
1801, J. M. Jacquard a folosit cartelele perfo-
rate pentru programarea şi dirijarea lucrului 
războaielor de ţesut. Numărul accidentelor 
ce apăreau în procesul funcţionării maşini-
lor cu vapori a scăzut simţitor după ce Watt 
a inventat mecanismul de autoreglare, care 
a pus începutul dezvoltării automaticii şi ci-
berneticii. 

Fitts [3], descriind „Regulamentul Insti-
tutului de construcţie a maşinilor din anul 
1828”, spune că inginerii din această insti-
tuţie determinau profesia lor ca „arta de a 
dirija surse mari de energie din natură în in-
teresul necesităţilor şi comodităţii omului”. 

Secolul energiei. A doua fază - revoluţia 
energetică - cuprinde aproximativ următo-
rii 75 de ani (1870-1945) şi se caracterizează 
prin aplicarea largă a maşinilor cu motoare 
în transport, industrie, agricultură etc. Pio-
nierii în domeniul construcţiei maşinilor şi 
al psihologiei Frederic W. Taylor, soţii Gil-
breth, H. Munsterberg, A. Binet şi-au adus 
contribuţia la dezvoltarea ergonomiei prin 
lucrări consacrate studierii factorului uman. 

Totuşi pe parcursul mai multor ani, inclu-
siv perioada celui de al Doilea război mon-
dial, accentul se punea totalmente asupra 
selecţiei, clasificării şi antrenamentului, adi-
că asupra adaptării omului la condiţiile de 
muncă. Ergonomiştii erau numiţi specialişti 
ai „pârghiilor şi butoanelor”, fiindcă acesta 
era unicul domeniu în care ei aveau posi-
bilitatea să-şi aplice pe deplin cunoştinţele. 
Spre sfârşitul perioadei indicate, ingineria 
factorului uman a început să se conture-
ze ca o disciplină aparte. Această mişcare 
o prezidau activişti ca Barlett, Dru şi Krage 
(Anglia), Fitts, McFarland, Williams, Taylor 
(SUA) şi alţii. 

Secolul nou. Maşini pentru lucrul intelec-
tual. Sfârşitul celui de al Doilea război mon-
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dial a coincis cu cea de-a treia fază a revolu-
ţiei industriale - faza maşinilor pentru lucrul 
intelectual. 

În domeniul ergonomiei s-au înregistrat 
realizări uimitoare în astfel de ramuri ca in-
teligenţa artificială, utilizarea sistemelor de 
experţi, studierea potenţialului activităţii 
creierului etc. 

Fără îndoială, cel mai mare progres îl 
constituie  calculatorul. După cum afirmă 
Joseph M. Fox [19], calculatorul e un instru-
ment de lucru de tip nou. Urmându-l pe 
McLuhan, care afirmă că orice unealtă este 
o extindere a funcţionării organelor omului, 
el consideră că calculatorul extinde funcţiile 

creierului şi ale voinţei lui în capacitatea sa 
de a lua decizii pe parcursul executării dife-
ritelor activităţi. 

După cum am menţionat deja, evoluţia 
ergonomiei se producea concomitent cu 
evoluţia tehnicii şi a tehnologiilor. Principa-
lele caracteristici ale evoluţiei tehnicii şi ale 
influenţei sale asupra activităţii umane sunt 
prezentate în tabelul 1. 

Ergonomia este o ştiinţă care întruneşte 
şi coordonează o mulţime de ştiinţe despre 
om-operator, tehnică şi mediul de produc-
ţie.  Pierre Cazamian (Franţa) [7]: „Ergono-
mia este ştiinţa operativităţii umane. Ergo-
nomia are ca scop să maximalizeze această 

Tabelul 1.  Evoluţia tehnicii, a caracterului activităţii de muncă şi a adaptării omului şi 
maşinii. 
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operativitate, concepând şi transformând 
situaţiile de muncă. Ea foloseşte în acest 
scop o metodă multidisciplinară”. 

Prof. dr. Petre Burloiu (România) afirma 
[4] că „ergonomia este o ştiinţă cu caracter 
federativ, care pe baza interdisciplinarităţii - 
care este legea sa fundamentală - integrează 
aportul tehnicii, fiziologiei, psihologiei, soci-
ologiei, economiei şi al altor ştiinţe sociale, 
având ca obiect orientarea creării tehnicii 
contemporane la nivelul posibilităţilor psi-
hofiziologice normale ale omului şi utilizarea 
raţională a acestor posibilităţi în condiţiile de 
mediu, sociale şi culturale cele mai favorabile 
care pot fi asigurate, în vederea realizării re-
producţiei forţei de muncă de la o zi la alta”. 

