Prezentarea trebuie citită pe un calculator sau telefon
conectat la Internet, pentru ca diferitele documente și clipuri
video să poată fi accesate printr-un click pe cuvintele active
scrise cu albastru sau pe imaginile corespunzătoare.
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Notă asupra ediției a patra. De la ON-line la OM-line
De la prima ediție a Ghidului Meseriilor Viitorului, din
2018, accentuam puterea și viteza de transformare a
omenirii prin digitalizare, a educației și a muncii
deopotrivă, prin inteligența artificială, robotică,
imprimarea 3D, biotehnologii, realitatea virtuală
augmentată sau transportul autonom. În următoarea
ediție anuală am arătat care sunt noile roade ale
inovațiilor tehnologice pe care revoluția industrială 4.0
le dezvoltă și cum influențează acestea piața muncii. A
treia ediție a completat tabloul schimbărilor
accelerate generate de pandemia COVID-19. A patra
ediție, cea actuală, aduce mesajul-cheie al nevoii de
trecere de la ON-LINE la OM-LINE, acordând o mai
mare atenție echilibrului necesar dintre oameni,
natură și spațiul digital, precum și semnalelor
viitorului, principiilor etice și umane ale noilor
tehnologii, dar și nevoii de a înscrie omenirea pe
traiectoria unei dezvoltări verzi și durabile.
Într-o lume în continuă schimbare, în care singura
constantă este chiar schimbarea însăși, iar ritmul
acestei schimbări este unul tot mai accelerat,
învățarea nu mai poate rămâne liniară, blocată în
trecut, dar nici depersonalizată sau deconectată de la
viitor, ci personalizată și în ton cu vremurile. Elevii de
azi vor îmbrățișa noi meserii peste 5-10-15 ani, când
lumea se va fi schimbat deja încă și mai mult.
Lumea va fi mai umană și mai digitală într-o lume cu
schimbări exponențiale în toate domeniile.

Care sunt semnalele pe care trebuie să le urmărim?
Care sunt meseriile în curs de apariție, transformare
sau chiar dispariție? Care vor fi competențele și
abilitățile cele mai căutate de către angajatori? Cum
le-am putea dobândi prin învățare exponențială?
Comunitatea de profesioniști ai grupului de reflecție
INACO – Inițiativa pentru Competitivitate, alături de o
echipă de co-autori și tineri voluntari practicieni care
ne-au trecut pragul în anul 2021, au răspuns simplu,
pe înțelesul tuturor. A patra ediție a Ghidului
Meseriilor Viitorului completează și îmbogățește turul
virtual în viitor cu cele mai noi rezultate ale cercetărilor
asupra viitorului, cu noi oportunități de carieră, la care
părinții sau profesorii de azi probabil nu se gândesc,
fie că e vorba despre locurile de muncă verzi, rețelele
sociale sau chiar e-sport.
În cadrul acestei ediții a Ghidului Meseriilor Viitorului,
am accentuat rolul adaptării la schimbare, al
flexibilității, al educației digitale inteligente încă din
primii ani de școală, necesitatea de a experimenta, de
a ne imagina, juca, inova în Smart Lab și de a le
alimenta copiilor noștri curiozitatea, creativitatea, dar
și importanța consilierii vocaționale a pregătirii pentru
un interviu de angajare, pentru viață, prin practică și
mentorat. Am adus mai multe exemple de companii
active în România în domeniile tehnologiilor de vârf,
unde tinerii pot să practice noile realități tehnologice.

Acest Ghid este dedicat, în egală măsură, tinerilor,
profesorilor, părinților, adulților dornici de recalificare
și permanentă dezvoltare profesională.

A patra sa ediție, din 2021, este realizat de INACO în
cadrul proiectului „Crearea primului Smart Lab din
liceele tehnologice ale României în Sectorul 3, la
Școala Superioară Comercială «Nicolae Kretzulescu»,
în acord cu ediția a IV-a a Ghidului Meseriilor
Viitorului”, proiect finanțat de Primăria Sectorului 3 cu
fonduri nerambursabile de la bugetul local. Mulțumim
cofinanțatorului privat PinkPost, care a rămas alături
de noi. Opiniile exprimate în cadrul Ghidului Meseriilor
Viitorului aparțin INACO și coautorilor și nu angajează
în niciun fel finanțatorii acestui proiect.

Le mulțumim tuturor colaboratorilor INACO, membri –
Raluca Iuliana Merian, Alexandra Cernian, Adriana
Davidescu, Ioana Enache, Constantin Gătin, Carmen
Holotescu, Marin Iachimov, Mariana Nicolae, Anca
Tamaș, Daniela Teodorescu, Monica Got – și voluntari
– Adelina Mănoiu, Andreea Berechet, Cristina Leafu,
Luisa Craiu, Mălina Dumitrache.

Conf. univ. dr. ANDREEA P A U L
Președinta Asociației INACO – Inițiativa pentru Competitivitate
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Tehnologia în contextul pandemic COVID-19
În plină criză pandemică a anului 2020, tehnologia a jucat un rol uriaș în
menținerea contactului uman și a unui grad ridicat de conectare a societății la
nivel internațional, aceasta rămânând funcțională în timpul restricțiilor și al
carantinei. Activitatea sanitară, economică, juridică, politică, socială, ecologică
etc. a fost continuată prin adoptarea cu viteză accelerată a noilor tehnologii.
Istoria însăși pare să accelereze dezvoltarea tehnologică a omenirii, așa cum
am prezentat-o în ultima ediție a Ghidului Meseriilor Viitorului – nu doar în
perioade de incertitudine, ci pe termen lung.

Discord, Skype, Webex, Schoolflix etc. pentru a putea face față noilor provocări
educaționale.
6. Telesănătate – se folosesc tot mai multe aparate de ultimă generație pentru
a urmări semnele vitale ale pacienților, intervenindu-se de la distanță acolo
unde este posibil.

10 dintre tendințele tehnologice care au revoluționat societatea prin
schimbarea felului în care oamenii fac afaceri și schimburi, muncesc, învață,
produc bunuri, își petrec timpul liber și caută serviciile medicale sunt
următoarele:

7. Roboți și drone – care sunt folosite în special pentru dezinfectarea spațiilor
publice și pentru livrarea hranei persoanelor care se află în carantină. Dronele
de ultimă generație au fost folosite chiar pentru plimbarea animalelor de
companie.

1. Cumpărături online, servire și livrare cu roboți – comerțul online a
devenit principala sursă de aprovizionare.

8. Divertisment online – artiștii au demonstrat că oamenii au resurse infinite
de creativitate; înregistrările live online și concertele în sufragerie s-au dovedit
a fi un succes.

2. Lanțuri de aprovizionare 4.0 – care includ folosirea tehnologiei blockchain,
cloud sau big data pentru înlocuirea sistemelor tradiționale bazate pe materie
primă, cum ar fi hârtiile și dosarele.
3. Modalități de plată digitale și fără contact – pentru a evita pericolul de
infectare, majoritatea companiilor și guvernelor au susținut trecerea la plăți
online sau digitale, în detrimentul plăților cu bani fizici.
4. Munca de acasă – folosind tehnologii de tip VPN (Virtual Port Network), o
mare parte dintre oameni au putut să își păstreze locurile de muncă, făcând
tranziția către telemuncă, prin tehnologia cloud și întălniri virtuale.
5. Învățarea la distanță – profesorii, elevii și studenții au fost nevoiți să
folosească programe tip Zoom, Microsoft Teams, Meet, Google Classroom,

9. Fabricația aditivă sau imprimarea 3D – s-a dovedit utilă pentru a construi
măști de protecție sau ventilatoare de respirație adaptate pentru utilizatori.
10. Tehnologiile informației și ale telecomunicațiilor de înaltă capacitate –
în această pandemie, internetul a devenit o necesitate pentru societate. 5G
este o tehnologie accesibilă, dar care comportă costuri încă ridicate, aspect
care trebuie cât mai repede rezolvat pentru a asigura participarea tuturor
utilizatorilor la această rețea. Inteligența artificială este deja un instrument
eficient de prevenție pandemică și are capacitatea de a învinge COVID-19 prin
conectarea la internet a mii de termometre și detectarea instantanee a
potențialelor focare, a canalelor de transmitere și a regiunilor cu risc de
infectare, înainte ca spitalele să devină prea aglomerate. În viitorul apropiat,
dronele, telefoanele mobile și senzorii în varii forme vor putea localiza în timp
real oamenii infectați cu acest virus (Michio Kaku, 2020).
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Tehnologia postCOVID-19
Pandemia are un impact pe termen
lung asupra societății noastre. Anul
2020 a resetat nevoile și așteptările
umanității cu privire la tehnologii.
Pentru mulți, pandemia COVID-19 a
accelerat
ritmul
transformării
digitale: pe măsură ce angajații
lucrau de acasă, companiile aveau
nevoie de sisteme de inteligență
artificială care să faciliteze munca la
distanță și puterea de calcul.
După un an, majoritatea dintre noi
suntem acasă, folosind instrumente
precum Zoom, Webex, Google
Meet sau alte tehnologii pentru a
rămâne în legătură cu familia și
colegii.
Cumpărăm online din ce în ce mai
mult și livrăm produsele la ușa

clienților, inclusiv produse alimentare,
uneori
chiar
rețete medicale.
Importanța tehnologiei în viața
noastră nu a fost niciodată mai
evidentă.
Deși au existat multe tehnologii și
platforme prepandemice, rolul lor în
viața noastră de zi cu zi a crescut
exponențial în timpul pandemiei.
Această creștere va continua în multe
domenii în perioada postpandemie.
Raportul McKinsey Global Institute
din 2021 semnalează că, din cauza
muncii la distanță, a automatizării și a
comerțului electronic, peste un sfert
dintre angajații prezentului ar putea fi
nevoiți să-și schimbe locul de muncă
actual mai devreme decât se
previziona inițial.

Companiile au realizat că ar fi
imposibil să-și continue activitatea
ignorând beneficiile inteligenței
artificiale, ale realității extinse și
ale internetului tuturor lucrurilor –
printre alte tendințe tehnologice
consacrate. Unele tendințe care au
apărut în timpul pandemiei de
COVID vor dispărea, dar multe
dintre ele sunt aici pentru a
rămâne. Așadar, care tendințe
tehnologice vor croi noua noastră
realitate?
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1.

Instrumentele de comunicare vor fi
integrate aplicațiilor de afaceri. Giganții IT
au observat această tendință după începutul
pandemiei. Microsoft integrează Teams în
aplicațiile de afaceri și Salesforce a
achiziționat Slack.

2.

Comerțul electronic va fi tot mai
atractiv. Numărul de utilizatori care vizitează
site-urile de comerț electronic a crescut
considerabil în 2020 și 2021. Cu toate
acestea, gusturile cumpărătorilor se schimbă
și ele: înainte de a-și cheltui banii, aceștia
vor să încerce bunurile și serviciile pe care se
gândesc să le achiziționeze. Tendința de a
„încerca înainte de a cumpăra” este
atotcuprinzătoare: camerele de hotel,
pantofii noi și chiar mașinile (mai concret,
modelele lor 3D) pot fi testate și studiate în
detaliu cu ajutorul teleprezenței, a realității
virtuale augmentate. Comercianții cu
amănuntul doresc să le ofere clienților o
experiență reală și captivantă, în urma
cărora aceștia să facă o alegere informată,
bazată pe aplicații grație cărora vor putea să
vadă și să încerce bunuri, în mediul virtual,
înainte de a le cumpăra.

3.

Inteligența artificială (IA) va sprijini

angajații, nu îi va înlocui. Integrarea
tehnologiei IA în operațiunile zilnice de
analiză a afacerilor le va oferi angajaților
informații foarte valoroase, fără a diminua
rolul acestora în procesul de luare a deciziilor.
De exemplu, instituțiile financiare pot utiliza
tehnologia IA pentru detectarea anomaliilor în
cheltuielile de călătorie sau în orice alte
activități frauduloase. Angajații vor fi mai
încrezători, deoarece deciziile le vor fi validate
de cercetări ample, bazate pe date multiple și
precise.

4.

Conectivitatea dispozitivelor va spori. De
exemplu, monitorizarea stării echipamentelor
pe un șantier va putea fi realizată mai ușor
datorită accesibilității de la distanță, prin
internetul tuturor lucrurilor (IoT). Nu este
nevoie să fim aproape de obiectul monitorizat
pentru a primi informații complete și exacte.

5.

Serviciile cloud vor continua să domine
piața. Flexibilitatea este unul dintre cele mai
evidente motive ale popularității acestora.
Afacerile mici, dar și marile companii au
realizat că serviciile cloud sunt incredibil de
rentabile în comparație cu orice abordare
locală de stocare a datelor.

6.

Securitatea datelor va deveni o prioritate
absolută. Protecția datelor cu caracter
personal va avea o importanță capitală,
deoarece cantitatea de date acumulată de
companii crește exponențial. Perimetrul de
securitate al oricărei afaceri va fi extins
semnificativ,
datorită
creșterii
rolului
angajaților la distanță. Companiile sunt
nevoite să aibă grijă de securitatea datelor
mult dincolo de zidurile fizice ale birourilor. În
plus, datele furnizate algoritmilor de IA vor
trebui securizate în toate etapele procesării.

7.

Schimbări mari vor apărea în comerțul cu
amănuntul. În ultimii doi ani, cumpărăturile
online au devenit la fel de firești precum cele
tradiționale, dar acesta a fost doar primul pas
al marii transformări. Magazinele tradiționale,
cu consultanți și casieri, ar putea fi complet
înlocuite de un nou mod de vânzare,
contactless, iar producătorii nu vor mai avea
nevoie de intermediari – prin abordarea
directă a consumatorilor / direct-to-consumer
(D2C). Abonamentele la anumite bunuri vor fi
la fel de obișnuite ca abonamentele la
serviciile de streaming video datorate cloudului.
Sursă: Forbes
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Semnalele viitorului
Semnalele schimbării care ne ajută să întrevedem viitorul identifică noi tehnologii, produse, politici, atitudini sau
chiar organizații la care merită să fim atenți pentru a putea intui tendințele care încep să se formeze chiar sub
ochii noștri, de acum. E vorba despre inovații disruptive cu impact major asupra umanității, care nasc întrebări
serioase, dincolo de conjuctura actuală pandemică. De exemplu:

1.

Baza de simulare a vieții umane pe planeta Marte
În China, în deșertul Gobi, se află cea mai veridică tabără de simulare a condițiilor de viață de pe Marte.
Baza este situată într-o regiune cu condiții climatice și forme de relief asemănătoare celor de pe Planeta
Roșie. Tabăra are un scop educativ, de experimentare, de pregătire a populării Marte, un scop
semnificativ științific, dar și turistic.
De gândit: Ne apropiem de prima generație de tineri care pot lua în considerare, în mod realist, posibilitatea
de a trăi pe o altă planetă? Care va fi impactul psihologic asupra acestei generații?

2.

Gulerele inteligente 5G pentru vite

Vitele de la o fermă din Anglia poartă gulere inteligente conectate prin Wi-Fi care controlează sistemul
de mulgere automată prin cloud, într-un proiect de cercetare dedicat creșterii productivității în
zootehnie. Când vitele transmit semnalele că trebuie mulse, roboții se apropie și recunosc emitentul.
Fiecare vacă în parte este identificată cu precizie de către sistemul automatizat, care se conectează la
ugerul acesteia și îi oferă furaje ca recompensă.

De gândit: Vor putea animalele să-și exprime dorințele și nevoile în viitor cu ajutorul internetului? Există
dezavantaje pentru conectarea animalelor la internet? Vom trata mai uman animalele?

3.

Stimularea neuronală pentru a îmbunătăți memoria
Odată cu vârsta, ne pierdem din puterea de memorare. Noi studii arată că electrostimularea creierului unei
persoane în vârstă poate duce la performanțe de memorie sau alte abilități cognitive similare cu cele ale
persoanelor de 20 de ani.
De gândit: Vom trăi într-o lume în care să putem experimenta, măcar câteva ore pe zi, aceeași claritate
mentală din tinerețe? Vom folosi această tehnologie pentru a ajuta persoanele a căror memorie a ajuns
deficitară din cauza unor probleme de sănătate sau pentru a îmbunătăți performanțele elevilor/angajaților?
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Semnalele viitorului
4.
5.

6.

Statul California le interzice roboților să se dea drept oameni

Conturilor automate (chat-boților) li se permite să interacționeze cu utilizatorii, dar
trebuie să dezvăluie faptul că nu sunt de fapt oameni.

De gândit: De ce alte legi vom avea nevoie în viitor pentru a face față riscurilor
etice, în contextul roboților și al IA?
Serviciile de streaming audio au un impact negativ asupra mediului

Noile cercetări în industria muzicală arată că, deși costurile au scăzut pentru
consumatori în ultimele decenii datorită internetului și digitalizării, impactul negativ
asupra mediului a crescut la un nivel record, din cauza energiei consumate pentru
stocare, procesare și streaming.

De gândit: Ce alte acțiuni ale oamenilor au efecte asupra mediului înconjurător pe
care le subestimăm ?
Orașul plutitor

Organizația Națiunilor Unite a conceput recent planul unui oraș plutitor
hexagonal, ancorat în ocean, care poate face față uraganelor de categoria 5. Cum
pot supraviețui oamenii fenomenelor extreme și schimbărilor climatice cu care ne
vom confrunta în secolul următor? ONU dorește să transforme orașul plutitor întro realitate și este în căutarea unor investitori.
De gândit: Vom trăi într-o lume în care vom putea locui oriunde, reproiectând
constant suprafața planetei? Cine ne va guverna?

TEHNOLOGIE, ETICĂ ȘI UMANITATE

TEHNOLOGIE,
ETICĂ,
UMANITATE
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Tehnologia oferă mijloacele,
dar nu poate constitui scopul
Tehnologiile apar ca răspuns la niște necesități, sunt un produs al inteligenței umane, care rafinează și
utilizează la cel mai înalt nivel acumularea de cunoștințe. În același timp, sunt și un produs al liberului arbitru
uman, deoarece oamenii sunt cei care decid dacă tehnologia îi va ajuta să-și atingă obiectivele propuse sau dacă
mijloacele tehnologice devin costisitoare moral sau material.
Când vorbim despre cultura tehnologică și puterea ei, manifestată prin gradul de răspândire și utilizare a
tehnologiei, nu trebuie să uităm că, indiferent de instrumentele și mijloacele tehnice pe care le folosește, omul
este, finalmente, cel care hotărăște scopul unei acțiuni. Acest lucru se realizează conform cu valorile individuale și
normele sociale instituite. În raport cu scopul final – care este propus și urmărit strict de către ființa umană –,
artefactele tehnologice rămân obiecte pasive, neutre.
Legiuitorii nu țin pasul cu viteza actuală a salturilor tehnologice, o viteză fără precedent în istoria omenirii, dar pot
defini principiile etice globale și mecanismele de prevenție.
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Responsabilitatea înseamnă siguranță
Riscurile pe care le presupune tehnologia pot fi împărțite în două categorii: riscuri de management și riscuri
individuale. Fiecare categorie are numeroase alte subtipuri de riscuri specifice, dar ce trebuie să înțelegem din analiza lor,
indiferent de categoria sau tipul din care fac parte, este că tehnologia devine periculoasă doar atunci când este
folosită irațional, în exces și mai ales iresponsabil.
Potențialul impact negativ al hipertehnologizării asupra societății umane poate fi atenuat numai prin consolidarea
fundamentului etic care e necesar să stea la baza utilizării noilor tehnologii. Din acest punct de vedere, rolul jucat de
etică în aplicarea tehnologiilor emergente este unul rol proactiv, de prevenție, la fel cum inteligența artificială poate
preveni o nouă pandemie globală în viitor.
The Institute for Ethics and Emerging Technologies oferă o bogată colecție de publicații – cărți și articole – pe aceste
teme, de la oportunitățile și riscurile conexiunilor dintre creierul uman și mașinile inteligente, riscurile armelor autonome,
limitele roboticii etc. până la evitarea „prostiei artificiale” în IA și etica postumanistă a noilor tehnologii.
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Renunțarea la tehnologie reprezintă
principalul risc
La începutul secolului al XIX-lea, au existat o serie
de revolte ale țesătorilor din Marea Britanie, care,
temându-se că introducerea mașinilor în industria
textilă îi va lăsa fără locuri de muncă, au dus o
luptă deschisă împotriva mecanizării, atacând
atelierele și distrugând războaiele de țesut
acționate de motoarele cu aburi. Această mișcare
orientată împotriva noilor tehnologii de la acea
vreme (războiul de țesut mecanic, motorul cu
aburi) a purtat numele de luddism, termenul
luddit fiind utilizat și astăzi pentru a-i desemna pe
cei care resping tehnologia. Mecanizarea
țesătoriilor nu a putut fi împiedicată, dar
evenimentele acelei perioade semnalează două
aspecte importante: teama constantă a oamenilor
față de efectele ascunse, nedorite, pe care
tehnologia le poate produce în fibra societății,
precum și riscurile adoptării tehnologiilor fără
luarea prealabilă a unor măsuri sociale dirijate.

