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Rezultatele ERGOSIGN - Dezvoltarea conținutului cursului (II) 

Începând cu luna noiembrie a anului trecut, partenerii proiectului au 

demarat lucrul pentru a pregăti conținutul celui de-al doilea modul al 

cursului ERGOSIGN. Al doilea modul, numit Ergonomie și materiale, 

este condus de partenerul spaniol - CETEM. Furnizorul VET spaniol 

împarte această responsabilitate cu un partener român - Universitatea 

« Transilvania » din Brașov. 

În ce constă modulul? 

Modulul va consta din 5 capitole mari: 3. Metode și tehnici pentru fabricarea tapițeriei. Materiale auxiliare și Accesorii 

de asamblare; 4. Metode și tehnici utilizate pentru fabricarea produselor de somn. Materiale auxiliare și accesorii de 

asamblare; 5. Siguranța utilizatorilor; 6. Desen tehnic aplicat designului de mobilier; 7. Lucrări suplimentare pentru a 

asigura ergonomia produselor și reciclarea ecologică a acestora. Fiecare capitol este alcătuit din mai multe unități de 

formare complet definite, care conțin aspecte pe care elevii ar trebui să le cunoască cu privire la proprietățile 

materialelor utilizate pentru a produce mobilier tapițat, paturi, saltele și perne. 

 

Acest modul va fi foarte interesant pentru grupurile țintă care știu prea puțin despre tehnologie, cum ar fi designerii 

care nu sunt familiarizați în mod special cu tehnologia de fabricare a mobilierului (designeri textile, designeri industriali 

sau designeri de produse în general) și studenți VET care studiază pentru a deveni tehnicieni-designeri în industria 

mobilei. În același timp, acest modul va fi foarte interesant şi pentru cei care nu sunt familiarizați în mod special cu 

testele și standardele de mobilier. 

 

Ştiaţi că? (fiindcă tot ne pregătim de finalizarea lucrării la primul modul Ergonomie de bază): Înălțimea medie a 

corpului la bărbați în S.U.A. este cu aproximativ 15 cm mai mare decât înălțimea medie a bărbaților vietnamezi. Unele 

dintre diferențe sunt în scădere. De exemplu, o creștere de 12 cm a înălțimii corpului a fost observată la adolescenții 

japonezi pe o perioadă de timp de numai 20 de ani. 

 

Declinare de răspundere: 

"Prezentul material și opiniile exprimate reflectă numai punctul de vedere al autorului / persoanelor intervievate; Agenția Națională Erasmus+ care 

gestionează proiectul și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru nici o utilizare care poate fi dată informațiilor prezentate.". 

Această publicație vă va ține la curent cu 

cele mai recente evoluții la nivel de 

consorțiu și la nivelul Uniunii Europene, 

informându-vă în același timp cu privire la 

activitățile viitoare ale proiectului nostru. 

Lectură plăcută! 
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ERGOSIGN 

   

 

Sectorul mobilierului în Uniunea Europeană 
Industria mobilei este, în mod tradițional, intensivă în ceea ce 

privește forța de muncă și prezintă o predominanță a 

întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), precum și un lanț de 

aprovizionare destul de complex și fragmentat, cu multe faze 

care sunt adesea externalizate. O tendință comună observată în 

ultimul deceniu este creșterea gradului de deschidere a pieței, 

deși există încă diferențe importante în gradul de deschidere a 

diferitelor piețe naționale. Acestea provin din mai mulți factori, 

printre care istoria industriei mobilei, condițiile structurale și 

avantajul comparativ al producătorilor localizați în fiecare țară. 

 
Vizitați site-ul nostru web: www.ergosignproject.eu pentru a fi 

primul care află noutățile. 

http://www.ergosignproject.eu/