Scopul ergonomiei constă în elaborarea 
metodelor şi a principiilor de interacţiune a 
tehnicii şi a oamenilor, plasarea omului în 
condiţii favorabile de îndeplinire a sarcinilor 
funcţionale, eliberarea operatorului de un 
număr mare de acţiuni monotone, stereoti-
pe şi suprasolicitante, precum şi asigurarea 
posibilităţilor creative de rezolvare a pro-
blemelor. 

De aceea ergonomia se bazează pe cu-
noştinţe din:

- ştiinţe biopsihomedicale (anatomie, fi-
ziologie, igienă, antropometrie, psihologia 
muncii); 

- ştiinţe tehnice (tehnologie, ştiinţa şi teh-
nica construcţiei utilajelor şi a maşinilor, ci-
bernetica tehnică, sistemotehnica, designul); 

- ştiinţe economice (economia muncii, 
organizarea şi planificarea muncii, mana-
gementul, stimularea materială şi morală a 
muncii); 

- ştiinţe sociale (sociologia muncii, esteti-
ca industrială, etica muncii). 

Sunt cunoscute multe variante de inter-
pretare a componenţei sistemului ergono-
mic. E necesar de accentuat că toate acestea 
includ omul, recunoscându-l ca element su-
perior al acestui sistem.

În  aspect funcţional de utilizare practică, 
pentru crearea sistemelor ergonomice, adică 

a sistemelor de  locuri de muncă,   profesorul 
P. Burloiu [6] propune noţiunea „om-solici-
tări” (figura 1), care este capabilă să integreze 
orice solicitări prezente sau viitoare ale omu-
lui în scopul orientării lui de a le înfrunta. 

Abordarea complexă, sistemică a proble-

melor ergonomice constituie baza metodo-
logică a  ergonomiei ca ştiinţă şi a procesu-
lui de dezvoltare de către ea a concepţiilor 
macroergonomice. Ideea tratării sistemice 
determină majoritatea obiectivelor iniţiale 
şi principiile teoretice ale ergonomiei locu-
rilor de muncă. 

Prin loc de muncă se înţelege suprafaţa 
sau spaţiul în care un angajat sau un grup de 
angajaţi acţionează potrivit scopului urmărit 
cu ajutorul uneltelor de muncă asupra obiec-
telor muncii, în vederea  transformării lor.

Organizarea ergonomică la locurile de 
muncă presupune [5]:

- organizarea ergonomică a procesului 
de muncă în baza respectării principiilor 
economiei mişcării; 

- asigurarea unor condiţii ergonomice de 
muncă în care munca să se desfăşoare fără 
pericol de îmbolnăvire sau de accidentare, 
cu un consum minimal de energie; 

- organizarea deservirii locului de muncă. 
În acest scop, în afară de stabilirea sferei 

şi a poziţiei de muncă, este necesară aran-
jarea raţională a tuturor componentelor lo-
cului de muncă: scaune, mese, utilaje, scule, 
dispozitive, verificatoare etc.

Referindu-ne la procesul elaborării unui 
loc de muncă a funcţionarului public trebu-
ie luate în consideraţie următoarele patru 
criterii: 

Fig. 1. Sistemul „om-solicitări” (după 
P. Burloiu).



Administrarea publică: teorie şi practică 69Economie şi finanţe publice

1. Posibilităţile comparative: e necesar 
de a cunoaşte sarcinile la executarea cărora 
sunt preferabile aptitudinile angajatului  şi 
cele care presupun utilizarea calculatorului.

2. Costul/valoarea: costul comparativ al 
selectării, pregătirii, întreţinerii materiale şi 
asigurării cadrelor, pe de o parte, şi cu va-
loarea investiţiilor în utilaj şi amortizare, pe 
de altă parte.

3. Sarcina integrată: la rezolvarea orică-
rui obiectiv în organismele administraţiei 
publice prezenţa funcţionarului public e 
strict necesară şi atunci el ar putea cere ca 
sarcina să fie înţeleasă, iar executarea ei să 
corespundă aptitudinilor lui.

4. Sarcinile diferenţiate: în sisteme mari 
sunt nedorite sarcinile cu dificultăţi egale. 
Lucrătorii diferă după aptitudini, calificare, 
vechime în muncă şi într-o organizare bună 
a lucrului, această diversitate va fi folosită 
eficient.

Numai după ce repartizarea funcţiilor 
în ordine sistemică e terminată, intră în 
vigoare metodele ergonomiei clasice de 
selectare a personalului, de combinare a 
elementelor locului de muncă, spaţiului de 
muncă şi a elementelor mediului înconju-
rător.

În teoria generală a sistemelor drept 
sistem este considerat un complex de ele-
mente aflate în conexiune cu scopul solu-
ţionării unei probleme unice. Componenţa 
fiecărui sistem satisface un şir de principii. 
În cazul locului de muncă al funcţionarului 
public (sistemele ergonomice „om - maşi-
nă - mediu”): 

1. Locul de muncă al funcţionarului pu-
blic constituie un sistem, elementele căruia 
sunt omul, „maşina” şi mediul. Ele prezintă 
subsisteme organizate într-un anumit mod şi 
se supun cerinţelor generale faţă de sistem.