Dezvoltarea
tehnologică
este
inevitabilă și ireversibilă, având în
vedere că omul a apărut și a
evoluat inventând și dezvoltând
tehnologii (roata olarului, irigațiile,
prelucrarea
metalelor
etc.).
Tehnologiile ne-au modelat și
transformat viața personală și
societățile încă de la începutul
istoriei, de aceea putem afirma că
tocmai renunțarea la tehnologie
reprezintă un risc major.
Compania KODAK, numărul 1 în
lumea fotografică în 1996, a dat
faliment în anul 2012, tocmai
pentru că nu a înțeles că aparatele
digitale – și nu cele analoge –
reprezintă viitorul.

Tehnologiile acționează asupra
modului în care percepem timpul,
spațiul, propria ființă și propria
corporalitate – uneori atât de
radical și cu alternări atât de
frecvente încât au dus la angoase
care i-au determinat pe oameni să
le evalueze negativ. Să nu uităm
că, de-a lungul istoriei, omenirea
a trecut în permanență prin
asemenea schimbări de percepție
dar niciodată cu o viteză atât de
uimitoare ca în prezent.
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Stadiile dezvoltării tehnologice ale umanității
TRECUT

PREZENT

VIITOR

Stadiul 1

Stadiul 2

Stadiul 3

Stadiul 4

Stadiul 5

Stadiul 6

Stadiul 7

Stadiul 8

Se folosește
forța umană;
începe
specializarea
muncii.

Forța umană este
înlocuită cu cea a
animalelor.

Mecanizarea
Forța apei
Forța aburului

Producția de
masă / Linia
de asamblare
Mecanizarea

Automatizare prin
computer
Programe CAD / CAM

Producție prin roboți
cu senzori și
inteligență artificială

Programe CAD / CAM
direcționate mental
Interfața creier /
mașină

IA anticipează nevoile
umane și planifică
resursele.

Odată cu
domesticirea
animalelor, viața
oamenilor a
devenit mai
ușoară. Aveau o
sursă constantă de
hrană și împărțeau
muncile foarte
grele cu animalele
de povară, precum
boul sau calul.

Specializarea
continuă a rolurilor
în societate,
împreună cu forța
umană și animală,
au contribuit la
apariția ingineriei și
a tehnologiei. Grație
acestora, s-au
dezvoltat surse de
putere chimică, fără
a mai fi nevoie să se
apeleze la
intervenția forței
organice. Pentru
prima dată în
istorie, mașinile și
metalele au lucrat
pe cont propriu, cu
mare succes.

Producția
constantă de
piese a pus
bazele liniei
de asamblare.
Aceasta a dus
la produse și
procese de
calitate și
repetabile.
Oamenii erau
folosiți pentru
activități pe
care mașinile
nu le puteau
face încă.

Din nou, pe măsură ce
mașinile au preluat
activitățile rudimentare, de
rutină, care țineau de un
automatism fizic, mintea
umană a fost mai liberă să
învețe și să se dezvolte
tehnologic. Știința a
descoperit semiconductorii
și așa a început era
computerelor. La început,
costurile infrastructurii erau
majore în CAD, dar lucrurile
s-au schimbat pe măsură
ce infrastructura a fost
produsă în masă și
programele pentru
computer au devenit tot
mai sofisticate.

Semiconductorii și
alte descoperiri
științifice au dus la
senzori și sisteme
mecanice de
feedback tot mai
performante, la
procese de producție
robotizate tot mai
bune. Pe măsură ce
programele devin
mai sofisticate și se
pot adapta mai bine
mediului, sistemele
CAM oferă o calitate
superioară celei
produse de oameni.

Oamenii din
timpurile
străvechi își
foloseau doar
propriile
abilități și
resurse pentru
a-și rezolva
problemele.
Adesea
trebuiau să
colaboreze
între ei. Cu
timpul, ei au
început să se
specializeze în
funcție de
înclinațiile
personale.

Interfața către
programele CAD /
CAM ale
computerelor este
eficientizată prin
gândirea umană, iar
materialele sunt
tipărite 3D în baza
nevoilor sociale și
economice.
Majoritatea aplicațiilor
importante și ale
sistemelor casnice
sunt automatizate
pentru a răspunde
unei scheme centrale
care maximizează
eficiența și siguranța.

Resursele de producție
sunt administrate de
sisteme computerizate.
Oamenii migrează
dinspre ideea unei
societăți bazate pe
abundență spre o
cultură a nevoilor
personalizate, în care IA
administrează resursele,
deplasările, eforturile
științifice, dar și
condițiile de viață,
pentru a le eficientiza la
maximum. Rezultatele
creativității și ale
intuiției umane sunt
împărtășite global cu
viteza luminii.
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Industria 6.0 este aici. Suntem pregătiți?
În urmă cu câțiva ani, directorii executivi puteau sesiza existența unei competiții tot
mai acerbe, odată cu apariția noilor rivali, care propuneau pieței produse sau servicii
mai bune sau mai ieftine. „Cel mai semnificativ risc” era reprezentat de cel mai nou
concurent apărut pe piață. Astăzi, competiția este adesea invizibilă și nu poate fi
simțită decât atunci când este deja prea târziu. Ceea ce a fost cândva un fenomen
relativ rar a devenit acum un eveniment obișnuit. Companiile care valorifică noile
tehnologii sau modelele noi de afaceri, care folosesc tehnologiile vechi în moduri
creative, apar aproape zilnic.
„Sindromul Uber” este un astfel de exemplu, în care un concurent cu un model de
afaceri complet diferit intră în serviciile de taximetrie și înghite încet ceilalți actori
economici de pe piață.
Este util să înțelegem cum a înaintat societatea umană până în momentul actual,
apoi să fim atenți la posibilele scenarii de viitor ale dezvoltării tehnologice de vârf 5.0
și 6G, , în care fabricile vor fi virtualizate și hiperconectate, cu lanțuri de
aprovizionare dinamice, cu date interconectate între domenii, răspunzând
personalizat nevoilor fiecărui client (De la industria X la industria 6.0, 2021). Încotro
ne vom îndrepta apoi? Informați-vă. Imaginați-vă. Suntem oare pregătiți – atât ca
societate, dar mai ales ca oameni – să facem față acestor provocări?

17

Pregătiți-vă pentru competiția de nivel următor, în
contextul industriei 6.0
Noul val tehnologic este aici și ne cheamă să gândim noi strategii, pentru a putea supraviețui pe o piață intens tehnologizată. Creativitatea a transformat
spațiul concurențial într-unul fără limite. Anticiparea corectă a noilor direcții elimină pericolul rămânerii în urmă.
Cultivați capacitățile cognitive ale organizației dumneavoastră – fie că este vorba despre o școală, un spital, o instituție publică, o organizație
neguvernamentală sau o companie privată. Utilizați analizele predictive și cognitive pentru a analiza datele de pe piață în timp real.
Adoptați o atitudine autocritică asupra propriei instituții sau companii. Realizați analiza ei SWOT (mai multe informații despre ce presupune această analiză și
cum poate fi aceasta folosită pot fi găsite aici), precum și pe aceea a tuturor organizațiilor, instituțiilor sau întreprinderilor din domeniul în care activați. Are instituția
sau compania dumneavoastră competențele potrivite pentru a valorifica noile tendințe și tehnologii care apar?
Explorați un teritoriu necunoscut. Concentrați-vă pe construirea unor rețele mai largi de informare și analizați ce fac celelalte organizații sau companii din
industriile independente, pentru a obține idei noi, complet diferite.
Creați momentul și bucurați-vă de el. Odată ce ați decis să lansați un nou model de acțiune sau de afaceri, de produse sau servicii, acționați rapid și fiți pregătiți
să vă asumați riscuri. Este dificil să reușești ca pionier al pieței atunci când progresele tehnologice apar atât de repede încât pot face ca până și inovațiile recente să
se învechească rapid.
Integrarea beneficiarilor/consumatorilor în strategia de dezvoltare a instituției sau a firmei dumneavoastră. Înființați grupuri de lucru conectate la semnalele
viitorului/comitete de consiliere pentru beneficiari sau clienți, cu scopul de a obține opinii sincere și contribuții directe cu privire la nevoile lor și problemele specifice.
Influența clienților nu ar trebui să se limiteze la activitățile la care aceștia participau în mod tradițional, cum ar fi dezvoltarea de noi cursuri, produse sau servicii. În
schimb, directorii executivi ar trebui să fie gata să renunțe la puterea lor absolută în dezvoltarea strategiei de afaceri sau de conducere a instituției pe care o
reprezintă.
Creați experiențe atractive pentru beneficiari și clienți, pentru a facilita implicarea acestora ca indivizi, mai degrabă decât ca o categorie sau segment de
piață.
Convergența ideilor reprezintă cea mai mare oportunitate de creștere pentru organizații și va redefini granițele în interiorul cărora se poate acționa,
nemaipunând accentul pe produse individuale, ci pe la experiențe de valoare transindustriale, pe baza principiilor digitale de afaceri.
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Tehnologie, etică, umanitate
Utilizarea tot mai intensă – atât de către companii, cât și de către oamenii de rând –
a noilor tehnologii, cum ar fi internetul tuturor lucrurilor (IoT) și inteligența
artificială (IA), va avea un rol benefic în viața noastră de zi cu zi? Răspunsul pare a
fi un „da” hotărât. Cu toate acestea, chestiunea rămâne o temă de intensă
dezbatere la reuniunile și evenimentele internaționale. Astfel, agenda Global
Technology Gaovernment Summit 2021 este dedicată întrebărilor cu privire la dacă
și cum „datele pot funcționa pentru toți”, subliniind aspectele etice de utilizare a
datelor. Cel puțin 50 de țări se confruntă cu modul de definire a utilizării etice a
datelor fără a încălca spațiul privat al oamenilor, datele personale și multe alte
aspecte sensibile.
Astăzi trăim într-o lume digitală și majoritatea relațiilor noastre s-a mutat online, pe
chat, social media și alte forme de comunicare online. Nu ne vedem, dar ne
împărtășim datele; nu vorbim între noi, ci ne împărtășim liber opiniile în mediul
virtual. Cum ar trebui să evolueze aceste principii într-o astfel de lume globalizată
online? Cum ar putea arăta procesul de elaborare a acestor principii?
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Fără principii comune, riscăm să adâncim și mai mult prejudecățile existente, care fac parte din seturile noastre de date
actuale. În acest sens, putem aduce următoarele trei exemple:
Excluderea generală a femeilor ca subiecți de testare în multe cercetări medicale are ca rezultat lipsa de date
relevante privind sănătatea acestora. Bolile de inimă, de exemplu, au fost considerate în mod tradițional ca
fiind predominant masculine. Acest lucru a dus la cazuri nenumărate de subdiagnosticare sau diagnosticare
greșită a bolilor cardiace la femei;
un studiu al instrumentelor de IA pe care autoritățile îl utilizează pentru a determina probabilitatea ca un
criminal să recidiveze a constatat că algoritmii au produs rezultate diferite pentru persoanele albe, respectiv
de culoare, în aceleași condiții. Acest efect discriminatoriu a dus la critici dure și neîncredere în poliția
predictivă bazată pe IA;
compania Amazon și-a abandonat programul de angajare bazat pe IA din cauza tendinței acestuia de a angaja
bărbați în detrimentul femeilor.
Aceste exemple contribuie la alimentarea neîncrederii sau la respingerea soluțiilor tehnologice noi și potențial benefice.
Ce principii etice putem folosi pentru a contracara efectele tehnologiei în sporirea prejudecăților, a portretizării
psihologice, a discriminării și a inegalităților? Această întrebare a condus la creșterea semnificativă, în ultimul deceniu, a
interesului față de etica datelor.
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Abordarea etică privind tehnologia
Transparență – dezvoltatorii IA au obligația etică de a fi transparenți într-un mod structurat și accesibil, deoarece
această tehnologie are potențialul de a încălca legile și de a-i afecta negativ pe consumatori (mai multe
informații despre inițiative privind transparența în domeniul IA se pot găsi aici).
Clarificare – dezvoltatorii IA și companiile trebuie să explice modul în care algoritmii lor ajung la anumite
predicții pentru a depăși problemele etice ce apar atunci când aceste predicții se dovedesc a fi inexacte.
Diversitate – creșterea diversității în cadrul comunității IA este esențială pentru îmbunătățirea calității acestei
industrii și pentru reducerea prejudecăților. Există numeroase inițiative, precum cea susținută de Harvard pentru
a crește diversitatea în cadrul acestei comunități, dar impactul lor a fost limitat până acum.
Aliniere – numeroase țări, companii și universități construiesc sisteme de IA și, în majoritatea domeniilor, nu
există un cadru legal adaptat evoluțiilor recente din IA. Modernizarea cadrelor juridice atât la nivel național, cât
și la niveluri superioare (de ex. ONU) va avea rolul de a clarifica principalele lacune existente în reglementarea
industriei IA.

21

Provocări etice în relația cu tehnologia
Decalajul digital – accesul inegal al
populației la tehnologie.
Dezvoltarea inegală la nivelul regiunilor
și al statelor a cunoștințelor științifice și
tehnologice.
Decizii automate / prejudecată IA –
algoritmii IA și datele colectate de
acestea pot avea caracter părtinitor, ca
și oamenii, deoarece acestea sunt
generate și de oameni. Aceste
prejudecăți împiedică sistemele de IA
să ia decizii corecte.
Înlocuirea controlului și a autonomiei
umane la locul de muncă prin control
automatizat.

Comportamentele
frauduloase
generate de organizațiile virtuale,
tranzacțiile virtuale, munca de la
distanță.

Lipsa transparenței în utilizarea
inteligenței artificiale – Protejarea
spațiului și a vieții private. Uniunea
Europeană a reglementat drepturile
noastre de a ne proteja datele prin
GDPR (2018).

PROTECȚIA DATELOR

Inteligența artificială generală (IAG) –
o mașină cu capacitate de înțelegere
similară oamenilor ar putea fi o
amenințare pentru umanitate și o
astfel de industrie ar trebui să fie
reglementată.

MEGATENDINȚE ÎN TEHNOLOGIE

23

Concurența dintre Educație și Tehnologie

2 din 3
elevi români consideră că
noile meserii ale viitorului
vin din domeniul roboticii,
al inteligenței artificiale,
al calculatoarelor și al
imprimării 3D
*arată sondajul INACO derulat la
sfârșitul anului 2018.

97 de

milioane
de locuri noi de muncă
adaptate tendințelor
tehnologiei și ale
automatizării vor apărea
până în 2025
*conform unui raport al
Forumului Economic Mondial din
2020.

Parcă nu vă vine să credeți că se poate întâmpla în
următorii patru ani, nu-i așa? Și, totuși, acestea sunt
efectele lumii hipertehnologizate care și-a făcut
apariția și care ne fascinează cu diferitele ei
descoperiri științifice și strategii economice. În
România – în industriile de vârf, precum tehnologia
informațională (TI), dar și în domeniile tradiționale,
precum agricultura, există semne ale viitorului foarte
apropiat. Ofertele viitoare de locuri de muncă vor fi
umane și digitale, legate de tendințele care schimbă
lumea de azi.
Pandemia a accelerat procesul de digitalizare, iar
studiile actuale ne arată că una din cinci companii
urmărește automatizarea locurilor de muncă și
înlocuirea angajaților cu roboți. Până în 2030, 800 de
milioane de locuri de muncă vor fi desființate în urma
automatizării, arată raportul din 2017 și studiile
McKinsey Global Institute, iar estimările recente ale
Milken Institute prevăd o creștere a acestui număr.
Pentru toate locurile de muncă desființate apar însă
altele noi.
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Multe alte meserii se vor transforma, mai lent sau mai radical.
În anul 2020, Forumul Economic Mondial prezicea că
revoluția digitală va duce la crearea a 133 de milioane de noi
locuri de muncă, dar 75 milioane de locuri de muncă vor fi
eliminate. Această tendință va afecta în cele din urmă un
sfert din piața muncii și va fi concentrată într-un set de șapte
clustere profesionale nou apărute, descrise ca emergente,
care reflectă noile tehnologii și importanța continuă a
interacțiunii umane în noua economie verde și digitală,
asupra cărora vom reveni cu detalii în acest ghid.

65% din locurile de
muncă ale viitorului
vor fi diferite față de
cele actuale

Pornind de la cele mai noi și mai importante evenimente,
informații și rapoarte, ghidul de față își propune să le
prezinte tinerilor direcțiile actuale din tehnologie și
economie, care restructurează încă de pe acum piața muncii.
Prezentarea este un portret al lumii de peste doar câțiva ani,
în care orice tânăr își va căuta un loc de muncă sau va
dezvolta noi afaceri într-un context uman, tehnologic,
industrial și comercial eminamente diferit față de cel în care
trăim acum.

*conform raportului Forumului
Economic Mondial (FEM)

„Viitorul locurilor de muncă” din

2018

84% din angajatori
intenționează să digitalizeze
activitatea, în timp ce 94% din
liderii de afaceri se așteaptă ca
angajații lor să dezvolte noi
deprinderi în profesie

În 2020, criza COVID-19 a

urgentat transformarea pieței
muncii, conform Forumului
Economic Mondial.
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Robotica
Ne vor înlocui roboții? În unele activități, în bună măsură,
credem că da. Se vor genera, în schimb, alte locuri de muncă.
Roboții devin mai deștepți, de dimensiuni mai mici și mai
capabili. Merg, rulează și zboară din laboratoare în case și
afaceri, într-un ritm uluitor.
Primul robot industrial a apărut în 1961, iar primul robot
industrial care să se miște complet în șase direcții în 1971.
Evoluțiile au fost de atunci uriașe, mai ales în mileniul III, de la
roboții industriali care puteau înlocui un muncitor capabil să
efectueze o operațiune de ordin tehnologic la o bandă de
producție, la roboți angajați în operațiuni extrem de complexe la
un punct de lucru.
O inovație recentă în domeniu o reprezintă spray-ul magnetic,
care poate transforma orice obiect mic într-un minirobot.

SPRAY MAGNETIC
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În diferite industrii, roboții de
diferite categorii au preluat
aproape integral procesul de
producție de la oameni.
Încă de acum câțiva ani, în China,
la Midea – cea mai mare fabrică
de aer condiționat industrial din
lume, 800 de roboți au înlocuit 24
000 de lucrători (Pambuccian,
2017).

FABRICA MIDEA

Cea mai mare fabrică de ambalare
Ikea din Suedia este complet
automatizată și are un singur
operator. Companiile Adidas și
Nike au construit acum trei ani
fabrici integral robotizate.

iar la cerere pot fi deplasați
oriunde, pentru a produce /
asambla „la fața locului” produsele
dorite, după caz.

În domeniul roboților industriali,
viitorul înseamnă însăși potențiala
dispariție a fabricilor de producție.
Roboții industriali pot fi închiriați,

FABRICA AUTOMATIZATĂ IKEA

FABRICA AUTOMATIZATĂ ADIDAS
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Armatele devin din ce în ce mai robotizate și mai
tehnologizate. Roboții militari inteligenți sunt
prezenți deja pe câmpurile de luptă – Statele Unite,
China și Israelul sunt lideri mondiali în folosirea lor
pe teren.
La nivel mondial, tot mai multe voci le solicită
statelor să reglementeze la nivelul ONU producția
de roboți militari autonomi, prin legislație
internațională. În ciuda dezbaterilor recente, nu s-a
ajuns încă la un acord global.
Din perspectiva politicilor privind roboții ucigași,
cele mai multe țări și-au exprimat dorința unui nou
tratat pentru menținerea controlului uman, iar 30 de
țări doresc interzicerea armelor complet autonome.
Ultimele discuții din cadrul ONU au reiterat dorința
statelor de a păstra controlul uman, însă au existat
multe state absente de la dezbateri.
ROBOT MILITAR

Robot agricol
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În prezent, fermele mari investesc mult în
construcția de roboți care culeg fructele: căpșuni,
cireșe, portocale etc.

