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Sănătate Publică 

Denumirea disciplinei Ergonomia în sănătatea ocupațională 

Tipul  Opțional 

Anul de studii III 

Componenta De specialitate 

Titularul de curs Meșina Victor, Deleu Raisa 

Locația str. Nicolae Testemițanu 26/2, et. 3 

Condiționări și exigențe 

prealabile de: 

Disciplina Ergonomia în sănătatea ocupațională reprezintă 

un ansamblu de metode și tehnici elaborate în lumina cerințelor 

ergonomiei, in scopul creșterii productivității muncii, pe măsură 

posibilităților fizice si intelectuale ale operatorului uman, in 

contextul economiei energetice a organismului acestuia. Studentul 

necesită următoarele abilități: cunoașterea limbii de 

predare;competențe confirmate în științe fundamentale teoretice 

(anatomia, biochimia, fiziologia,), disciplinelor de specialitate 

(igienă, igiena muncii, promovarea sănătății și educația pentru 

sănătate, biostatistica);competențe digitale (utilizarea internetului, 

procesarea documentelor, tabelelor electronice și prezentărilor, 

utilizarea programelor de grafică); abilitatea de comunicare și 

lucru în echipă;calități – toleranță, compasiune, autonomie. 

Competențe: digitale elementare (utilizarea internetului, 

procesarea documentelor, utilizarea redactorilor de text, tabele 

electronice și aplicațiilor pentru prezentări), abilităților de 

comunicare și lucru în echipă. 

Misiunea disciplinei Scopul disciplinei este aprofundarea și consolidarea cunoștințelor 

de bază și abilităților practice ale viitorilor medici specialiști la 

compartimentul evaluarea riscurilor ergonomice la locul de muncă 

în vederea estimării riscurilor și elaborării măsurilor privind 

prevenirea bolilor cronice netransmisibile, bolilor profesionale și 

celor legate de profesiune, fortificarea și promovarea sănătății 

diverselor segmente ale populației. 

Tematica prezentată Introducerea în curs. Ergonomia ca știință. Locul de muncă: 

noțiune și clasificare. Organizarea ergonomică a locurilor de 

muncă. Etapele și principiile organizării ergonomice a locurilor de 

muncă în întreprinderi. Metode de evaluare a organizării locurilor 

de muncă. Ergonomia locului de munca si a profesiei. Ergonomia 

locului de muncă în birou. 

Finalități de studiu - să abordeze creativ problemele de ergonomie în contextul 

integrării disciplinei studiate cu alte discipline din 

domeniu; 

- să fie apt să evalueze determinanții riscului ergonomic în 

interrelație cu condițiile mediului ocupațional; 

- să fie apt de a evalua proiectarea ergonomică a locului de 

muncă; 

- să fie apt de a asimila noile realizări în domeniul 

ergonomiei. 
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Manopere practice 

achiziționate 

− Proiectarea organizării ergonomice a locului de muncă.  

− Abordarea multidisciplinară și intersectorială a sănătății 

ocupaționale. 

− Integrarea serviciilor calitative de promovarea sănătății la 

locul de muncă în activitatea cotidiană.  

− Parteneriat activ cu agenții economici, autoritățile publice 

centrale și locale, cu sectorul neguvernamental, precum și 

organisme naționale și internaționale cu competențe în 

sănătatea și securitatea în muncă. 

− Colaborarea efectivă și consolidarea tuturor partenerilor 

în sănătate și securitate în muncă. 

Forma de evaluare Examen 

 