2. Sistemele locurilor de muncă ale func-
ţionarilor publici interacţionează, influen-
ţându-se reciproc.

3. Fiind o formaţiune artificială, locul de 
muncă al funcţionarului public este pro-

gramat pentru a obţine anumite rezultate 
concrete în baza informaţiei de intrare cu-
noscută: 

a) cerinţele generale faţă de locul de 
muncă al funcţionarului public condiţio-
nează activitatea subsistemelor şi determi-
nă caracteristicile de intrare; 

b) funcţionarea locului de muncă al func-
ţionarului public este activată şi gestionată 
de necesitatea satisfacerii acestor cerinţe; 

c) locul de muncă al funcţionarului public 
funcţionează şi este eficient numai în cazul 
în care se respectă toate cerinţele faţă de el; 

d) nerespectarea cerinţelor faţă de locul 
de muncă al funcţionarului public conduce 
la modificări în funcţionarea lui. 

4. Ca şi alte sisteme „vii”, sistemul „om - 
maşină” şi subsistemele sale funcţionează în 
timp şi spaţiu şi de aceea depind de schim-
bările efectuate în aceste dimensiuni.

5. Toţi parametrii de ieşire a locului de 
muncă al funcţionarului public trebuie să asi-
gure obţinerea la ieşirea sistemului integral 
al rezultatului solicitat; în caz contrar funcţio-
narea subsistemelor devine neefectivă. 

6. În măsura admisă de structura locu-
lui de muncă, el efectuează autoreglarea în 
scopul optimizării parametrilor de intrare şi 
ieşire în conformitate cu cerinţele generale 
faţă de sistem.

Procesul de transformare a cerinţelor 
faţă de locul de muncă al funcţionarului 
public într-un sistem ce funcţionează real e 
numit elaborare.

 În procesul de elaborare a oricărui loc de 
muncă, inclusiv  al funcţionarului public, se 
disting câteva etape (tabelul 2). 

Subiectul ergonomiei, în cazul aplicării 
la funcția publică, îl constituie procesele, 
legile de funcţionare şi interacţiune a ele-
mentelor locului de muncă al funcţionaru-
lui public. În procesul soluţionării proble-
mei de bază - crearea complexului optimal 
,,om - solicitări” în cazul locului de muncă al 
funcţionarului public sunt abordate un şir 
de probleme: 
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- fundamentarea cerinţelor ergonomice 
generale şi particulare faţă de locurile de 
muncă ale funcţionarilor publici pentru di-
verse ramuri ale economiei naţionale;

- elaborarea recomandărilor referitor 
la asigurarea compatibilităţii locurilor de 
muncă ale funcţionarilor publici; 

- fundamentarea algoritmilor şi meto-
delor eficiente de lucru ale funcţionarilor 
publici; 

- întocmirea cerinţelor ergonomice refe-
ritor la selecţia, mijloacele tehnice şi meto-
dele de pregătire profesională a funcţiona-
rilor publici; 

- elaborarea principiilor şi structurilor de 
modelare a locului de muncă al funcţiona-
rului public; 

- elaborarea cerinţelor ergonomice faţă 
de mijloacele de control al stării funcţionale 

a funcţionarilor publici, referitor la regimul 
lor de muncă şi odihnă;

- fundamentarea cerinţelor ergonomice 
faţă de instrumentul folosit (de exemplu, 
calculatoare). [6]

Cercetarea celor mai importante aspecte 
ale teoriei generale a activităţii de muncă în 
condiţiile producţiei moderne e de necon-
ceput fără folosirea clasificării factorilor er-
gonomici ai procesului de muncă: [7]

a) criterii generale de sistem (inclusiv 
sociale) de optimizare a sistemelor ergo-
nomice; 

b) organizarea (structuri şi procese) in-
teracţiunii informaţionale şi energetice în 
sistemele ,,om - solicitări”; 

c) modurile (algoritmii) de activitate a 
operatorilor în sistemele ergonomice; 

d) caracteristicile mijloacelor umane şi 

Tabelul 2. Etapele procesului de elaborare a locului de muncă al funcţionarului public.
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tehnice ale interacţiunii ,,om-maşină” (carac-
teristicile mijloacelor interne şi externe ale 
activităţii operatorului) - modelele informa-
ţionale şi pupitrele (organele) de comandă; 

e) condiţiile şi mijloacele asigurării efi-
cacităţii maximale, securităţii şi confortului 
muncii; 

f ) mijloacele de pregătire şi selecţie profe-
sională ale operatorului şi controlul stării lui. 