Agricultura
Și agricultura a
integrat cele mai
recente tendințe
tehnologice.

În viitorul apropiat, înlocuirea oamenilor de către
roboți în acțiunile care cer repetitivitate, efort
fizic, risc, precizie deosebită va fi aproape totală.

Tractor autonom
Au fost introduse tractoarele/combinele
autonome, fără șofer, supravegheate de un
singur operator, care coordonează de la un
computer zeci de mașini agricole pe câmp.
Asemenea tractoare sunt deja folosite în
România la muncile agricole în Banat, Bucovina
sau Insula Mare a Brăilei.

Agricultura pe verticală
Este din ce în ce mai populară și agricultura pe verticală, care
înseamnă producția de alimente sau culturi în straturi vertical
stivuite. Aceasta crește productivitatea și poate determina
economia țării să devină mai puternică.
Compania Spread, o veterană a agriculturii pe verticală, a
reușit să își automatizeze fermele cu ajutorul roboților. Recent,
Spread a pus la punct tehnologia necesară pentru producerea
căpșunilor pe verticală, fără pesticide.
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Peste câțiva ani, fermierii – așa cum îi știm acum – se vor transforma
semnificativ. În agricultură, dronele pot supraveghea, dar și trata cu
ierbicid, stropi cu îngrășăminte etc. suprafețe uriașe de teren.
Senzorii de sol, apă sau culturi, aplicațiile digitale de predicții meteo
sau imaginile prin satelit ajută.
Ce va face fermierul? Va coordona mașinile și îi va da dronei
comenzi de pe un calculator, pentru lucrări agricole diverse, care se
bazează pe datele strânse tot de drona care a analizat aerian
terenul, pentru a calcula cât îngrășământ sau ierbicide îi trebuie
fiecărui metru pătrat de teren. Roboții pot supraveghea permanent
și diferitele efective de animale din zootehnie, autoalimentarea cu
energie făcându-se cu panouri solare.

cu guler inteligent, dezvoltată pentru a detecta sănătatea și
fertilitatea vacilor. Acest dispozitiv poate fi integrat unui telefon
inteligent sau laptop, pentru a urmări comportamentul animalelor,
ceea ce ajută la furnizarea de tratament sau hrană la timp. Datorită
acestei monitorizări, putem crește producția unei ferme și putem
obține un profit mai bun din produsele vândute.
Agricultura urmează să depășească și limitele planetare, iar în
prezent cercetătorii se folosesc de temperaturile scăzute din
Antarctica pentru a testa tehnologii de cultivare a legumelor în
spațiu. În viitor, coloniile de pe Lună sau de pe Marte ar putea
beneficia de propriile lor ferme.

La fermele de lapte, de pildă, apar tehnologii noi, precum centura

DRONE AGRICOLE

AGRICULTURA SPAȚIALĂ
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Roboții amenință chiar și profesia de avocat. În
avocatură, există programe software oferite de Kira
Systems, cu soluţii care reduc timpul de documentare
cu 60%, incluzând scanarea documentelor și
identificarea celor mai relevante argumente. Roboții
au înlocuit omul în lumea submarină, în parcările
marilor orașe, în firmele de securitate.
Prototipuri funcționale de roboți chirurgi au apărut în
octombrie 2017, iar precizia, flexibilitatea și siguranța
intervențiilor chirurgicale robotizate dezvoltate până
în prezent reduc riscurile pacienților și cresc viteza de
recuperare.

8 roboți de ultimă oră

Noile abordări din chirurgia robotică includ roboțiicapsulă endoscopici, care pot fi manevrați prin
interacțiuni magnetice, iar în viitor chirurgia ar putea
utiliza microboți introduși direct în corpul uman, fără
să fie nevoie de vreo incizie.

8 ROBOȚI DE ULTIMĂ ORĂ

INOVAȚIE ÎN CHIRURGIA ROBOTICĂ
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Dispare meseria de chelner? Nu chiar. Însă au
apărut deja rețele de roboți multifuncționali, în
restaurante complet automatizate, fără chelneri
sau bucătari. Roboți polițiști? Robotul-polițist îi
va înlocui curând pe agenții de poliție obișnuiți.
În 2017, în Marea Britanie a fost făcută prima
arestare în baza recunoaşterii faciale realizate de
roboţi. Tot în 2017, în Dubai a apărut primul
robot ofiţer de poliţie, care patrulează în
punctele turistice pentru sporirea siguranţei.
Guvernul EAU intenţionează ca, până în 2030,
roboții să reprezinte 25% din totalul ofiţerilor de
poliţie. Taxi-drona a devenit serviciu operațional
în acest an, tot în Dubai. Străzile din SUA sunt
păzite de mai mult de 100 de roboți polițiști
Knightscope, iar din 2021 aceștia patrulează și în
campusurile universitare.

TAXI DRONĂ

Cine construiește roboți industriali? Cele mai
importante piețe din lume sunt China, Japonia și
SUA. Programatorii și designerii de roboți pentru
toate domeniile de activitate sunt deja la mare
căutare.
CAFEA ROBOTIZATĂ
ROBOT POLIȚIST
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ROBOT ÎN RESTAURANT,
OLANDA

Impactul pandemiei
asupra dezvoltării
roboticii

ROBOT PENTRU COCKTAILURI,
MILANO

Nevoia de distanțare socială în timpul pandemiei de
coronavirus a accentuat contactul om-robot:
Amy, Aker și James sunt trei roboți care servesc
într-un restaurant din Maastricht, Olanda;
un alt robot pregătește și servește cocktailuri întrun bar din Milano;

robotul Alexia servește clienții într-un bar din
Spania, pentru a putea fi evitat contactul dintre
oameni;

ROBOT ÎN BAR,
SPANIA

Robot în bar, Spania

un robot servește clienții la Festivalul berii din
Qingdao, China.

ROBOT LA FESTIVALUL BERII,
CHINA
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Noua generație de
roboți umanoizi
Cel mai avansat robot biped din lume este ATLAS, realizat de
Boston Dynamics, o companie care și-a descris mașinăria ca
proiect de cercetare-dezvoltare la care se lucrează de mai bine
de un deceniu și care nu se apropie de producția sa în masă
pentru vânzare. În videoclipurile cele mai recente ale acestui
robot biped de vârf, compania a arătat în 2021 cât
de dificilă este construcția unui robot umanoid și cât de des
eșuează în comenzi sau cade în mișcări complexe Atlas (Paul,
2021).
Noile generații de roboți vor arăta și reacționa cât mai uman
cu putință, pentru a putea fi mai ușor acceptați de către
oameni. Se au în vedere detaliile care să îmbunătățească
comunicarea nonverbală între oameni și roboți, prin imitarea
respirației; ochii roboților se vor mișca și vor putea clipi sau
chiar lăcrima, iar exprimarea facială va fi mult îmbunătățită,
astfel încât să poată exprima sentimentele umane de bază.
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Industria auto
Industria auto este una dintre primele industrii automatizate din istorie, iar anul pandemic 2020 a accentuat nevoia de
automatizare, în ciuda profiturilor scăzute înregistrate. Un exemplu este Lamborghini, care a recurs la imprimarea 3D de
piese.
La nivel mondial, numărul roboților industriali a atins un nou record. Aproape 28% din instalările anuale de roboți
industriali au loc în industria auto. Contrar așteptărilor, introducerea de roboți a condus la creșterea numărului de locuri
de muncă nou create în industria auto, pentru care sunt necesare abilități noi, precum utilizarea limbajelor de
programare, capacitatea de a utiliza tehnologii în cloud, de a analiza baze de date mari și de a exprima idei în medii
digitale, inclusiv pentru personalul din domeniul vânzărilor. Cu toate acestea, Michio Kaku prezice că industria auto va fi
depășită în curând de industria inteligenței artificiale, iar mașina-robot fără șofer, condusă prin GPS și radar, va
revoluționa complet această piață:
„vei putea chema mașina doar clipind și-i vei putea cere să-ți facă turul orașului, după care să o trimiți să se
autoparcheze”. (2020)
În privința industriei auto românești, managerul Factory 4.0, Marius Hărătău, afirmă:
„Pandemia a accelerat puternic planurile companiilor din sectorul auto către robotizare, digitalizare, către tranziţia la
propulsia electrică şi energie verde. (...) Sunt aproape 200 000 de angajaţi în acest sector, iar focusul pe tehnologie şi
digitalizare va face ca multe dintre locurile de muncă din acest sector să dispară sau să fie transformate fundamental în
perspectiva următorilor 10 ani.”
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Industria globală a roboților industriali
Numărul de roboți industriali funcționali în lume în ultimii 10 ani (mii):

Start

End

Sursă: Realizat de INACO, pe baza datelor Federației Internaționale de Robotică, septembrie 2021
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Industria auto

923

Cele mai robotizate
industrii din lume, 2019
(mii de roboți)

672

410

Industrii nespecificate

281

Sursă: Realizat de INACO, pe baza datelor Federației Internaționale de Robotică, septembrie 2021

182

174
81

Industria electronică

Industria metalurgică

Industria chimică

Altele

Industria alimentară
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Italia

212

SUA

228

Taipei

234

Hong Kong

242

Danemarca

243

Suedia

Topul țărilor: numărul
roboților industriali
funcționali la 10 mii de
angajați, 2019

277

Germania

346

Japonia

364

Coreea de Sud
Singapore

855
918
Sursă: Realizat de INACO, pe baza datelor Federației Internaționale de Robotică, septembrie 2021
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Federația Internațională de Robotică ne
arată că există peste 2,7 milioane de
roboți industriali funcționali în 2019, cu
12% mai mulți decât în 2018.
Numărul roboților neindustriali este și el
în mare creștere și se preconizează o
creștere și mai mare până în 2023. Se
estimează o creștere cu 31% a roboților
profesionali (de serviciu) și o creștere cu
27% a roboților personali (utilizați
pentru treburile casnice și pentru
distracție).
La nivel mondial, în 2019 funcționau 113
roboți industriali la 10 mii de angajați.
Cele mai robotizate cinci economii ale
lumii sunt Singapore, Coreea de Sud,
Japonia, Germania și Suedia.

ROBOȚI INDUSTRIALI –
FEDERAȚIA INTERNAȚIONALĂ
DE ROBOTICĂ

ROBOȚI DE SERVICIU –
FEDERAȚIA INTERNAȚIONALĂ
DE ROBOTICĂ

În România funcționează doar 15 roboți la 10 mii de locuitori, mult în urma
performerilor europeni: Germania (346), Suedia (277), Danemarca (243), Italia
(212), Belgia și Luxemburg (211), Olanda (194), Spania (191), Austria (189), Franța
(177), Slovacia (169), Elveția (161) și Slovenia (157) și chiar mult în urma altor țări
ca Ungaria (60) sau Polonia (42). Media europeană este de 114 roboți la 10 000
de angajați, de peste șapte ori mai mare decât în țara noastră.
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Robotizarea în România
UZINA DACIA-RENAULT
La sfârșitul anului 2018, pe platforma industrială Dacia de la Mioveni erau
instalați peste 800 de roboți în cele două uzine.
„Procentul de robotizare pentru uzina de vechicule DACIA este de peste 5%.
Pentru a răspunde criteriilor de calitate pe care le impun clienţii, trebuie să
automatizăm anumite operaţiuni. Procentul nostru este încă foarte scăzut în
comparaţie cu alte uzine ale altor constructori, dar şi cu alte uzine ale grupului;
câteva exemple concrete: la vopsitorie, dacă vrem să fim precişi, acest lucru nu
poate să fie făcut decât de către un robot. Iar la caroserie, pentru anumite
jocuri între diferitele componente ale maşinii, avem nevoie de precizie prin
robotizare. Suntem datori să automatizăm şi alte sectoare unde operaţiunile
executate presupun poziţii foarte dificile (sudură, manipulare piese ş.a.m.d.)”.
Totuși, ce vor face oamenii, printre atâția roboți?
„Robotizarea presupune şi crearea unor noi locuri de muncă, pentru că acei
roboţi trebuie programaţi, întreţinuţi, supravegheaţi. Aşa apar noi profesii sau,
dacă ele există deja, se înmulţesc posturile... Noi intenţionăm să creştem
procesul de automatizare progresiv, pentru a ajunge la un procent de 20% ca
orizont de timp în 2020.” (Yves Caracatzanis, CEO DACIA)
În anul 2021, printre cele mai importante calificări căutate la Uzina DaciaRenault din Mioveni se numără tehnician în automatizări și tehnician operator
roboți industriali, iar școlile profesionale din județul Argeș dezvoltă programe
complexe de educație duală, cu sprijinul Dacia-Renault.

INTERVIU CU CEO-UL DACIA
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Robotizarea în România
FABRICA IPEC: INOVAȚIE, PERFORMANȚĂ, EFICIENȚĂ, COMPETENȚĂ

Fabrica IPEC este cea mai robotizată fabrică din România,
fiind totodată și cea mai robotizată fabrică de porțelan
din lume. În momentul de față IPEC are în jur de 300 de
roboți și își propune să devină complet automatizată
până în 2030, lăsând doar munca de concepție și
supraveghere în seama oamenilor.
„Avem în proiectare cea mai modernă fabrică de cești din
lume. Va conține tehnologii care nu se mai folosesc
nicăieri în lume. Vom fi primii care folosesc aceste
tehnologii. Vrem să fie cea mai eficientă fabrică din lume
pe acest tip de produs. Asta e pe termen foarte scurt”.
Cristian Covaciu

FABRICA IPEC
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Imprimarea 3D / fabricarea aditivă
Designer de efecte 3D, inginer și tehnician de imprimante 3D sunt noi
meserii către care se pot îndrepta tinerii. Ele sunt deja la mare căutare.
Una dintre caracteristicile Industriei 4.0 și 5.0 este accentul pus pe
produse complexe din punct de vedere tehnologic, care sunt realizate de
către echipe mici și creative de experți, cu educație transdisciplinară.
Imprimantele 3D fac posibilă producția aditivă, care este mult mai
eficientă din punct de vedere economic decât cea substractivă. Aceasta
presupune construirea de obiecte tridimensionale, de orice formă, prin
adăugarea, nivel cu nivel, a unor straturi de material (plastic, rășină,
metal etc.).
În producția industrială clasică, obiectele sunt realizate în mod
substractiv, în sensul că se pleacă de la o cantitate mai mare de material
din care este extras obiectul dorit, de obicei prin decupare, și se irosește
multă materie primă. Spre exemplu, pentru realizarea unui obiect din
lemn prin metode industriale, se pleacă de la o bucată mai mare de
lemn, din care este extras produsul. În cazul producției aditive, același
obiect poate fi realizat prin adăugarea unor straturi diferite de material
extrudat (topit și modelat) de o imprimantă 3D.

CELE MAI
AVANSATE
ȘAPTE
MOTOARE
FABRICATE
3D

PIESE
NEMETALICE
TIPĂRITE 3D
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Fabricarea aditivă crește exponențial
Inovarea în domeniul producției aditive este exponențială, ceea ce
înseamnă că, pe măsură ce crește adoptarea ei de către firme, piața totală
a imprimării 3D va continua să se dubleze ca mărime aproximativ la fiecare
3 ani. Dacă, până acum, acest domeniu era preferat mai ales de
antreprenori și de către firmele mici mult mai agile decât companiile mari,
multinaționale, în prezent, din ce în ce mai mulți jucători importanți ai
industriei sunt interesați să investească în domeniu.
Industria automobilelor, industria aerospațială, maritimă, medicală,
spațială, industria de echipamente sportive și de motosport, cea feroviară
și de apărare sunt doar câteva care au optat pentru fabricarea aditivă.
Experții sunt surprinși de numărul mare de industrii care adoptă arhitecturi
de producție aditivă, deși există încă destule probleme juridice
neclarificate cu privire la drepturile de proprietate intelectuală sau
responsabilitățile în caz de defecte.

Premieră mondială în 2019:
sudare combinată cu depunere laser și
frezare pe cinci axe a pieselor metalice 3D
mari
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Personalizarea prin fabricare aditivă
Astăzi, în industrie se tipăresc 3D foarte rapid piese de mașini sau
avioane cu îmbinări complexe, în construcții de locuințe cu forme care
nu ar putea fi realizate prin alte procedee. Tendința actuală este de a
aplica procedurile fabricației aditive și pentru componentele
nemetalice. În artă și modă se printează rochii 3D.

ARTĂ 3D

Fabricarea obiectelor cele mai diverse prin procedeul tipăririi 3D va
avea o răspândire globală datorită rapidității și potențialului
personalizării fiecărui produs în parte, spre deosebire de fabricarea
industrială. Intenția este ca fiecare om să își poată produce obiecte din
diverse materiale, într-un unic exemplar, pentru nevoile proprii, de la
cercei, până la obiecte casnice.
Se tipăresc 3D organe din celule stem care pot fi acceptate de corpul
uman și care se personalizează pentru fiecare pacient în parte. S-au
produs prin imprimare 3D oase, urechi, vezici și se încearcă realizarea
unui rinichi. Viitorul înseamnă ca fiecare om să poată avea propriile
organe ca „piese de rezervă” personalizate.

ORGANE
TIPĂRITE 3D
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Prima inimă tipărită 3D din țesut uman
Oamenii de știință speră că, în curând, vom fi capabili să realizăm
inimi umane, care să poată fi folosite la transplant. Universitatea
din Tel Aviv s-a apropiat foarte mult de acest țel, acolo reușindu-se
tipărirea 3D a unei inimi prin folosirea de țesuturi și vase de sânge
umane. Aceasta nu are încă dimensiuni umane (acum este cam de
mărimea unei inimi de iepure), dar saltul în domeniu făcut în anul
2019 este remarcabil. Inima printată 3D nu poate încă pompa
sânge, dar cercetătorii plănuiesc soluții în acest sens, soluții care
vor fi testate pe animale.
Cercetătorii de la Universitatea Lund din Suedia au creat un nou tip
de biocerneală care permite tipărirea 3D a căilor respiratorii mici,
aceasta fiind prima oară când celulele pacienților sunt folosite în
acest proces.

INIMA TIPĂRITĂ 3D

BIOCERNEALA
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3D în alimentație
În domeniul alimentației se tipăresc 3D diferite tipuri de
alimente, cu nutrienți în cantități personalizate pentru fiecare
client. Pizza este primul fel de mâncare complet tipărit 3D.
Sigur că, în 2021, se imprimă și deserturi sau băuturi
răcoritoare. Dar de ce am tipări mâncarea când este atât de
plăcută pregătirea ei sau mâncatul cu prietenii? Pentru că
știm exact ce punem în aparat, spre deosebire de ce
cumpărăm de pe piață, pentru că este adaptată la nevoile
noastre personale, pentru că poate include anumite
tratamente și condiții care s-o facă mai plăcută copiilor sau
celor în vârstă, pentru că se reduce risipa și nu numai.
Mâncarea inteligentă sau băuturile digitale, ambalajul
inteligent sau limonada virtuală cu electrozi pentru a imita
aroma și cu LED-uri pentru a imita culoarea nu sunt doar
experimente reușite, ci adevărate start-up-uri.

HRANĂ TIPĂRITĂ 3D

DESERT IMPRIMAT 3D

LIMONADĂ VIRTUALĂ
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Imprimarea 3D va avea o dezvoltare similară cu cea
a internetului
În construcții, se imprimă 3D, în timp record, cartiere de locuințe sociale, complexe sau spații de birouri.
Cine construiește imprimante 3D? Cei mai mari producători din lume sunt Germania, SUA și China. Designerii de efecte 3D, inginerii și
tehnicienii de imprimante 3D pentru identificarea modelelor potrivite de structură, de selectare a celor mai bune componente sau
materiale compozite, de infografice 3D sunt câteva specializări de viitor care asigură interfața dintre TI și diferitele industrii.
Clădirile 3D, realizate în timp record, sunt și ieftine, au forme neobișnuite, imposibil de realizat clasic, sunt prietenoase cu mediul și...
pot fi construite pe alte planete ale sistemului nostru solar.

BIROURI CONSTRUITE 3D

CEA MAI MARE CLĂDIRE CONSTRUITĂ 3D

VILĂ CONSTRUITĂ 3D
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Este clar că suntem doar la începutul imprimării 3D în
construcții. Probabil că cei mai puternici jucători în
domeniu vor fi China, Dubai, NASA și ESA (Agenția
Europeană Spațială). Toți au nevoie de tineri cu
pregătire excepțională și pasiune pentru viitor.
Lista de exemple continuă cu YoYo, prototipul unei
mașini electrice printate integral 3D, fabricată din doar
57 de componente – un pas mare înainte față de miile
de piese care alcătuiesc o mașină convențională, cu un
motor electric de 10 cai putere și o viteză maximă de
43 km/oră. Provocările producției aditive de
automobile sunt în continuare mari, dar ele nu au
împiedicat apariția, în 2020, a supermașinilor printate
3D.

AMIE:
CASĂ SOLARĂ ȘI VEHICUL
HIBRID FABRICATE PRIN
TEHNOLOGIE ADITIVĂ

CZINGER 21C:
SUPERMAȘINĂ IMPRIMATĂ 3D

YOYO:
MAȘINĂ ELECTRICĂ
IMPRIMATĂ 3D
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Biotehnologia
Îmbinarea ingineriei cu tehnologia, biologia, medicina și biochimia (sau
cu varii combinații între acestea) va fi una dintre cele mai solicitate
abilități profesionale pentru meseriile viitorului.
Dincolo de aplicațiile biotehnologiilor în agricultură, alimentație sau
farmaceutică, cercetările asupra genomului uman și perfecționarea
metodelor de aplicare a dezvoltării informaticii și a altor tehnologii
contemporane asupra descoperirilor în genetică au produs rezultate
spectaculoase în numeroase domenii.
A fost produsă deja carnea sintetică – așadar, carne care nu aparține
niciunui animal, ci care a fost fabricată prin cultivarea de celule
musculare create în laborator, în încercarea de a rezolva problema
resurselor de hrană și a sacrificării animalelor.
Din 2015, au fost create prin bioinginerie genetică plante
fosforescente. Cercetările continuă pentru producerea de copaci
luminiscenți cu care se dorește realizarea iluminatului public în mod
natural.

PLANTE
FOSFORESCENTE

CARNE SINTETICĂ
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Designerul de corp uman va îmbina abilitățile de estetică cu know-how-ul
bioingineresc pentru a crea o gamă largă de membre umane personalizate,
perfect în acord cu tonul pielii, cu musculatura și culoarea restului corpului
persoanei respective. Rezultatul va fi spectaculos și din punct de vedere
funcțional.
Editarea genomului sau hackingul genomului este o procedură medicală de
inginerie genetică în care ADN-ul din genomul unui organism este inserat,
înlocuit, modificat sau șters. Aplicațiile de editare a genomului se întind de la
descoperirea medicamentelor și modificarea genelor până la combaterea bolilor
incurabile. În viitor, editarea genomului ar putea revoluționa biotehnologia prin
amplificarea capacităților umane.
Cu ajutorul tehnicilor de editare genetică, oamenii de știință au reușit să
producă primul calamar modificat genetic din istorie. Pigmenții cefalopodului au
fost eliminați au ajutorul tehnologiei CRISPR, iar puii de calamar s-au născut
complet transparenți.

PICIORUL BIONIC

Biohackerii liber profesioniști vor fi persoane care vor colabora în căutarea
unor tratamente pentru depresie, schizofrenie, autism și Alzheimer; ca pionieri ai
bioștiinței de mâine, ei vor juca un rol cheie în proiecte majore, de la căutarea
următoarei generații de antibiotice la crearea de organisme modificate genetic.
Activitatea lor le permite să lucreze de acasă sau din centre specializate, însă în
mod sigur departamentele de cercetare din cele mai renumite universități ale
lumii și marile companii de medicamente îi vor căuta pentru a găsi răspunsuri
complexe, pe baza ADN-ului și a propriilor analize, la unele dintre marile
întrebări ale următorului deceniu, de la tratamentul pentru cancer, la vaccinurile
de nouă generație.
CALAMAR MODIFICAT GENETIC
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Specializarea
în
înlocuirea
soluţiilor demodate cu produse
biotehnologice, în designul
personalizat
al
biocomponentelor şi înlocuirea
componentelor sintetice cu
componente bio sunt de
perspectivă.
Deja
există
medicamente – penicilina sau
insulina – care se produc din
bacterii modificate genetic.
Au apărut primele organisme
sintetice – viruși, microbi,
bacterii cu ADN-ul fabricat
artificial de oamenii de știință.
Procedeele de extragere a
fragmentelor de ADN cu
probleme și înlocuirea lor cu

fragmente
sănătoase
au
deschis calea spre o potențială
prelungire cu decenii întregi a
vieții omului. Ochiul bionic sau
urechea bionică sunt deja
realități.
Biotehnologiile care se ocupă
de fabricația digitală lucrează la
intersecția producției de aditivi,
a proiectării de calcul și a
biologiei sintetice și, la un
moment dat, chiar a ingineriei
materialelor. Se lucrează acum
la
simbioza
dintre
microorganisme, corpuri și
chiar clădiri. Pe măsură ce
tehnologiile
farmaceutice
evoluează, la fel fac și resursele

care
răspund
nevoilor
industriilor. Creșterea poluării
mediului și a consumului de
energie își găsesc tot mai des
soluții apelând la tehnologiile
microbiene
pentru
bioremedierea poluanților din
mediu și pentru bioproducerea
energiei
curate
sau
a
combustibililor și a compușilor
chimici ecologici. Azi se
dezvoltă
exponențial
companiile de biotehnologie
industrială, biocombustibili și
bioenergie.
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Interfața creier-mașină
În anul 2007, se realizează prima interfață între celula nervoasă și
mașinării prin implant cortical.
Cu ajutorul conexiunii realizate cu creierul, prin intermediul unei căști
speciale, cercetătorii au reușit de curând să teleghideze mental diferite
dispozitive, precum dronele.
Conexiunile neuronale realizate în 2016 au făcut posibil ca pacienți
paralizați care nu s-au mișcat niciodată să poată comanda, doar cu
puterea gândului, dispozitive care i-au ajutat să meargă pentru prima
oară în viață. Cercetările actuale se îndreaptă spre comunicarea
telepatică între două creiere umane.

DRONA TELEGHIDATĂ MENTAL

În 2019, Neuralink, creat de Elon Musk, a avansat rapid în contopirea
inteligenței umane cu inteligența artificială. Compania dezvoltă
„interferențe creier-mașină” care vor conecta oamenii și mașinile în
viitor.
În 2021, Elon Musk a făcut un anunț important legat de tehnologia
Neuralink: cipul a fost implantat cu succes în creierul unei maimuțe și
este funcțional (Reuters, 2021).

MIȘCAREA NEURONALĂ
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În videoclipul alăturat, Neuralink arată că a reușit să ajute o maimuță să se
joace un joc video.

NEURALINK LA MAIMUȚĂ

Perspectiva controlului
mental al aparatelor din jur

Neuralink a creat anterior un cip de dimensiunea unei monede, pe care l-a
introdus în creierul unui porc pe nume Gertrude pentru a demonstra că
este posibilă crearea unei interfețe de lucru creier-mașină.

Următorul pas pentru evoluția interconectată dintre tehnologie și ființa
umană este trecerea de la „pe corp” spre „în corp”. Cât de revoluționar ar
fi, de pildă, conceptul de vorbire silențioasă? (Futran Solution, 2021).

NEURALINK

Interfața ar putea permite persoanelor cu afecțiuni neurologice să
controleze telefoanele sau computerele cu ajutorul minții lor. Astfel de
cipuri ar putea ajuta și la vindecarea unor afecțiuni precum demența, boala
Parkinson, Alzheimer și leziunile măduvei spinării.

Dispozitivele implantabile

Nanoboți de
asistență
medicală
Nanoboții de asistență medicală sunt
roboți microscopici folosiți pentru
monitorizarea și îngrijirea sănătății
noastre, prin scanarea și monitorizarea
internă,
tratând
ulterior
anumite
probleme de sănătate. De asemenea, pot
fi utilizați pentru repararea organelor
deteriorate sau pentru a efectua
proceduri chirurgicale complexe și
delicate, dar și pentru a înlătura
necesitatea unei intervenții chirurgicale
tradiționale invazive. Aceasta ar putea
însemna mai puțin timp petrecut în
spital, mai puțin timp de recuperare și
mai puține cicatrici (Pocket-lint, 2021).

Pot include un cip de identificare cu frecvență
radio care oferă informații medicale despre un
pacient sau un senzor subcutanat care ar putea
monitoriza în mod continuu chimia sângelui.
Odată înghițite, aceste dispozitive vor efectua
sarcini în sistemul gastrointestinal, de la
furnizarea tratamentului până la izolarea
obiectelor străine.

Lentilele de contact inteligente
Vor fi ambalate în mii de biosenzori și
proiectate pentru a depista indicatori timpurii ai
cancerului și alte afecțiuni. Lentilele aflate acum
în dezvoltare pot măsura într-o zi valorile
glicemiei din lacrimi, pentru a ajuta diabeticii
să-și gestioneze dieta și medicamentele
(National Geographic, 2019).

Viitorul tehnologiei smartphone
Poate să nu mai necesite un dispozitiv de purtat
în buzunar, ci un implant (Pocket-lint, 2021).
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Un calculator precum creierul uman
Proiectul de cercetare al secolului XXI ține de înțelegerea deplină a modului în care funcționează creierul uman
(Connectome, 2020) și de digitalizarea lui, astfel încât să putem stoca toate amintirile și emoțiile, să ne putem
fotografia visele, creațiile sau imaginația, să putem dialoga prin telepatie etc. (Brain Net sau internetul viitorului;
Michio Kaku, 2020).
Calculul neuromorf este efectul combinat al ingineriei electrice, informaticii, matematicii și biologiei, capabil să
dezvolte o tehnologie care sesizează și procesează efecte similare creierului uman. Piața de calcul neuromorfă va
crește la 1,78 miliarde USD până în 2025 (Research and Markets, 2020).
Chipul neuromorfic al IBM – oamenii de știință au dezvoltat la IBM unul dintre cele mai mari și complexe cipuri de
computer pe care le-a produs vreodată compania – inspirați de structura neuronală a creierului, care necesită doar o
fracțiune din puterea electrică a unui cip convențional –, în cadrul programului DARPA Systems of Neuromorph
Adaptive Plastic Scalable Electronics (SyNAPSE).
The Intel Labs Loihi – Intel a produs un cip de testare neuromorfică de autoînvățare, cu un design cu 128 de nuclee,
pentru ca orice rețea neuronală să devină mai inteligentă în viitor.
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Realitatea Virtuală
Realitatea virtuală reprezintă o experiență simulată de calculator care poate fi din lumea
reală sau complet diferită de aceasta. Instrumentele de realitate virtuală și cele de
realitate augmentată oferă o experiență unică pentru utilizatori, utilizând grafică și
sisteme audio tridimensionale.
Realitatea augmentată (RA) aduce obiectele simulate în lumea utilizatorului, în timp ce
realitatea virtuală (RV) duce utilizatorul într-o lume simulată. Realitatea mixtă mai face
un pas și permite interacțiunea elementelor din lumea virtuală cu cea reală. Pentru
toate variantele sunt necesare echipamente: ochelari cu ecrane speciale și căști
încorporate.

VR GOOGLE
EARTH

RV este într-o formă sau alta în jurul nostru de zeci de ani, dar abia acum tehnologia a
atins un punct în care este funcțională și benefică. RV nu este doar pentru jucătorii online/gameri, ci încearcă să devină un instrument educațional și antreprenorial care va
ajuta oamenii să lucreze mai eficient și să antreneze angajații și clienții de la distanță,
din întreaga lume.
Tehnologia elimină în mod semnificativ barierele fizice în ceea ce privește explorarea
lumii de către oameni. De pildă, utilizarea VR Google Earth permite utilizatorilor să
zboare peste un oraș, să stea pe munți și chiar să meargă în spațiu. Programele
educaționale se bazează tot mai mult pe simulări în RV, iar învățarea devine mai
interactivă și mai realistă, fiind utiliată ca metodă de predare și învățare. Arta și designul
sunt re-imaginate. La fel și locul de muncă.

EXP WORLD ORGANIZAȚIA
VIITORULUI
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RV poate economisi timp și bani organizațiilor și poate face munca mai
convenabilă. Lucrătorii nu vor trebui să călătorească pentru a lua decizii și a
finaliza proiecte. De exemplu, arhitecții din întreaga lume pot folosi realitatea
virtuală pentru a evalua proiectele.
Principalele avantaje obținute din utilizarea tehnologiilor de RV apar repede și
în domenii precum turism, divertisment și chiar în sarcini profesionale, cum ar fi
intervențiile medicale sau proiectele de arhitectură- așa cum eam menționat
mai sus.
Cei mai mari dezvoltatori de hardware RV sunt Sony, HTC și Oculus, companii
care livrează milioane de astfel de dispozitive în fiecare an. Cei mai
mari dezvoltatori ai tehnologiei de RA sunt Iflexion, Next/Now și OTR.
Până în 2025, realitatea virtuală va fi spațiul digital în care zeci de milioane de
oameni își vor petrece mare parte din timp, fie că lucrează, se joacă sau învață.
Această RV viitoare poate fi deja văzută prinzând contur. Potrivit cercetătorilor
de piață ai CCS Insight industria de RV va sări de 209 de miliarde dolari până
în 2022, după cum arată Techjury.
Așadar, până în 2025, designerii de habitat virtual vor avea unele dintre cele
mai incitante și creative perspective de carieră într-o industrie care va produce
milioane de noi locuri de muncă la nivel global.
Designeri de habitat virtual vor fi niște pionieri ai industriei și vor crea
adevărate spații revoluționare pentru domenii unde oamenii se vor distra, vor
lucra și vor învăța, iar locul lor de muncă va fi un amestec interesant de
arhitectură și psihologie pentru a le permite să transforme experiența virtuală
într-una cât se poate de reală. Noutățile din domeniu sunt impresionante.

REALITATEA VIRTUALĂ
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Realitatea Virtuală
RV este utilizată tot mai des în industria turismului. A capta destinațiile turistice într-un mod memorabil și
captivant este un instrument eficient de marketing. Unul dintre punctele forte ale RV este că permite utilizatorului
să aibă senzația de „a fi acolo”. Imaginile și videoclipurile obișnuite pot arăta ce are de oferit o destinație, dar ele
nu generează un răspuns emoțional. RV plasează utilizatorul în centrul scenei și îl ajută să se imagineze acolo,
experimentând specificul destinației.
RV poate fi folosită și în domeniul educației. În cadrul realității virtuale, elevii pot interacționa cu ceea ce văd ca și
cum ar fi fizic acolo. De la prezentarea mușchilor corpului până la trăirea experimentelor chimice și explorarea
reliefului lumii, RV reprezintă o resursă educațională cu un spectru foarte larg de acoperire. În plus, RV nu doar
transformă educația, dar o deschide prin accesul la o realitate altfel inabordabilă (ex: vizitarea muntelui Everest).
Universitatea de Medicină Taipei din Taiwan a început să folosească RV în anatomie. În cadrul cursurilor studenții
folosesc o cască VIVE Pro VR pentru a vizualiza prelegerile profesorilor despre corpul uman.
RV trebuie văzută ca o completare binevenită a instrumentelor folosite de biblioteci pentru a-și implica emoțional
publicul. RV diversifică experiențele și oferă bibliotecarilor oportunitatea de a fi ghizi pentru vizitatorii care doresc
să călătorească în timp pentru a percepe diferențele istorice masive, să meargă pe urmele mușchetarilor sau să
facă ocolul pământului în 80 de zile.
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Realitatea augmentată
Ikea pune la dispoziția clienților un program prin care pot să vizualizeze produsele în casele lor, pentru a verifica modul în
care o canapea nouă sau o masă s-ar putea potrivi cu decorul existent, cu ajutorul instrumentelor de realitate augmentată
(AR) care suprapun grafica generată de computer pe imagini din lumea reală. Aici, IA este folosită pentru a crea imagini cu
aspect realist, în timp real.
În același mod, mărcile de frumusețe precum L'Oreal permit utilizatorilor să încerce anumite machiaje și produse pentru a
vedea dacă li se potrivesc, folosind aceeași tehnologie.

IKEA

L’OREAL
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Inteligența artificială
Ce este inteligența artificială (IA)? E vorba despre algoritmi de procesare rapidă a
unor volume mari de date. Cele mai avansate tehnologii preiau de fapt fenomenele
observate în natura din jurul nostru, iar IA este acea ramură a informaticii în care se
construiesc mașini inteligente prin modelarea inteligenței umane, a mișcărilor și
reacțiilor ființelor vii, în general. IA ajută mașinile să gândească și să învețe.
Cele mai recente date arată că piața inteligenței artificiale evaluată la 27,23 miliarde
de dolari în 2019 (Fortune Business Insights, 2020), a crescut anual cu peste 35%, în
ultimii doi ani. Se estimează că până în anul 2026 va ajunge la o valoare de aproape
300 de miliarde de dolari.

Mașinile învață folosindu-se de experiențele anterioare și pot îndeplini sarcini
asemănătoare omului. Pentru a înțelege acest lucru în termeni simpli vom lua
exemplu mașinilor autonome. Acestea sunt programate pentru a înțelege modul în
care un om conduce o mașină. Mașinile folosesc datele anterioare pentru a învăța și
apoi îndeplinesc aceeași sarcină fără a fi programate în mod explicit. Printre multele
avantaje rezultate în urma utilizării IA se regăsește și reducerea erorilor umane. Prin
urmare, acestea sunt mult mai fiabile și mai eficiente în modul de lucru.

MAȘINA AUTONOMĂ MERCEDES
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Inteligența artificială
Evoluțiile tehnologice contemporane au creat computere cu o IA care depășesc
orice previziune. Se pun probleme fundamentale legate de moralitatea și etica
folosirii inteligenței artificiale. Pilotul automat al mașinilor fără șofer care apar tot
mai des pe șoselele lumii (Mercedes și BMW au proiecte de miliarde de dolari) va
alege să sacrifice pasagerii, dacă devine inevitabil un accident cu mai multe victime
decât persoanele aflate în automobil.
Se preconizează că numărul autovehiculelor autonome cu cel puțin o autonomie de
nivel 1 (asistență pentru șofer) va crește în perioada 2019 și 2024. În timp ce în anul
2019 a fost un total estimat de aproximativ 31,4 milioane de autovehicule
autonome la nivel global, acest număr este de așteptat să crească la aproximativ
54,2 milioane în 2024.

AUTOVEHICULE AUTONOME

Până în anul 2025, piața vehiculelor autonome va ajunge la o valoare de aproximativ
400 de miliarde de dolari, la nivel global. În economiile puternic dezvoltate până în
anul 2050 mașinile clasice vor deveni o excepție, fiind înlocuite aproape în
integralitate de mașini autonome, conform datelor oferite de KPMG.
Noul model de mașină cu conducere autonomă de la BMW, iDrive va avea parte de
îmbunătățiri semnificative. Computerul de bord va putea procesa de 20 până la 30
de ori volumul de date al modelelor anterioare.
BMW IDRIVE
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Inteligența artificială de astăzi
Tehnologia chatbot utilizează în conversațiile sale cuvinte-cheie solicitate de bot sau
funcții UX (experiența utilizatorului), cum ar fi răspunsurile sugerate de Facebook
Messenger. Chatbot-urile bazate pe Inteligența Artificială procesează limbajul natural
pentru a înțelege conversația derulată cu o persoană.
Platforma Netomi ajută companiile să rezolve automat problemele clienților prin e-mail,
chat, mesagerie și voce. Are cea mai mare precizie dintre toate chatbot-urile disponibile
în prezent pe piață. Datorită sistemului său avansat de înțelegere a limbii naturale (NLU)
poate rezolva automat peste 70% din întrebările clienților fără intervenția umană și se
concentrează în principal asupra experienței clienților.