Indicatorii ergonomici ai locului de mun-
că al funcţionarului public sunt: [5]

a) indicatorul igienic ce caracterizează 
factorii mediului înconjurător (temperatura, 
componenţa fizico-chimică a aerului, ilumi-
natul, zgomotul etc.); 

b) indicatorii antropometrici şi biomeca-
nici permit determinarea corespondenţei 
dintre uneltele de muncă şi dimensiunile, 
forma şi greutatea corpului, efortul şi direc-
ţia mişcărilor de muncă etc.; 

c) indicatorii fiziologici şi psihofiziologici 
ne ajută la determinarea corespondenţei 
dintre procesul de muncă, capacităţile psi-
hofiziologice de viteză, energetice, auditive 
şi vizuale ale omului. Concordanţa dintre 
procesul de muncă şi deprinderile însuşite 
şi cele ce se formează, precum şi posibilită-
ţile de percepţie, de memorare şi de gân-
dire (prelucrarea informaţiei) ale omului se 
determină pe baza indicatorilor psihologici; 

d) indicatorii estetici reflectă necesităţile 
estetice ale omului şi sunt întruchipate în 
soluţiile estetico-constructive ale locurilor 
de muncă (uneltelor, utilajelor de muncă) şi 
ale mediului de producţie.

În procesul elaborării locurilor de muncă 
ale funcţionarului public e necesar de luat 
în consideraţie şi următoarele aspecte: 

- asigurarea productivităţii înalte a mun-
cii şi a securităţii îmbinată cu asigurarea 
unei longevităţi avansate a activităţii profe-
sioniste a specialistului după însuşirea pro-
ceselor tehnologice noi, bazate pe rezulta-
tele cercetărilor şi elaborărilor ergonomice; 

- extinderea cercetărilor şi a elaborărilor 
ergonomice orientate spre anumite grupe 

ale populaţiei (femei, persoane în vârstă, 
handicapaţi, copii etc.), precum şi spre per-
soanele care lucrează la domiciliu; 

- macrocercetările şi elaborările ergono-
mice cu scopul asigurării ansamblului func-
ţionării eficiente a sistemelor organizaţio-
nale şi de producţie (instituţiile, sistemele 
de transport, energetice, de telecomunicaţii 
şi altele); 

- cercetările şi elaborările ergonomice în 
domeniul perfecţionării interfeţelor om-cal-
culator, elaborarea sistemelor dotate cu in-
teligenţă artificială destinate luării deciziilor 
şi susţinerea sistemelor avansate de experţi; 

- cercetările şi elaborările ergonomice de 
asigurare a adaptării la tehnologiile noi ale 
populaţiei din diferite regiuni, luând în con-
sideraţie factorii dependenţi de particulari-
tăţile ei socioculturale, naţionale şi etnice. 

Tendinţele de dezvoltare a ergonomiei 
reliefează următoarele direcţii dominante 
în organizarea  locului de muncă al funcţi-
onarului public: 

- determinarea caracteristicilor cogniti-
ve, biomecanice, psihofiziologice şi a altor 
particularităţi ale angajatului, inclusiv ale 
rezervelor lui în vederea utilizării acestor 
capacităţi la soluţionarea problemelor er-
gonomice aplicate; 

- cercetarea influenţei factorilor de stres şi 
elaborarea măsurilor ce ar preveni, ar exclu-
de sau ar compensa efectele lor negative; 

- cercetarea acţiunii factorilor sonori şi 
microclimatici asupra activităţii funcţiona-
rului şi elaborarea mijloacelor de protecţie 
respective; 

- determinarea cauzelor erorilor în pro-
cesul lucrului funcţionarului public; 

- stabilirea factorilor care provoacă bolile 
profesionale şi traumatismul; 

- optimizarea modului şi a parametrilor 
de afişare a informaţiei pe ecranele moni-
toarelor calculatoarelor. 

Studiul problemelor organizării ergono-
mice a muncii  funcţionarului public  trebu-
ie efectuat anume în procesul creării şi în 
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perioada de funcţionare experimentală a 
acestui loc de muncă nou. Mai mult ca atât, 
crearea unui loc de muncă al funcţionaru-
lui public este un caz particular al elaborării 
oricărui sistem ergonomic.

 În concluzie, putem afirma, că procesul 
elaborării locului de muncă al funcţionaru-
lui public trebuie să fie construit conform 
schemei elaborării oricărui sistem ergo-
nomic. În acest caz e necesar de a analiza 
amănunţit toate legăturile stabilite între 
elementele locului de muncă al funcţio-
narului public, cu scopul de a nu distruge 

complet un sistem care funcţionează, ci 
pentru a păstra la maximum aspectele lui 
avantajoase care şi-au demonstrat viabi-
litatea pe parcursul unei durate mari de 
timp.
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