Replika este un chatbot care utilizează IA, conceput pentru a deveni un „prieten” care nu
oferă „nici o judecată, dramă sau anxietate socială”.
Utilizatorii pot „forma o conexiune emoțională reală” și își pot alege avatarul 3D pe care
îl pot personaliza, îl pot ajuta să învețe despre lume și să-și dezvolte personalitatea.

REPLIKA

WP-Chatbot este cel mai popular chatbot din ecosistemul WordPress, oferind zeci de
mii de site-uri web, chat live și funcții de chat web. Este una dintre cele mai rapide
modalități de a adăuga chat live pe un site WordPress. Utilizatorii au o singură căsuță de
e-mail pentru toate mesajele, indiferent dacă se desfășoară pe Messenger sau pe chat
web, care oferă un mod cu adevărat eficient de a gestiona interacțiunile multi-platformă
ale clienților.
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Inteligența artificială de astăzi
Asistenții virtuali sunt programe care utilizează
spații de stocare de tip cloud și necesită dispozitive
și aplicații conectate la internet pentru a
funcționa. Trei astfel de asistenți virtuali sunt Siri pe
dispozitivele Apple, Cortana pe dispozitivele
Microsoft și Asistentul Google pe dispozitivele
Android. Asistentul Google este considerat cel mai
„inteligent” asistent virtual, cu o precizie de până la
98%.
Anul acesta Samsung se pregătește să-și lanseze
noul asistent virtual Sam care spre deosebire de
Bixby va fi un personaj 3D (tridimensional).

SAM
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Folosirea inteligenței artificiale (IA)
are un mare potențial, deja folosit în
afaceri sau în administrație. Centrele
de apel sunt din ce în ce mai des
înlocuite de aplicații de IA care
răspund empatic și care vor înlocui
funcționarii sau personalul de la
ghișee. Se estimează că, în următorul
deceniu, numai în China IA și
automatizarea vor duce la înlocuirea
a 100 de milioane de muncitori.

Compania Unilever a derulat o
campanie internațională în care se
răspundea pe e-mail sau telefonic la
orice întrebare legată de îngrijirea
părului și a tunsorii – All Things Hair
(Totul despre păr). La finalul
campaniei, entitatea care răspundea
la orice tip de întrebare s-a dovedit a
fi un computer inteligent.

ALL THINGS HAIR

ASISTENTUL VIRTUAL GOOGLE

Asistenții virtuali precum Alexa, Siri,
Google sau Bixbi ne răspund la orice

întrebare și în viitor vor putea înlocui
secretariatele. Ne ajută chiar și la
gestionarea obligațiilor de zi cu zi.
Recent lansat, Google Duplex
răspunde la apeluri și rezervări, dar
adaugă și o notă umană, folosind
algoritmi de procesare a semnalelor
naturale și de învățare automată
pentru gestionarea programului sau
pentru controlul casei inteligente.

ASISTENȚII VIRTUALI ALEXA, SIRI ȘI
GOOGLE ASSISTANT
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Inteligența artificială de astăzi
ONU, agențiile internaționale și operatorii agricoli la scară largă utilizează drone și tehnologiile senzorilor care sunt plasați
pe sol pentru o mai bună gestionare a problemei legate de dăunători. Prin utilizarea dronelor dotate cu camere cu
infraroșu și a senzorilor de pe câmp se poate monitoriza sănătatea plantelor și se pot identifica infestările cu dăunători
înainte de a fi afectate iremediabil. Un exemplu în acest sens este colaborarea dintre ONU și PwC pentru a evalua
sănătatea livezilor de palmieri din Asia privind potențiale infestări cu dăunători.

65

Orașele inteligente
Conform definiției oferite de către
Comisia
Europeană,
orașele
inteligente cuprind rețele de
transport urban mai inteligente,
instalații de alimentare cu apă și
de
eliminare
a
deșeurilor,
modalități mai eficiente de
iluminare și încălzire a clădirilor.
De asemenea, trebuie să includă
o administrație a orașului mai
interactivă și mai receptivă, spații
publice mai sigure și se urmărește
satisfacerea nevoilor populației
îmbătrânite.

Organizația
Națiunilor
Unite
preconizează că aproximativ 68%
din populația lumii va locui în
zone urbane până în 2050, ceea
ce înseamnă că emisiile și
consumul de energie vor continua
să crească cu fiecare an care
trece. Așadar, orașele inteligente
devin o nevoie indispensabilă.
Ne așteptăm la o creștere
constantă a dezvoltării orașelor
inteligente în întreaga lume, cu
valoarea totală a pieței globale a
orașelor inteligente proiectată să
depășească 2,5 trilioane de dolari
până în 2025.
PIAȚA GLOBALĂ A ORAȘELOR INTELIGENTE, 2018-2025
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Orașele viitorului vor fi Smart
Cities (orașe inteligente), în care
acțiunile tuturor locuitorilor vor fi
urmărite
prin
inteligența
artificială
pentru
asigurarea
securității, deservirea cu utilități și
produse etc.
Piața
globală
a
orașelor
inteligente va depăși 2,5 trilioane
de dolari până în 2025.

AMSTERDAM SMART CITY

Alături de automatizare, folosirea
IA va avea un uriaș impact asupra
pieței muncii, asupra analizei și
predicției
comportamentului
consumatorilor.

terorismul și a veni în ajutorul
clienților magazinelor.

Recunoașterea
facială
se
folosește de mult timp pe
aeroporturi, de către camerele de
luat vederi de pe străzi, în
hipermarketuri, pentru a combate

RECUNOAȘTEREA FACIALĂ

SMART CITY
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Planificarea urbană virtuală inteligentă
Cele mai inteligente orașe din lume:

dezvoltarea unor proiecte de pregătire în
cazul dezastrelor naturale.

Singapore

Consumul
de
energie,
gestionarea
deșeurilor,
monitorizarea
securității,
îmbunătățirea mobilității și gestionarea
infrastructurii sunt toate domenii care pot
fi îmbunătățite prin intermediul gemenilor
digitali.

Singapore a implementat o gamă largă de
tehnologii inteligente atât în sectoarele
sale publice, cât și în cele private. În
domeniul sănătății a dezvoltat un program
digital care permite realizarea consultațiilor
online, iar cu ajutorul IoT au dezvoltat
dispozitive de monitorizare a pacienților.
Anul acesta, au publicat un plan ce are în
vedere dezvoltarea unui oraș ecointeligent în zona de vest a statului asiatic
într-un oraș forestier numit Tengah care va
găzdui cinci cartiere rezidențiale cu 42.000
de case.
Într-un
aspect
remarcabil
al
managementului Smart City, Singapore
folosește un model virtual detaliat de
planificare
urbană,
întreținerea
și

TENGAH

Londra
Londra este considerat unul dintre cele
mai bune exemple de orașe inteligente.
Orașul a dezvoltat planul Smart London
2.0, o strategie de dezvoltare urbană
bazată pe integrare digitală. Londra a
implementat și un proiect de iluminat
inteligent, ce se folosește de tehnologia
IoT.

SINGAPORE SMART CITY

LONDRA SMART CITY
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Planificarea urbană virtuală inteligentă
Helsinki
Orașul Helsinki și-a propus să devină neutru din punct de vedere al
emisiilor de carbon până în 2035 și s-a dovedit că sunt pe cale să-și
atingă obiectivul. În 2018, orașul reușise deja să reducă emisiile de
carbon cu 40% comparativ cu anul 1990.

Zürich
Pentru orașul Zürich, totul a început cu un proiect de iluminat
public. Orașul a introdus o serie de stâlpi de iluminat pe care i-au
adaptat la fluctuațiile traficului folosind senzori, prin care se
intensifică sau se diminuează intensitatea luminii în funcție de
trafic. Proiectul a dus la o economie de energie de până la 70%. De
atunci, Zürich și-a extins iluminatul public de-a lungul orașului și a
stabilit o gamă mai mare de tehnologii senzoriale care pot colecta
date despre mediu, pot măsura fluxul de trafic și acționa ca o antenă
WiFi publică.

ZÜRICH
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Magazinele inteligente
Imaginaţi-vă acum un supermarket uriaş, în care intraţi scanând telefonul inteligent la una dintre porţile de
intrare, apoi cutreieraţi în voie, alegeţi ce doriţi de pe rafturi, puneţi produsele direct în coșul de
cumpărături, vă puteţi răzgândi de nenumărate ori, apoi părăsiţi magazinul. În tot acest timp nu există niciun
casier, personal de pază sau personal de servire. Desigur, la ieșire primiţi pe telefonul inteligent nota de plată
care trebuie achitată, dar ați scăpat de cozi şi de timpii de aşteptare. Şi nu, nu este doar o fantezie!

AMAZON GO

JUST WALK OUT

Compania Amazon a deschis în ianuarie 2018 un astfel de magazin, numit Amazon Go, unde lucrurile se
petrec chiar aşa, unde totul este automatizat şi nu e nevoie de personal uman în incinta magazinului. În
noiembrie 2018, apare Lenovo Lecoo la Beijing, magazine mici cu aplicații de recunoaștere facială și
automatizări complete.
După apariția bine-cunoscutului magazin “Amazon go” în anul 2018, doi ani mai târziu compania Amazon
lansează un nou magazin Just Walk Out având o tehnologie îmbunătățită. Acesta utilizează viziunea
computerizată, senzori și învățarea profundă, care au capacitatea de a recunoaște când un produs este
așezat sau scos din coș. Clienții magazinului nu au niciun motiv de îngrijorare în momentul în care decid să
renunțe la unul dintre produse, deoarece odată așezat înapoi pe raft este eliminat automat din coșul virtual.
Plata se efectuează la final direct de pe cardul de credit scanat la intrarea în magazin, iar factura este
transmisă pe mail. Acest nou tip de magazin poate fi adoptat de către orice comerciant cu amănuntul care
dorește să ofere clienților săi experiențe de plată rapide.

AMAZON FRESH

LENOVO LECOO

Anul acesta compania Amazon a deschis un nou magazin în Washington, Amazon Fresh bazat pe tehnologia
“Just Walk Out”. Clienții care optează pentru cumpărături “Just Walk Out” pot intra în magazin în trei
moduri: pot scana codul QR din aplicația Amazon, pot folosi Amazon One pentru a-și scana palma sau pot
introduce un card de credit sau de debit conectat la contul lor Amazon.
Primul magazin românesc inteligent a fost lansat pe 29 octombrie 2020 la București, pe Calea Victoriei.
Grab&Go folosește o tehnologie asemănătoare cu cea a magazinelor Amazon Go, fiind complet automatizat
cu ajutorul tehnologiei și inteligenței artificiale.

GRAB&GO
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La universitatea din Georgia, Statele Unite, profesorul Jill Watson a fost
votat cel mai bun profesor al anului. Profesorul răspundea pe e-mail și
telefonic la orice întrebare venită de la studenți. În realitate, Watson era
un program de inteligență artificială al firmei IBM.
Îmbunătățirile aduse de-a lungul timpului programului Watson au dus
la crearea unui nou program de Inteligență Artificială numit IBM
Watson Health. Prin combinarea mai multor tehnologii precum IA,
sistemul blockchain și analiza datelor, Watson Health ajută instituțiile
medicale să devină instituții mai eficiente.
Un alt proiect ambițios de la IBM este și CodeNet, care utilizează
învățarea profundă (deep learning) pentru a automatiza procesul de
programare. Un set de date cu mai mult de 500 de milioane de linii de
cod a fost creat pentru a facilita instruirea modelelor de învățare. Peste
ceva timp, inteligența artificială ar putea prelua din sarcinile
programatorilor.

PROFESORUL WATSON

IBM WATSON
HEALTH

Cercetările privind instruirea sistemelor artificiale (machine learning)
estimează că, până în 2025, activitățile umane de rutină (translatori,
şoferi comerciali, vânzători) vor fi automatizate. Pentru activitățile care
nu sunt de rutină, estimarea indică anul 2040, iar până în 2060
inteligenţa artificială va putea face orice sarcină de muncă.

CODENET
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Inteligența artificială astăzi
ROBOTUL-OM
EMPATIC
SOPHIE

CARE-O-BOT ÎN
SĂNĂTATE

DRONĂ
PARROT ÎN
AGRICULTURĂ

OPTIMIZAREA
TRAFICULUI PRIN
GOOGLE MAPS
SAU PRIN WAZE
NAVIGATION AND
LIFE TRAFFIC
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IA în medicină
Inteligența artificială în sistemul medical salvează vieți omenești. Multe
organizații și centre medicale se bazează pe IA. Cambio Health, de pildă, a
dezvoltat un sistem clinic de asistență și decizie pentru prevenirea accidentelor
vasculare cerebrale, care poate avertiza medicul atunci când un pacient riscă să
aibă un atac de cord.
Inteligența artificială în sistemul medical

Cele mai frecvente utilizări ale IA în sistemul medical sunt legate de deciziile
clinice și analizele imagistice. Instrumentele specifice care sprijină luarea
deciziilor medicale, îi ajută pe medici să aleagă un tratament adaptat nevoilor
pacienților, oferindu-le acces rapid la informații sau cercetări relevante. În
imagistica medicală, instrumentele de IA sunt utilizate pentru a analiza imaginile
rezultate în urma razelor X și a RMN.

Pandemia de COVID-19 a reprezentat un moment de cotitură pentru sistemul
medical, motiv pentru care s-a început testarea pe teren a noilor tehnologii de
IA, precum algoritmii concepuți pentru a ajuta la monitorizarea pacienților.

IA ÎN
SISTEMUL MEDICAL
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IA în medicină
Terapeutica digitală (DTx) oferă sprijin oamenilor care dezvoltă stări depresive sau de anxietate în urma pandemiei.
Această nouă tehnologie oferă terapii pacienților aflați în nevoie, utilizând aplicații mobile de sănătate, care
înlocuiesc sau completează tratamentul existent. Se preconizează că acest nou domeniu o să devină o oportunitate
globală care ar putea valora 56 de miliarde de dolari până în 2025.

TERAPEUTICA DIGITALĂ
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IA în agricultură
PEAT, un start-up din Berlin, a dezvoltat o aplicație numită Plantix, care
identifică potențialele defecte și deficiențele de nutrienți din sol prin
intermediul imaginilor captate de camera smartphone a utilizatorului, apoi
oferă sfaturi și soluții, cu o precizie foarte ridicată.

Inteligența Artificială, învățarea automată (ML) și senzorii IoT care furnizează
date în timp real pentru algoritmi, sporesc eficiența agricolă, îmbunătățesc
randamentele culturilor și reduc costurile de producție a alimentelor.
Pe scurt, toate aceste tehnologii permit urmărirea a zeci de procese
esențiale, în același timp, pe o suprafață de sute de hectare. Se pot obține
date despre vreme, intensitatea soarelui, utilizarea îngrășămintelor,
insecticidele de pe culturi, ciclurile de plantare și de irigare.

PLANTIX

Conform Markets & Markets, valoarea cheltuielilor pentru implementarea în
sistemul agricol a tehnologiilor care utilizează IA va ajunge la 4 miliarde de
dolari în 2026, atingând o rată de creștere anuală compusă (CAGR) de 25,5%.
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Gemenii digitali
Gemenii digitali reprezintă tehnologia prin care obiectele fizice sunt reprezentate fidel în mediul digital. Se pot, astfel, copia virtual produse,
mașini, procese sau instalații de producție complete. În sectoarele de automobile și aeronave, acestea devin instrumente esențiale pentru a
optimiza întregul lanț de fabricație și inovare. Se estimează că tehnologia globală a gemenilor digitali va ajunge la 48,2 miliarde de dolari până în
2026, de la 3,1 miliarde de dolari în 2020 și se estimează că va crește cu o rată de 58% între 2021 și 2026.
Folosind această tehnologie se pot primi din timp avertizări și predicții, un plan de acțiune bazat pe scenarii simulate care iau în considerare
condițiile meteorologice, performanța activului sau alte variabile esențiale, așa cum se întâmplă, de pildă, în cazul companiilor aeriene care reușesc
să mențină avioanele în funcțiune pe durate mai lungi de timp.
În domeniul asistenței medicale, cercetătorii creează gemeni digitali ai inimii umane pentru diagnostice clinice, educație și instruire. Prin
sintetizarea și urmărirea datelor despre pacienți în documentele medicale, istoricul medicamentelor, studiile imagistice și datele despre sănătate
furnizate de pacient, profesioniștii din domeniul sănătății pot identifica lacunele de informații din registrele medicale ale unui pacient. Aceștia pot
sincroniza toate datele pentru a crea o imagine completă a nevoilor unui pacient și pot face simulări de tratament, fără a afecta pacienții, aspect
esențial în prevenția diagnosticării și / sau a tratamentului incorect, inutil sau ineficient.
Gemenii digitali există și pentru persoane, și evoluează din ce în ce mai mult. Aplicații precum Replika permit utilizatorilor să își creeze propriul
geamăn digital. În China, Gala Spring Festival i-a avut pe scenă pe prezentatori alături de gemenii lor digitali, iar aceștia au prezentat evenimentul
împreună.
GEMENI DIGITALI AI AERONAVELOR

GEMENI DIGITALI AI AUTOMOBILELOR

GEMENI DIGITALI ÎN MEDICINĂ

PREZENTATORI DIGITALI
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IA în rețelele media
Inteligența artificială utilizată în social media poate realiza recunoașteri faciale cu ajutorul învățării automate
și profunde care permit detectarea și etichetarea persoanelor din pozele postate pe Facebook și identificarea
discursurilor care instigă la violență pe platforme precum Twitter. Prin procesarea limbajului natural se poate
filtra conținutul ofensator. Twitter a interzis 300 de mii de conturi de acest fel, 95% dintre acestea fiind găsite
cu ajutorul IA.

RECUNOAȘTEREA FACIALĂ
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IA în explorarea spațiului
Expedițiile și descoperirile spațiale necesită cantități mari de date. Inteligența
artificială în explorarea spațiului prelucrează riguros ani de date obținute, de pildă,
de telescopul Kepler pentru a identifica un sistem solar îndepărtat.

Planificarea unei misiuni pe Marte nu este o sarcină ușoară, dar inteligența artificială
o poate face mai ușoară. Noile misiuni spațiale se bazează în mod tradițional pe
cunoștințele colectate din studiile anterioare. Cu toate acestea, aceste informații pot fi
adesea limitate sau nu sunt pe deplin accesibile.
Cercetătorii lucrează la dezvoltarea unui asistent inginer de proiectare pentru a
reduce timpul necesar de planificare a misiunii. „Daphne” este un astfel de
exemplu de asistent inteligent utilizat pentru proiectarea sistemelor de satelit pentru
a facilita accesul la informațiile relevante, inclusiv feedback și răspunsuri la întrebări
specifice.

EXPLORAREA SPAȚIULUI

În momentul de față, doi roboți se luptă pentru supremație pe Marte. Roverul
Perseverance, lansat de NASA, a ajuns pe Marte în februarie 2021, urmat la scurt
timp de robotul trimis de China, Zhurong, care a aterizat la începutul lunii mai și a
trimis deja primele imagini de pe Planeta Roșie.
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IA în promovare
Inteligența artificială în marketing: Netflix folosește o tehnologie predictivă
precisă, bazată pe preferințele clienților, și vă sugerează filmele care v-ar putea
interesa, pe baza alegerilor voastre anterioare. Pe măsură ce setul de date crește,
această tehnologie devine din ce în ce mai inteligentă.
Un alt exemplu este Amazon Prime Video care utilizează tehnologii de ultimă
generație, cum ar fi rețelele neuronale convoluţionale pentru a aduna informații
despre videoclipuri și utilizatori folosind o varietate de surse de informații și prin
procesarea datelor. Astfel, Amazon Prime identifică interesele utilizatorilor și
realizează recomandări corespunzătoare.
Știința datelor și învățarea profundă au un rol crucial pentru furnizorii de servicii de
streaming online, deoarece urmăresc satisfacerea preferințelor consumatorului. V-ați
întrebat vreodată cum Netflix sau Amazon Prime Video știu exact ce doriți să
vizualizați? Acest lucru este posibil datorită științei datelor, care ajută companiile să
obțină o imagine mai realistă a preferințelor utilizatorului lor sub formă de grafice și
diagrame.

NETFLIX
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Aplicațiile IA în sport
Formula 1

Jocurile de baschet

În Formula 1, dezvoltările tehnologice contribuie la creșterea
performanței vehiculului și a siguranței șoferilor. Amazon AWS
este furnizorul oficial atât al serviciilor cloud, cât și al
tehnologiei de învățare automată. În timpul unui Grand Prix,
fiecare mașină poartă 120 de senzori care generează 1,1
milioane de date de telemetrie pe secundă, care sunt transmise
de la mașină către un calculator.

Inteligența artificială devine din ce în ce mai mult un instrument
pentru îmbunătățirea performanței sportivilor. Homecourt este
un antrenor personal pentru jucătorii de baschet care folosește
Computer Vision și Machine Learning, care, prin intermediul
camerei dispozitivului mobil personal este capabil să capteze în
permanență mișcarea unui jucător, analizându-l în timp real și
oferind feedback cu privire la: viteza, unghiul de eliberare și
manevrarea mingii.

AMAZON AWS

HOMECOURT
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Aplicațiile IA în sport
Tenis
IBM Watson ajută turneul de tenis de la Wimbledon să extragă de muți
ani cele mai bune momente ale meciurilor sale. Watson a fost instruit
să folosească date acustice pentru a măsura impactul mingii și pentru a
realiza o decupare mai bună a imaginii. Watson utilizează spațiul de
stocare cloud de la IBM și sisteme de inteligență artificială. Pentru
prima dată în acest an, All England Lawn Tennis Club (AELTC)
intenționează să utilizeze IBM Power Rankings cu Watson. Aceasta este
o analiză bazată pe
IA a performanței jucătorilor prezentată sub forma unui clasament care
se actualizează în fiecare zi a turneului.
Potrivit IBM, Power Rankings utilizează cel mai recent istoric al
meciurilor fiecărui jucător, combinând analiza statistică și procesarea
limbajului natural pentru a analiza comentariile mass-media și
performanța jucătorului la fiecare turneu sau meci.
IBM WATSON LA WIMBLEDON
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Aplicațiile IA în sport
Speedgate este primul sport creat de IA și implică șase echipe de jucători care
concurează unul împotriva celuilalt pe un teren care are trei porți fără plase. Odată
ce un jucător a lovit o minge prin poarta centrală, echipa lui poate să înscrie întruna dintre celelalte porți și, dacă mingea ricoșează prin poartă, va obține puncte
suplimentare. De regulă, nimeni nu poate trece prin poarta centrală. Mingea
trebuie să se miște la fiecare trei secunde, așa că nu există mult timp pentru
odihnă.
Jocul a fost creat de agenția de design AKQA, care a folosit GPU-urile NVIDIA
Tesla pentru a antrena rețeaua neuronală cu date despre mai mult de 400 de
sporturi existente, ceea ce i-a ajutat pe creatori să vină cu câteva concepte și
reguli de bază.
SPEEDGATE
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Creativitatea în epoca IA
Inteligența artificială și creativitatea. Un sistem bazat pe IA numit
MuseNet poate compune muzică clasică, fiind o rețea neurală
profundă, capabilă să genereze compoziții muzicale cu o durată de
patru minute, utilizând 10 instrumente diferite, și să combine stiluri de
la Mozart până la Beatles. MuseNet nu a fost programat explicit prin
înțelegerea muzicii, ci prin descoperirea modelelor de armonie, ritm și
stil, învățând prin sine însuși.
Un alt produs creativ al IA este instrumentul de automatizare a
conținutului denumit Wordsmith, o platformă de generare a limbajului
natural care vă poate transforma datele în narațiuni interesante.
Giganții tehnologici precum Yahoo, Microsoft, Tableau folosesc
WordSmith pentru a genera aproximativ 1,5 miliarde de piese de
conținut în fiecare an.

MUSENET
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Tehnologia deepfake
Tehnologia deepfake se folosește de algoritmi de inteligență
artificială pentru a manipula înregistrări video sau audio într-o
manieră foarte convingătoare.
Folosită greșit, tehnologia deepfake poate induce oamenii în eroare,
și din acest motiv foarte multe țări vor să o reglementeze începând
cu 2021. În Hawaii, un proiect de lege dorește ca aplicațiile
deepfake neautorizate să fie considerate infracțiune.
Tehnologia deepfake are și multe avantaje. MyHeritage a lansat
instrumentul IA Deep Nostalgia, care transformă vechile imagini de
familie în videoclipuri animate. Deep Nostalgia creează un videoclip
dintr-o fotografie de tip portret, dorindu-se a fi utilizat pe fotografii
ale membrilor decedați ai familiei sau ale altor persoane dragi care
nu mai sunt printre noi, pentru a-i readuce „la viață” măcar pentru
un moment.

DEEPFAKE SALVADOR DALI

DEEP NOSTALGIA
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Inteligența artificială
în curs de reglementare
O serie de personalități, precum Stephen Hawking, Elon
Musk, Steve Wozniak, Bill Gates, și-au exprimat
îngrijorarea cu privire la dezvoltarea exponențială a
inteligenței artificiale.
În 2019, Future of Life Institute a identificat două scenarii:
1. Inteligența artificială este programată să facă ceva
devastator, iar armele inteligente sunt din ce în ce mai
greu controlabile de către oameni.
2. Inteligența artificială este programată să facă ceva
benefic, dar metodele pot deveni și distructive.
În 2021, institutul Future Today a lansat o viziune
pesimistă asupra viitorului, concentrându-se în special pe
utilizările negative ale boților. Există din ce în ce mai
multe cazuri de șantaj digital, iar tehnologia permite
hackerilor să rămână anonimi.

Toate țările dezvoltate ale lumii își croiesc propriile strategii naționale
și regionale și se lucrează la reglementarea IA pentru a proteja
omenirea de potențialele pericole. În perioada 2019-2020 s-a
înregistrat un număr record de mențiuni IA în cadrul întrunirilor
legislative, iar țări precum Norvegia, Noua Zeelandă, Columbia și
Chile urmează să lanseze strategii naționale IA în 2021 și 2022.
La fel s-a întâmplat acum un secol, când creșterea numărului de
automobile aflate în trafic a adus cu sine riscuri care trebuiau ulterior
reglementate printr-un cod rutier.
Abordarea etică a IA, securitatea cibernetică, încurajarea talentelor, a
competențelor și a învățării pe tot parcursul vieții sunt obiective
majore ale Strategiei europene pentru inteligența artificială. Crearea
de locuri de muncă în domeniu va fi impulsionată de investițiile
europene din următorul deceniu, iar programele educaționale
românești ar trebui să se adapteze accelerat.
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Reglementările UE privind tehnologia
Comisia Europeană (CE) a propus pe 21
aprilie 2021 noi norme și măsuri menite să
transforme Europa în polul mondial al unei
inteligenței artificiale (IA) de încredere.
Îmbinarea primului cadru juridic privind IA
cu un nou plan coordonat cu statele
membre promit să garanteze siguranța și
drepturile fundamentale ale cetățenilor și
ale întreprinderilor, consolidând totodată
adoptarea IA, precum și investițiile și
inovarea în domeniul IA în întreaga UE.
Această abordare va fi completată de noile
reglementări privind echipamentele tehnice,
care, prin adaptarea normelor de siguranță,
urmăresc
să
sporească
încrederea
utilizatorilor în noua generație versatilă de
produse. Datorită noului Regulament
privind IA, europenii vor putea avea
încredere în oportunitățile pe care le oferă
IA.

Normele proporționale și flexibile vor
aborda riscurile specifice pe care le prezintă
sistemele de IA și vor stabili cele mai înalte
standarde pe plan mondial, odată cu
investițiile de 1 miliard de euro alocate
anual de CE din bugetele programelor
Europa digitală și Orizont Europa, la care se
adaugă alte 20 de miliarde euro investiții
private anuale.
Planul UE antrenează și investițiile statelor
membre pentru a consolida poziția de lider
a Europei în dezvoltarea IA centrate pe
factorul uman, durabile, sigure, incluzive și
de încredere.
În ceea ce privește guvernanța, Comisia
propune
ca
autoritățile
naționale
competente de supraveghere a pieței să
asigure respectarea acestor noi norme.
Instituirea Comitetului european pentru
inteligența
artificială
va
facilita
coordonarea lor și va stimula elaborarea de
standarde în domeniul IA.

În urma publicării, în 2018, a Strategiei europene
privind IA și după ce a avut loc o amplă
consultare a părților interesate, grupul de experți
la nivel înalt privind inteligența artificială a
elaborat, în 2019, un material cu titlul Orientări
pentru o inteligență artificială de încredere, iar în
2020 a emis Lista de evaluare pentru o
inteligență artificială de încredere.
Cartea albă privind IA, publicată de Comisie în
2020, a stabilit o nouă viziune pentru IA în
Europa. Consultarea publică referitoare la Cartea
albă privind IA a beneficiat de o participare
extinsă a părților interesate din întreaga lume.
Cartea albă a fost însoțită de Raportul privind
implicațiile în materie de siguranță și răspundere
ale inteligenței artificiale, ale internetului
obiectelor și ale roboticii, care a concluzionat că
legislația actuală referitoare la siguranța
produselor conține o serie de lacune care
trebuie remediate, în special în cadrul directivei
privind echipamentele tehnice.

86

Abordarea Comisiei Europene privind integrarea IA
Comisia Europeană propune integrarea inteligenței artificiale și a roboticii prin aspecte tehnologice, etice, juridice și socio-economice pentru a
spori capacitatea de cercetare și industrială a UE și pentru a pune IA în serviciul cetățenilor și economiei europene.
Schimbările socio-economice provocate de apariția Inteligenței Artificiale sprijină eforturile statelor membre responsabile cu politicile de muncă
și educație.
Comisia Europeană își propune să promoveze adoptarea IA prin:
sprijinirea parteneriatelor dintre mediul de afaceri și sistemul educațional pentru a atrage și a păstra mai multe talente în domeniul IA în
Europa
instituirea unor programe de formare și recalificare pentru profesioniști;
prezicerea schimbărilor apărute pe piața muncii și limitarea nepotrivirilor dintre competențe și cerințele pieței
susținerea abilităților și competențelor digitale în știință, tehnologie, inginerie, matematică (STEM) și creativitate
încurajarea statelor membre privind modernizarea sistemelor de educație și formare
În aprilie 2021, Comisia Europeană a lansat o propunere privind regulamentul parlamentului european și al consiliului de stabilire a unor norme
armonizate privind inteligența artificială, prin care se va stabili un set de reguli pentru dezvoltarea, introducerea pe piață și utilizarea sistemelor
de inteligență artificială în întreaga UE.
Obiectivele Comisiei sunt: promovarea dezvoltării tehnologiilor de IA și valorificarea potențialelor beneficii ale acestora, protejând în același
timp persoanele împotriva potențialelor amenințări la adresa sănătății, siguranței și drepturilor fundamentale.
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Omul de afaceri al viitorului
ELON MUSK
Elon Musk reprezintă astăzi tipologia omului de afaceri vizionar,
așa cum au fost în trecutul apropiat Steve Jobs, Bill Gates sau
Mark Zuckerberg. Afacerile lui Musk creionează aproape
complet imaginea lumii de mâine.
A creat sistemul de plată PayPal. Este fondatorul Space X – o
agenție spațială care refolosește rachete, vrând să trimită
oameni pe Lună și să colonizeze Marte – și al Tesla Motors,
firma care produce automobile electrice conduse prin
inteligență artificială. A înființat și firma NEURALINK, care se
ocupă de neurotehnologii. Firma Solar City va produce, la scară
industrială, cele mai performante baterii / panouri solare din
lume. Inițiativa Hyperloop presupune conceperea unui tren care
se va deplasa cu peste 1 000 de km/h prin tuburi vidate. Firma
Open Artificial Intelligence a lui Musk se ocupă cu utilizarea
inteligenței artificiale, respectând principiile de morală și etică
ale viitorului.

TRENUL HYPERLOOP

FABRICA TESLA
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Omul de afaceri al viitorului
ELON MUSK
Musk a creat o navă spațială care ar putea schimba în bine perspectiva călătoriilor
spațiale. Nava Starship ne propune un sistem de transport complet reutilizabil,
capabil să transporte până la 100 de persoane pe Marte.
Un alt proiect al său constă în crearea internetului super-rapid în întreaga lume prin
utilizarea sateliților. De la lansarea sa, internetul Starlink al SpaceX a ajuns
la aproape 100.000 de utilizatori la nivel global și a oferit în acest an pre-comenzi în
valoare de 99 USD pentru mai multe țări și orașe din întreaga lume.
Inițiativele sale vizionare și companiile lui au o activitate impresionantă în domeniul
IA sau spațial, dar anunțul recent al lui Elon Musk de a lansa în anul 2022 un robot
umanoid – Tesla Bot – folosind un dansator într-un costum de elastan nu este
altceva decât o bufonerie în lumea roboticii, care ne determină să vă îndemnăm să
fim mai atenți la mesajele sale publice (Paul, 2021).

NAVA STARSHIP

Imaginația și speranțele pe care le alimentează au sens, dar promisiunea că ”Tesla
Bot va fi un prototip de robot cu față umană funcțional în 2022”, cu ai săi 1,7 m
înălțime, 56 kg, cu „mâini umane” care vor putea să ne facă cumpărăturile și muncile
cotidiene care ne plictisesc, este mai degrabă irealizabilă în 2022 și încă departe de
ceea ce orice companie performantă și serioasă din domeniu poate face într-un
viitor atât de apropiat. E clar însă că setează așteptări înalte pieței și tendințe
investiționale cu perspective de materializare în viitor.

STARLINK
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Tehnologia blockchain
Având o dezvoltare de peste un deceniu și
având un rol pregnant în Revoluția
Industrială 4.0 dar și pe Agenda Uniunii
Europene, tehnologia blockchain este o
inovație a zilelor noastre și aduce schimbări
majore în societate și în economie. Acest
lucru se datorează faptului că se
caracterizează
printr-un
management
„democratizat” al încrederii, dat de
descentralizarea, transparența, flexibilitatea,
siguranța sa, dar și de faptul că asigură
protecția datelor personale. Datorită
tehnologiei, este posibilă crearea unui
mediu optim, descentralizat, în care
tranzacțiile și datele validate criptografic nu
sunt sub controlul vreunei terțe organizații.
Astfel, orice tranzacție finalizată se
transmite într-un registru într-un mod
verificabil, sigur, transparent și permanent.
Tranzacțiile pot fi din domeniul financiar,
contracte notariale, titluri de proprietate,
date medicale sau diplome.

În acest fel au apărut platformele de
blockchain și criptomonedele precum
bitcoin, ethereum și multe alte exemple
(unde tranzacțiile se efectuează direct între
părți).
Cu siguranța, cele mai remarcabile
schimbări datorate acestei tehnologii sunt
cele din domeniile bancar și financiar, prin
mecanisme noi de finanțare pentru
companii și start-up-uri (ICO), scăderea
costurilor pentru instrumente financiare și
pentru tranzacțiile bancare. Există chiar
discuții referitoare la transformarea parțială
a monedei naționale în monedă virtuală.
Tehnologia este revoluționară în cazul
diverselor meserii (și pentru firmele
notariale sau agențiile finanțelor publice) –
fiind eliminați intermediarii, informațiile se
transmit direct prin blockchain.
Mai mult decât atât, sistemul blockchain se
impune și pe plan electoral – în prezent,
votul se poate transmite anonim și o

singură dată, fără a ne mai deplasa la urne.
Cele mai puternice administrații publice la
nivel mondial se folosesc la maximum de
digitalizare și utilizează blockchain oriunde
se impune protecția datelor personale, fie
că este vorba despre sistemul public de
sănătate, de pensii sau de evidența
populației.
Dezvoltatorul de aplicații Blockchain și alte
specializări pentru acest domeniu sunt
meserii ale viitorului, prin care se
proiectează și implementează aplicații
descentralizate,
facând
e-tranzacţiile
economice mai rapide, private și sigure.
Se consideră că tehnologia de acest tip va
revoluționa și va schimba lumea, și în
aceeaşi măsură și Internetul, devenind Web
3.0, adică Web-ul valorilor.
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55% dintre aplicațiile din
domeniul sănătății vor
adopta blockchain în 2025
Conform unui studiu Deloitte din 2020, 55% dintre
organizații consideră că tehnologia blockchain face
parte din strategia lor de inovare, reducându-se
numărul managerilor care o privesc doar ca pe o
promisiune pentru viitor.
Potrivit Forbes, 95% dintre companiile din finanțe,
sănătate și logistică care au investit în 2018 în
proiecte pilot derulate pe blockchain au trecut deja
de la stadiul de testare la implementare, inclusiv în
securitatea cibernetică, agricultură, infrastructura
guvernamentală.
Imaginea alăturată prezintă o statistică publicată în
martie 2019.
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Peste un deceniu, 80% din populația lumii va folosi
blockchain
Statisticile recente arată că doar 0,6% din populația lumii
utilizează blockchain, adică aproximativ 50 de milioane de
oameni; în comparație, acces la internet are 59% din populație.
În raport cu 2020, se estimează că numărul utilizatorilor
blockchain va crește de patru ori în cinci ani, iar în 10 ani, 80%
din populație va folosi această tehnologie.
La nivel mondial, există aproximativ 25 de milioane de
dezvoltatori software, dintre care doar un procent redus sunt
specializați în blockchain, această specializare fiind printre
primele cerute pe piață, alături de IA, machine learning sau
robotică. În prezent, venitul mediu anual al unui dezvoltator
blockchain este de peste 150 mii de dolari (ZipRecruiter). Pentru
un profesionist, această cifră se dublează, în timp ce pentru un
specialist de nivel mondial se triplează. Plata pe oră variază de
la 40 de dolari până la 200 de dolari și chiar mai mult.
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Noi oportunități pentru o carieră
în blockchain
Există mai multe tipuri de locuri de muncă în blockchain.
Prima variantă este reprezentată de dezvoltarea de aplicații descentralizate pe blockchain, pe platforme precum Bitcoin, Ethereum,
Hyperledger, Corda, Bitcoin sau Stellar. În acest caz, sunt necesare cunoștințe temeinice de blockchain și de limbaje de programare, în top fiind
limbajele C++, Python, Java, Solidity, Vyper, Golang, C#, Javascript, Simplicity și Rholang. O tendință majoră în creșterea interesului față de
criptomonede este reprezentată de creșterea numărului de portofele digitale folosite de utilizatori. Potrivit studiului Deloitte, în 2021, 76%
dintre respondenți consideră că activele digitale vor servi ca o alternativă puternică sau chiar vor înlocui banii fiat în următorii 5-10 ani.
A doua variantă se referă la specializări pentru proiectarea și administrarea de soluții în domeniul blockchain, din postura de manager „pentru
inovație, arhitect de soluții, specialist în aplicații de sănătate, în marketing și vânzări, în managementul datelor, în securitate, aspecte juridice
sau chiar în domeniul administrației publice.
Locurile de muncă în blockchain s-au aflat în creștere exponențială în ultimii ani în toate domeniile. Cele mai importante investiții în
tehnologia blockchain vin din sectorul financiar cu o cotă de piață de 46%, urmat de cel productiv și energetic cu câte 12% cotă de piață
fiecare, în timp ce asistența medicală are 11%, administrația publică - 8%, comerțul cu amănuntul - 4%, mass-media și divertisment - 1%. La
nivel global, aproximativ 77% din sectorul financiar ar putea utiliza sistemul blockchain în procesele lor.
În topul țărilor care angajează dezvoltatori în blockchain se află SUA, Canada, Anglia,India, Franța, Germania. Nu este întamplător faptul ca
sistemul administrației publice, dar și cel privat sunt foarte dezvoltate în aceste țări. Locurile de muncă din acest domeniu pot fi găsite pe siteuri precum EURES, F6S sau chiar LinkedIn, dar și pe portaluri specializate, ca de exemplu CryptoJobsList, CryptoJobs, BlockchainJobs sau
BitGigs. În prezent, tot mai multe universități oferă cursuri sau programe masterale de blockchain – există câteva inițiative și în țara noastră, de
asemenea există o multitudine de cursuri online de masă deschise (MOOC) pe tema blockchain.
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Tehnologia blockchain
CAZURI CONCRETE

Marii giganți din sfera TI le oferă deja
clienților soluții blockchain. IBM are soluția
enterprise IBM Blockchain, construită pe
platforma Hyperledger, dezvoltată cu Linux
Foundation; Microsoft oferă „Blockchain as
a Service” prin Azure Blockchain Service, pe
platforma cloud Azure, iar Amazon a venit
cu Amazon Managed Blockchain.
De asemenea, foarte activ în adoptarea
soluțiilor blockchain este și grupul Big Four,
respectiv cele mai mari patru firme de audit
din
lume:
Deloitte,
PricewaterhouseCoopers (PwC), KPMG și
Ernst & Young (EY).
Astfel, aceste companii creează tehnologii
blockchain care sunt adaptate cerințelor
unice fiecărui client în parte și oferă
încredere, responsabilitate și protecție. Mai
mult, raportul interativ PwC „Time for
Trust” din octombrie 2020 explorează
valoarea, siguranța, eficiența pe care

tehnologia blockchain le poate aduce
economiei globale până în 2030.
Agricultura în blockchain. În martie 2018,
compania Louis Dreyfus a colaborat cu
ABN Amro și ING Groep pentru a desfășura
prima tranzacție comercială cu produse
agricole în sistemul blockchain: este vorba
despre vânzarea a 60 000 de tone de
boabe de soia americane către China
Shandong Bohi Industry Co., utilizându-se
sistemul blockchain. Astfel, s-a redus timpul
total necesar pentru logistică cu 80%, iar
timpul necesar tranzacției s-a înjumătățit
deopotrivă, înregistrând așadar o scădere
de peste 50% din valoarea inițială.
Valoarea globală a pieței blockchain-ului în
sectorul alimentar și agricol s-a ridicat la
aproximativ 32,2 milioane de dolari în anul
2017 și se preconizează să ajungă la
aproximativ 1,4 miliarde de dolari până în
anul 2028.

Combinația dintre documentele gestionate
digital și livrarea automată a datelor a
transformat complet un proces în mare
parte manual, nu de puține ori plin de
greșeli și lent, cauzat de manevrarea
hârtiilor.
Contractele
inteligente
în
sistemul
blockchain și senzorii IoT care verifică
autenticitatea și calitatea produselor sunt
capabili să descentralizeze întregi industrii
dominate în prezent de mari companii
multinaționale în comerțul global.
În aprilie 2020, Forumul Economic Mondial
a elaborat Redesigning Trust: Blockchain
Deployment Toolkit, dezvoltat împreună cu
peste 100 de parteneri, cu scopul de a
sprijini organizațiile în a adopta soluții
blockchain.
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Blockchain
TEHNOLOGIE PRIORITARĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
Comisia Europeană (CE) recunoaște și
încurajează potențialul inovator al
acestei tehnologii. Încă din luna mai
2017, în raportul Pieței Digitale Unice,
CE a recunoscut tehnologiile blockchain
ca având potențial uriaș pentru
administrațiile publice, întreprinderile și
societatea noastră în general și a
accelerat programele de finanțare în
acest sens, realizând chiar și o strategie
și un forum destinat acestui domeniu.
În anul 2018 s-a lansat Parteneriatul
European pentru Blockchain (EBP) și s-a
creat Observatorul Blockchain.

Observatorul Blockchain publică
rapoarte de monitorizare a
inițiativelor europene din acest
domeniu și face recomandări pentru
accelerarea adoptării acestei

tehnologii.
Ca proiect al EBP, din 2018 se lucrează
la implementarea infrastructurii de
servicii pe blockchain (EBSI – European
Blockchain Services Infrastructure), care
va
furniza
servicii
publice
transfrontaliere la nivelul UE utilizând
tehnologia blockchain, contribuind la
obiectivul UE de digitalizare a
administrațiilor publice europene.
EBSI construiește o rețea de noduri
blockchain distribuite în toată
Europa, sprijinind aplicații axate pe
cazuri de utilizare selectate. Fiecare
membru al Parteneriatului European
Blockchain (EBP) - cele 27 de țări ale UE,
Norvegia, Liechtenstein și Comisia
Europeană - va rula cel puțin un nod.

Până în 2021 au fost selectate șapte
cazuri
de
utilizare:
notarizarea
documentelor, validarea diplomelor,
identitatea personală, partajarea sigură
de date, finanțarea IMM-urilor, numărul
european de securitate socială și
gestionarea procesului de azil.
Rezoluția Parlamentului European din 3
octombrie 2018 încurajează statele
membre să adapteze planurile de
învățământ universitar pentru a include
studiul tehnologiilor emergente precum
blockchain.
Cele mai mari investiții în tehnologia
blockchain finanțate de UE sunt din
următoarele
domenii:
securitate
cibernetică, IoT și sănătate.
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„Standardul de aur” european în blockchain
Comisia Europeană plănuiește
acum să devină lider în tehnologia
blockchain în ceea ce privește
inovarea, dezvoltarea aplicațiilor,
platformelor
și
susținerea
companiilor
care
utilizează
tehnologia blockchain.
În acest sens, CE a creat un
„standard
de
aur”
pentru
tehnologia blockchain din Europa,
care îmbrățișează valorile și
idealurile europene în cadrul său
legal și de reglementare. Acesta
include:
Sustenabilitatea
mediului:
tehnologia blockchain ar trebui să

fie durabilă și eficientă din punct
de vedere energetic.

identitate descentralizat și autosuveran sensibil, pragmatic.

Protecția datelor: tehnologia
blockchain ar trebui să fie
compatibilă și, acolo unde este
posibil, să susțină reglementările
puternice din Europa privind
protecția
datelor
și
confidențialitatea.

Securitatea
cibernetică:
tehnologia blockchain trebuie să
asigure
niveluri
ridicate
de
securitate cibernetică.

Identitatea digitală: tehnologia
blockchain ar trebui să respecte și
să consolideze cadrul european de
identitate digitală. Aceasta trebuie
să respecte reglementările privind
semnătura electronică, cum ar fi
eIDAS și susținerea unui cadru de

Interoperabilitatea: sistemele
de blockchain trebuie să fie
interoperabile cu sistemele vechi
din lumea exterioară.
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Estonia: o societate digitală
Estonia, una dintre țările baltice, aflată la aproximativ 1 500 km de România, este o societate digitală, lider european în domeniul eguvernării. Încă de la finalul anului 2017, toți cetățenii ei au identitate digitală, aproximativ 99% dintre serviciile guvernamentale sunt
oferite online 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână, iar integritatea datelor este asigurată de tehnologia blockchain. Cetățenii pot
folosi rețete medicale electronice, își pot plăti taxele sau chiar cumpăra un automobil online, fără a fi nevoie să meargă la biroul de
înmatriculare al vehiculului. Totuși, atunci când te căsătorești sau îți achiziționezi o proprietate, e nevoie să te deplasezi până la
biroul care se ocupă cu acest lucru.
Estonia avansează constant în procesul digitalizării. În 2015 a fost creată prima ambasadă de date din lume în afara granițelor sale.
Ulterior, în 2017, a fost înființat Institutul nordic pentru soluții de interoperabilitate (NIIS), care asigură dezvoltarea și gestionarea
strategică a X-Road și a altor soluții de e-guvernare. Anul 2018 a marcat primul serviciu Seamless intrat în funcțiune, iar în 2019
guvernul eston a subliniat importanța utilizării actuale și viitoare a inteligenței artificiale (IA) în serviciile guvernamentale și private.
Banca Centrală a Estoniei, Eesti Pank, a publicat în 2021 rezultatele unui proiect de cercetare experiment cu privire la
oportunitatea creării monedei euro în format digital, printr-un parteneriat între Banca Centrală Europeană (BCE) și alte șase bănci
centrale din Spania, Germania, Italia, Grecia, Irlanda și Letonia. Sistemul Blockchain a reușit să gestioneze peste 300 de mii de plăți
simultane pe secundă, iar beneficiarii au primit banii în mai puțin de două secunde.
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Cum ne ajută blockchain în viața de zi cu zi?
APLICABILITATEA ESTE LARGĂ:
Recenzii online
Potrivit studiilor de profil, 85% dintre
călători au încredere în recenziile
online, la fel de mult cum se bazează
pe recomandările prietenilor. Site-uri
precum Yelp sau TripAdvisor sunt
doar două locuri în care aceste
recenzii sunt publicate, însă unii se
îndoiesc de autenticitatea lor. Prin
aplicarea tehnologiei blockchain pe
platformele de recenzii, cei care le
citesc au certitudinea că informațiile
transmise nu au fost modificate
pentru a servi anumite interese,
personale sau comerciale.

Managementul
distribuție

rețelei

de

Multe dintre procesele implicate în
distribuție sunt lente și depind, în
mare măsură, de documente tipărite
pe hârtie, ceea ce poate lăsa loc
greșelilor.
Pe
de
altă
parte,
blockchain-ul poate ține evidența
digitală a comenzilor, livrărilor și altor
informații
logistice,
reducând
substanțial numărul erorilor posibile.

Stocare descentralizată în cloud
Stocarea
informațiilor
sau
a
documentelor în cloud a devenit o
metodă
populară
în
rândul
organizațiilor și a consumatorilor,
însă există doar câteva companii mari
(Google,
Microsoft,
etc.)
care
controlează aceste medii de stocare.
Alternativa
blockchain
oferă
posibilitatea păstrării datelor într-un
hub
open-source,
descentralizat.
Acest lucru înseamnă că datele
rămân în mâinile utilizatorilor, ele nu
sunt controlate de o corporație.
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Păstrarea istoricului medical
Înregistrările electronice medicale conțin întreaga
istorie medicală a unui pacient. Integrarea blockchain
în acest domeniu oferă un nivel mai ridicat de
încredere în securizarea datelor și informațiilor
personale atât de delicate.

procesul KYC - Know Your Customer, poate ajuta la
depistarea mai rapidă a bunurilor contrafăcute, poate
îmbunătăți turismul și aviația / activitățile
companiilor aeriene, dar și managementul de
inventar într-un proces de distribuție și poate chiar
optimiza Internetul.

Contracte inteligente
Prin natura lor, contractele inteligente funcționează
în blockchain fără a fi nevoie de un intermediar sau
de un terț. De îndată ce toate datele specificate în
contract au fost îndeplinite, plata va fi făcută
automat.
Alte situații în care tehnologia blockchain își arată
superioritatea și aduce avantaje pentru utilizatori
sunt următoarele: poate acționa ca barieră contra
atacurilor cibernetice de tip răscumpărare, poate
îmbunătăți procesele și documentele care atestă
deținerea unui teren / a unei case, poate optimiza

BLOCKCHAIN ÎN ”ADN-UL”
BĂNCILOR ROMÂNEȘTI
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Aplicații blockchain în educație
În educație, utilizările blockchain se referă la certificarea, acreditarea și recunoașterea pregătirii, crearea de portofolii de învățare, managementul
proprietății intelectuale, a proiectelor de cercetare deschisă sau crearea de platforme de învățare și colaborare distribuite și cu acces
verificat/autorizat.
Stocarea diplomelor și a acreditărilor pe blockchain le garantează autenticitatea, prevenind frauda. Persoana cu documentele oficiale în această
formă demonstrează studiile urmate simplu și verificabil imediat pentru admiterea la o instituție de învățământ sau la angajare.
Pionieri în dezvoltarea de astfel de sisteme sunt:
Massachusetts Institute of Technology cu Blockcerts, aplicație open-source din 2016, cu variante pentru platformele Bitcoin și Ethereum;
Open University cu proiectul OpenBlockchain pe Ethereum, demarat în 2016
University of Nicosia, care oferă din 2017 diplome pe platforma Bitcoin, pentru absolvenții primului program de Master în Blockchain, derulat
încă din 2014.
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Aplicații blockchain în educație
În țara noastră, în luna august 2020, toți elevii din Bucuresți cu media 10 la examenele de Bacalaureat și Evaluare Națională au primit diplome
digitale pe blockchain emise cu sistemul RO-Certs. A fost rezultatul unei cooperări ample a Asociației INACO cu Inspectoratul Școlar al
Municipiului București și reprezintă o conectare simbolică a elevilor cu universități de prestigiu din lume și cu prioritățile europene din domeniul
tehnologiilor de vârf.
În decembrie 2020, Universitatea de Vest din Timișoara a lansat primul program post-universitar din țară de specializare în blockchain, denumit
„Antreprenoriat în blockchain”, intrând astfel în rândul institutuțiilor ce promovează tehnologiile de vârf.
În aprilie 2021, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), care administrează
Registrul Matricol Unic (RMU), împreună cu Universitatea Politehnica Timișoara au lansat proiectul european cu o durată de doi ani “EBSI4RO:
Connecting Romania through Blockchain”, prin care diplomele universitare vor fi stocate pe blockchain, și anume pe EBSI – European Blockchain
Services Infrastructure și prin care vor fi propuse celor interesați 5 cursuri online masive deschise (MOOC) despre blockchain.
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Internetul lucrurilor / Internet of Things (ioT)
Un declanșator în lume pentru o nouă adopție tehnologică este Internetul obiectelor (IoT), datorită
aplicabilității, relevanței și omniprezenței sale. Oracle definește IoT ca „rețeaua de obiecte fizice (lucruri)
dotate cu senzori, software și alte tehnologii integrate care permit conectarea și schimbul de date cu alte
dispozitive și sisteme prin Internet ”. Se așteaptă ca până în 2025 aproximativ 22.000 de milioane de
dispozitive să fie conectate prin IoT.
Internetul lucrurilor deschide un spațiu valoros de explorare pentru companii atunci când se face tranziția
de la procese analoge și empirice, la înțelegerea funcționării companiei în timp real prin intermediul
datelor, cu beneficii potențiale majore în creșterea productivității și a minimizării deșeurilor. Astăzi asistăm
la soluții dezvoltate în toate tipurile de sectoare: agricultură, sănătate, comerț cu amănuntul, educație, etc.
Există un potențial total de venituri de 33 miliarde USD în 2023, conform GSMA Intelligence.
Studenții și profesorii se concentrează pe crearea de instrumente pentru personalizarea educației, prin
sisteme cu senzori aplicați, de pildă, pe brățară și camere video, pentru a colecta date în timp real cu privire
la stările cognitiv-emoționale ale elevilor. Scopul este de a ajuta profesorii să își adapteze intervențiile la
stările de spirit ale elevilor.
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Internetul Lucrurilor /
Internet of Things (ioT)

O aplicație numită Macrosop (urmașul
Telescopului sau Microscopului) - care va fi
computerul conectat cu toate computerele
și “lucrurile” din lume - va putea oferi
doritorilor date sintetizate din orice
domeniu.
Astfel, vom putea afla instantaneu, spre
exemplu câte cafele se consumă în
momentul ales în toată lumea, în orașul ales
sau în cartierul nostru.

GEOINFORMATICA
SAU MACROSCOPUL

La nivel micro, pentru fiecare cetățean,
lucrurile se vor transforma radical prin
Internetul Lucrurilor - un bilet scris lăsat pe
frigider cu ora și meniul prânzului va putea fi
citit de aparatele electrocasnice inteligente.
Frigiderul va decongela exact ingredientele
necesare mesei, după ce va alege rețetele
ideale de pe Internet, aragazul se va
preîncălzi singur la ora necesară, iar membrii

familiei vor fi anunțați prin mesaje
personalizate că se apropie ora prânzului.
Deja robotica a evoluat atât de mult încât
spre exemplu cu ajutorul internetului poți
urmări în timp real
cum robotul face
curățenie singur în casă.

REȚEAUA IOT

Internetul este utilizat de majoritatea
populației
globului.
Astfel,
această
conexiune a miliarde și miliarde de
informații, de date, de obiecte și persoane
poate fi folosită pentru a obține avantaje în
afaceri, în strategie macroeconomică, pentru
controlul poluării, terorismului, etc. pentru a
ușura viața fiecărui locuitor al Planetei prin
eficientizarea tuturor acțiunilor personale în
context general.
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Managementul
datelor IoT
Analiștii datelor IoT vor fi specialiștii care vor analiza zilnic
milioane de date generate de dispozitivele din hainele, casele,
mașinile și birourile noastre pentru a găsi modalități
semnificative de a ne traduce ce spun toate aceste informații.
Ei vor configura datele, vor diagnostica riscuri, vor proteja
împotriva amenințărilor de securitate cibernetică șivor asigura
înteținerea datelor și a sistemului.
Activitatea lor va fi esențială pentru dezvoltarea viitoare a
rețelei de dispozitive interconectate și extragerea esenței din
datele generate de acestea.
Calitățile esențiale ale analiștilor de date vor fi:
abilitatea de a recunoaște tipare,
abilitatea de a pune întrebări inteligente și dificile,
gândire critică și analitică,
înclinația naturală pentru sinteze și povestiri.

ANALIȘTII DATELOR IOT

Recunoașterea tiparelor va juca un rol esențial în acest loc de
muncă și va fi vitală pentru a identifica rapid ce este important
în datele colectate, transformându-le în infografice 3D și RV
(realitate virtuală) care ne învață cum să avem grijă de
sănătatea noastră mai bine, cum să construim case mai
eficiente sau cum să conducem autoturismul în siguranță sau
pur și simplu cum să avem o calitate mai mare a vieții și să
gestionăm mai bine resursele de care dispunem.
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Robotica Cloud
Robotica cloud vine cu o serie de beneficii potențiale prin
combinarea tehnologiilor de cloud computing, stocarea în
cloud și internet, care permite roboților să partajeze
resurse și date între ei.
Aceasta permite roboților să profite de creșterea rapidă a
ratelor de transfer de date pentru a descărca sarcini fără
cerințe dificile în timp real. Acest lucru prezintă un interes
deosebit pentru roboții mobili, unde calculul de la bord
implică cerințe suplimentare de putere care pot reduce
durata de funcționare și pot constrânge mobilitatea
robotului, precum și creșterea costurilor. De asemenea,
colaborează cu alte utilaje, obiecte inteligente și oameni.
Anul 2020 marchează un nivel record în ceea ce privește
numărul de roboți industriali care operează în prezent în
fabricile din lume - 2,7 milioane, sau o creștere de 12%.
Pandemia a afectat și acest sector, dar se preconizează că
în 2021 piaţa va reveni, deși atingerea nivelului de
dinaintea crizei poate să dureze până în 2022 sau 2023.

ROBOTICA
CLOUD
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Transporturile viitorului
Inteligența Artificială (IA) pune în pericol meseria de șofer, dar
beneficiul este că ne face să avem mai mult timp în care
putem lucra sau crea altceva.
Transportul în viitor va fi legat de pilotarea automată prin
inteligența artificială, iar mașinile sau motocicletele vor fi
conectate între ele prin IoT.
Mașinile fără șofer vor începe să cucerească șoselele din
întreaga lume în următorul deceniu. Așa cum am văzut, ele
sunt deja prezente și încep să fie tot mai întâlnite pe drumuri,
preponderente fiind cele de uz personal și ulterior cele de uz
profesional. Cele mai mari schimbări se vor produce în
transportul de marfă – unde camioanele fără șofer vor alcătui

AUTOBUZ CU PILOT AUTOMAT

“caravane” pe autostrăzile lumii. Dispariția șoferilor
profesioniști va duce numai în Statele Unite - unde șofatul
profesionist este cea mai răspândită ocupație - la un șomaj de
peste 3 milioane de persoane.
Companii precum Tesla, Uber, Cruise și Waymo promit un viitor
în care mașinile sunt în esență roboți mobili care ne pot duce
oriunde cu câteva atingeri pe un telefon inteligent.
În unele orașe au apărut deja autobuzele fără șofer, doar cu
pasageri, conduse de inteligența artificială a unui computer de
bord – pilot automat, care hotărăște cum să ajungă de la o
stație la alta în circulația rutieră a unui oraș precum Helsinki.

CAMION AUTONOM

MOTOCICLETĂ AUTONOMĂ
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Transporturile viitorului
NASA a început testarea taxiului aerian electric „Joby” realizat
de către cei mai mari producători de taxiuri zburătoare la nivel
global, Joby Aviation, ca parte a campaniei naționale Advanced
Air Mobility (AAM).
Scopul NASA este de a verifica performanța vehiculului și de a
colecta datele acustice pentru a fi utilizate în modelarea și
simularea viitorilor avioane. Acest test va ajuta la identificarea
lacunelor din reglementările și politicile actuale ale
Administrației Aviației Federale pentru a ajuta la încorporarea

aeronavelor AAM în sistemul național de spațiu aerian.
Atunci când este complet integrat în spațiul aerian național,
AAM va oferi un sistem eficient și accesibil pentru transportul
pasagerilor și a mărfurilor. Acest sistem ar putea include
aeronave precum drone pentru livrarea pachetelor, taxiuri
aeriene și vehicule de transport medical.

JOBY, TAXIUL AERIAN ELECTRIC
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Transporturile viitorului
Camionul autonom Volvo Vera elimină în
întregime cabina șoferului. Merge folosind camere
de bord și un sistem care creează o hartă laser 3D
a împrejurimilor sale. O măsură de siguranță
permite personalului din centrul de control să
preia conducerea de la distanță, dacă este necesar.
Camioanele fără șofer sunt utile pentru un volum
mare de călătorii scurte și repetitive. Călătoriile
mai lungi și complexe vor fi lăsate în continuare în
mâinile șoferilor umani, cel puțin pentru moment.
O duzină de companii dezvoltă autocamioane
autonome. TuSimple, de pildă, cu sediul în San
Diego, încearcă să combine tehnologia sa unică cu
o serie de parteneriate strategice. În colaborare cu
producătorul de camioane Navistar, precum și cu
gigantul UPS de transport maritim, TuSimple
efectuează deja operațiuni de testare în Arizona și
Texas, inclusiv transporturi autonome pe rute
limitate. Acestea sunt conduse prin ceea ce se
numește „autonomie supravegheată”, în care
cineva se deplasează în cabină și este gata să ia
volanul, dacă este necesar. În 2021, start-up-ul
intenționează să oprească supravegherea umană,

lăsând camioanele să se conducă autonom, de la
preluare, până la livrare. Până în 2024, TuSimple
intenționează să atingă autonomia de nivelul 4,
ceea ce înseamnă că vehiculele sale vor putea
circula fără șoferi în condiții specificate, care pot
include anumite ore din zi, condiții meteorologice
specifice sau trasee predefinite.
Nava Energy Observer este prima navă care
dispune de un sistem de generare a energiei pe
bază de hidrogen, folosind un electrolizor pentru a
descompune apa de mare în hidrogen și oxigen.
Hidrogenul este comprimat și depozitat în
rezervoare până când este nevoie de el. Când o
celulă de combustibil transformă hidrogenul în
apă se eliberează energie electrică, oferind o
propulsie suplimentară vântului atunci când este
necesar. Pânzele sale tradiționale au fost înlocuite
de un strat de panouri solare de ultimă generație
care alimentează motoarele electrice.

NAVA ENERGY OBSERVER

CAMIONUL VOLVO VERA
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Întreprinderile miniere din întreaga lume au început să adopte cele mai
noi inovații tehnologice pentru a-și moderniza operațiunile. În Australia
(al doilea cel mai mare producător de fier din lume), patru mine de fier
folosesc 73 de camioane fără șofer în cele 24 de ore ale zilei, 7 zile din 7.
Angajații supraveghează vehiculele de la distanța de 1.200 km, la centrul
de control Rio Tinto situat în Perth. Pe măsură ce lumea noastră devine
din ce în ce mai digitală, sectorul minier australian reacționează prin
utilizarea IoT ca soluție populară în industria minieră. IoT face posibilă
eficientizarea locațiilor, îmbunătățirea siguranței personalului și
câștigarea unui avantaj față de concurenți. Potrivit experților din sector,
IoT ar putea genera 1,2 trilioane de dolari la nivel mondial printr-o
productivitate îmbunătățită.

SISTEMUL MINIER DIN AFRICA

Un alt mijloc de transport modern și inovativ este hyperloop. Un
hyperloop va fi un sistem de transport super-rapid la sol, în care
oamenii ar putea călători într-o capsulă care se deplasează în interiorul
unui tub de vid la viteze de până la 1260 km / h.
Sistemul Virgin include levitație magnetică, la fel ca tehnologia utilizată
în proiecte feroviare avansate de mare viteză în Japonia și Germania.
Prima rută planificată va merge de la Los Angeles la San Francisco. O
altă rută intenționează să meargă de la New York la Washington D.C. în
29 de minute în loc de 2 ore 56 minute, cât durează în acest moment.
HYPERLOOP

109

Viitorul dronelor

Se așteaptă ca dimensiunea pieței serviciilor de drone să crească la 63,6 miliarde de
dolari până în 2025, iar Insider Intelligence prezice că livrările de drone de consum vor
atinge 29 de milioane până la sfârșitul anului 2021.

DRONA SALVAMAR

Cât de des ați stat în trafic, dorindu-vă să puteți zbura deasupra tuturor? Ei bine, Cora,
taxiul electric zburător, ar putea fi răspunsul. Taxiul aerian Cora este pilotat autonom,
ceea ce înseamnă că oricine ar putea zbura în el fără vreo pregătire în
prealabil. Douăsprezece ventilatoare ridică taxiul Cora de pe sol vertical, înainte de a
zbura ca un avion folosind o singură elice în spate. Ar putea decola dintr-o parcare sau
de pe acoperișul unei clădiri de birouri, ducând doi pasageri acasă - atâta timp cât
locuiesc în raza sa de 100 de kilometri. Utilizarea comercială a dronelor câștigă un
avânt constant și a devenit discuția orei, deoarece mai multe industrii lucrează cu drone
în mod frecvent ca element de rutină.

TAXIUL AERIAN CORA

Dronele vor zbura cu un combustibil pe bază de hidrogen - resursa cea mai abundentă
din Univers – care poate crea energie când este nevoie. Capacitatea de identificare
vizuală, recunoaștere și reacție pentru a spori autonomia de zbor a dronelor deschid
noi perspective. Crearea unor noi generații de drone implică un comportament
asemănător cu cel al animalelor, incluzând aici nevoia de repaus și de reîncărcare a
bateriilor. În plus, pentru a-și păstra eficiența și eficacitatea va fi nevoie de mentenanță
constantă.
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Placa de surf electrică și
schiurile electrice
Waydoo Flyer ONE este o placă de surf electrică alimentată de un sistem
robust de propulsie. Controlul întregii secțiuni dinamice este efectuat
printr-un mecanism de control pe care utilizatorul îl va folosi manual. Cu
un GPS încorporat, Jet ONE Controller ține evidența progresului
utilizatorului la fiecare călătorie. Piloții pot alege până la 24 de viteze,
alături de trei moduri de funcționare: începător, intermediar și avansat.
Totodată, pot alege poziția care li se potrivește: în genunchi sau în
picioare. Totodată, mecanismul de control Jet ONE se blochează automat
când utilizatorul cade în apă.

SPY ACE EG DIGITAL

Ochelarii de ski electrici sunt o altă invenție tehnologică. Spy a folosit
tehnologia electrocromică pentru a permite o trecere ușoară între
vizibilitatea pe timp de soare, înnorat sau vreme mixtă. Prin simpla apăsare
a unui buton situat pe cureaua ochelarului, un impuls electronic este trimis
printr-un filament mic în lentila duală ajustându-le la una dintre cele trei
setări de umbră. Dacă este soare dimineața, dar înnorat după-amiaza, nu
este nevoie să cumpărați mai multe perechi de ochelari nici să schimbați
lentilele.
WAYDOO FLYER ONE
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Resursele viitorului
În viitor vom reorganiza și reorienta resursele în domenii precum transportul. Astăzi aproape jumătate din
consumul global de petrol și peste 20% din emisiile de gaze cu efect de seră se întâmplă în și datorită
transporturilor. În 2035 cererea de petrol pentru vehiculele ușoare ar putea fi cu trei milioane de barili mai mică
decât azi. Dacă includem aici și adoptarea accelerată a materialelor mai ușoare, cererea de petrol ar putea
scădea cu șase milioane de barili. Este posibil ca în jurul anului 2030 să vedem momentul „de vârf” al petrolului
ca cerere, nu ca ofertă.
Multe alte mărfuri se confruntă cu provocări similare. Cererea de gaze naturale a crescut puternic ca sursă de
producere a energiei electrice, în special în Statele Unite și economiile emergente. Nu vedem semne ale reducerii
cererii de energie electrică - dimpotrivă, ne așteptăm ca cererea de energie electrică să depășească cererea
pentru alte surse de energie cu mai mult de doi la unu. Dar mixul de producere a energiei electrice se schimbă
pe măsură ce tehnologia energiei solare și eoliene se îmbunătățește și prețurile scad; vântul ar putea deveni
competitiv cu combustibilii fosili în 2030, în timp ce energia solară ar putea deveni competitivă cu costul
marginal al producției de gaze naturale și cărbune până în 2025. Combustibilii fosili vor continua să domine
mixul total de energie, dar sursele regenerabile de energie vor reprezenta aproximativ patru cincimi din
creșteriea viitoare a energiei electrice.
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Resursele viitorului
În viitorul apropiat va avea loc și o răsturnare a
priorităților legate de resursele naturale. Petrolul este
astăzi și va fi și în viitor într-o “criză” de
supraproducție, având în vedere sursele de energie
alternative pentru înlocuirea lui. Petrolului îi va reveni
treptat, dar rapid, doar rolul de “materie primă”, nu
de combustibil - la un automobil se folosește
petrolul nu numai pentru propulsie, ci și la realizarea
roților, bordului, vopselei etc.
Pe lângă energii alternative, se dezvoltă acum și
proiecte în care se obține combustibil prin - spre
exemplu - inginerie genetică. Oamenii de știință
care au descifrat genomul uman și au realizat
primele celule sintetice, au pus în practică acum
pentru firma Exxon Mobil proiecte uriașe în care
microbii și algele produc combustibil.
Am amintit și de proiectul de 5 miliarde de dolari al
lui Elon Musk - Solar City - cel mai mare fabricant de
panouri solare din lume. Panourile solare pot fi
mascate pe acoperișul casei prin plăcile Tesla Solar
Roof, iar unele companii dezvoltă modalități de
integrare a acestora în tavanul autoturismelor pentru

a alimenta bateria.
Conform Forumului Economic Mondial, există
inovații, care vor reduce cantitățile de materiale
costisitoare, cum ar fi argintul și siliciul, utilizate la
fabricarea celulelor solare, precum și inovații, cum ar
fi modulele bifaciale, care permit panourilor să
capteze energia solară din ambele părți.
Inovatorii în domeniul energiei durabile vor fi
experți în domeniul chimiei și al științei
materialelor,
cu
pronunțate
instincte
antreprenoriale, care vor inventa noi capacități de
stocare a bateriilor pentru a face față cerințelor de
energie ale unei lumi digitale în creștere.
Serviciul lor va deveni foarte relevant, iar una dintre
principalele bariere în calea unei infrastructuri
energetice complet sustenabile va fi stocarea
energiei pentru zilele în care vântul nu bate sau nu
este soare.

FERME COMBUSTIBILI EXXON

SOLAR CITY
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Unele țări producătoare de resurse naturale
“clasice” - petrol, cărbune - sunt deja
detronate de țări cu resurse necesare noilor
tehnologii. Spre exemplu, bateriile viitorului
au în componență litiu – astfel că țări cu
subsolul bogat în zăcăminte de litiu Argentina, Portugalia, Zimbabwe – au
șansa să devină țările bogate de mâine.
Președintele Joe Biden face din baterii o
componentă a strategiei de obținere a
neutralității emisiilor de dioxid de carbon și
le transformă într-o resursă a viitorului pe
care actuala administrație a SUA și-o
însușește.
Mai
mult
decât
atât,
cerecetătorii din domeniu au realizat un
model de baterie care se încarcă în câteva
secunde și are o autonomie de câteva luni.
Hidrogenul devine chiar mai important
decât litiul (acaparat de companiile asiatice
pentru masinile electrice), atât pentru UE
(care adoptă chiar “Strategia Hidrogenului
pentru o Europă neutră climatic”), cât și
pentru Canada sau SUA. Strategiile privind
hidrogenul abordează diferite modalități
de transformare a potențialului acestuia în
realitate, prin investigații, reglementări,
crearea de piețe și cercetare și inovare.
Principalul obiectiv este dezvoltarea
hidrogenului
regenerabil,
care
are

capacitate de a fi folosit atât în energia
solară, cât și în cea eoliană.
Pentru obținerea de resurse pentru
tehnologiile de mâine, China a “cucerit”
unele țări din Asia, Africa și America de
Sud, exportând know-how-ul pentru
minerit, încheind acorduri cu țările bogate
în minereuri speciale – iterbiu, itriu, terbiu
etc. – esențiale pentru produsele high-tech.
China controlează 90% din resursele
mondiale de pământuri rare, iar SUA
încearcă să recupereze teren.
Mari țări cu resurse de minereuri rare
importante tehnologic – beriliu, paladiu,
iridiu, osmiu, tantal, cobalt etc. – sunt:
Canada, SUA, Mexic, Congo, Brazilia, Rusia,
Australia.

MINERITUL PE ASTEROIZI

România are șansa unor zăcăminte de
minereuri rare în diferite amestecuri cu
minereuri precum aurul, argintul sau
uraniul - germaniu, titan, cobalt, galiu etc.
În viitorul apropiat, resursele de minereuri
rare fiind foarte limitate, se are în vedere
extragerea minereului de pe asteroizii aflați
în spațiu cu ajutorul unor echipamente fără
echipaj.
TEHNOLOGIA DE VIITOR A
BATERIILOR
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Evoluțiile climatice
Schimbările majore ale mediului care se petrec sub ochii noștri vor avea o influență hotărâtoare asupra modului în care se va
desfășura activitatea economică în viitor. Chiar în prezent efectele creșterii nivelului oceanic afectează milioane de oameni în țări din
Asia și Oceania. Există la acest moment “refugiați climatici” – comunități foarte numeroase care sunt nevoite să se mute de pe malul
oceanelor din Asia și de pe insule din Oceania. Problemele de viață - ale locuinței, ale unui loc de muncă - ale acestor refugiați,
cărora li se adaugă și alții din cauza încălzirii climei, trebuie rezolvate în contextul în care oricum țările afectate - precum Bangladesh
sau India – sunt suprapopulate.

Este foarte posibil și ca încălzirea climei să provoace în viitorul apropiat o nouă glaciație, o ulterioară răcire violentă a climei globale,
deoarece desalinizarea și creșterea temperaturii oceanelor tinde să stopeze circulația curenților submarini care echilibrează
temperaturile pe planetă. În acest caz, mișcările de populație se vor înregistra dinspre nord spre Ecuator.
ONU, Uniunea Europeană,
țările asiatice dezvoltate tratează
problemele schimbărilor de mediu, poluarea în contextul
suprapopulării, ca pe unele de natură să încetinească procesele de
creștere economică și piața muncii în viitorul apropiat. Oamenii nu
vor mai putea lucra în agricultură, pescuit, turism etc. sau chiar locui
în zone întinse de pe glob - precum Orientul Mijlociu sau Oceania afectate de schimbările climatice.
În aprilie 2021, negociatorii Consiliului și ai Parlamentului European
au ajuns la un acord politic interimar care stabilește prin lege
obiectivul unei UE neutre din punct de vedere climatic până în 2050
și un obiectiv colectiv net de reducere a emisiilor de gaze cu efect
de seră cu cel puțin 55% până în 2030.

ENERGIA ÎN 2040
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Orașele subterane
Organizația Națiunilor Unite prezice că mai mult de jumătate din
omenire, în jur de 5 miliarde de oameni, vor locui în orașe până în
2030. Până în 2050 acest număr va ajunge la peste 6 miliarde. În
2020, orașele găzduiesc 3,5 miliarde de oameni și ocupă doar 3%
din pământul Pământului, dar reprezintă 60% până la 80% din
consumul de energie și 75% din emisiile de carbon.
Populația continuă să crească în special în zonele urbane, iar
spațiul este limitat. Așadar, arhitecții au avansat soluția orașelor
subterane. Câteva proiecte care explorează conceptul sunt deja în
dezvoltare:

În New York, Lowline Project își propune să transforme o
stație de metrou în parc, lucrările fiind deja începute.
Cu o lungime de aproape 30 km, PATH din Toronto pretinde a
fi cel mai mare spațiu subteran conectat din lume. Sălile
interioare fac legătura între stațiile de tranzit și sute de
magazine, restaurante și locuri de divertisment.

Earthscraper’, proiect dezvoltat Earthscraper’, proiect dezvoltat în
capitala Mexicului, este o piramidă inversată cu 65 de niveluri
pentru birouri, magazine, spațiu rezidențial etc. Proiectul este
realizat în orașul în care există restricții speciale și nu se pot
construi clădiri cu mai mult de 8 etaje.
În China s-a construit într-o stâncă un hotel de lux subteran, cu
camere până la 88 metri adâncime - Intercontinental Shanghai
Wonderland.
Singapore plănuiește să construiască un oraș al științei subteran,
Underground Science City, unde să lucreze 4200 de cercetători.

EARTHSCRAPER – ORAȘ SUBTERAN MEXIC
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Era parteneriatelor om - mașină Noii
arhitecți ai pieței muncii
Inteligența arficială de tip colaborativ
Institutul Allen pentru Inteligență Artificială, dar nu numai, dezvoltă sisteme de mașini inteligente care pot
comunica și interacționa mai bine cu partenerii umani.
Interfețe multimodale
Ultrahaptics crează sisteme senzoriale care permit interacțiunea cu tehnologia
fără atingere fizică.
Platforme de distribuție sigure
Platforma ETCH bazată pe folosirea Ethereum Blockchain permite plata
salariilor prin eliminarea poverii administrative.
Sedii de birouri în realitatea extinsă
Realitatea extinsă include realitatea virtuală, realitatea augmentată și realitatea mixtă.

DRUMUL DE LA MAKERSPACE
LA SMART LAB
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Rolul makerspace-urilor în
industriile și securitatea cibernetică
Makerspace-urile sunt spații transdisciplinare în care se pot realiza în mod creativ și colaborativ obiecte complexe din
punct de vedere tehnologic, folosind roboți, imprimante 3D, scannere 3D sau drone. Ele sunt laboratoare ale viitorului, în
care experți cu educație transdisciplinară pot opera sau construi sisteme fizico-cibernetice.
Este de remarcat că una dintre principalele caracteristici ale makerspace-urilor este transdisciplinaritatea, care presupune
gestiunea simultană a dinamicii mai multor niveluri ale lumii înconjurătoare.
Makerspace-urile sunt esențiale pentru implementarea Industriei deoarece reprezintă spațiile în care sunt realizate noile
produse și servicii bazate pe tehnologii și materiale avansate. Numărul makerspace-urilor este actualmente redus, însă pe
măsură ce numărul de roboți va crește, acestea vor înlocui clasicele linii de asamblare industriale.
Makerspace-urile vor fi în viitor principalul spațiu de producție de bunuri și servicii cu valoare economică. Exemplu de
notorietate este UBER sau AirBnB.
Securizarea din punct de vedere cibernetic a makerspace-urilor este vitală pentru succesul comunităților care își
construiesc avantajele competitive în jurul tehnologiilor avansate. Un eventual atacator nu trebuie să distrugă fizic un
makerspace pentru a cauza daune. Este suficient să modifice sistemele soft sau să extragă, în mod imperceptibil, datele
care reprezintă rezultatele muncii creative a experților din makerspace-urile atacate. Neavând costuri de cercetaredezvoltare, atacatorul ar putea să arunce pe piață produse la costuri mai mici. Investițiile în sistemele de securitate
cibernetică sunt importante, iar nevoia de experți în domeniu este mare.
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Rolul școlii exponențiale
Laboratoarele educaționale digitale inteligente - SMART LAB 4.0 – create de INACO în anii 2019 2021 sunt echivalentul în școli a makerspace-urilor industriale. Sunt cele mai avansate laboratoare
din România de digitalizare a educației în ciclul primar, liceal, universitar și extra-școlar. Sunt spații
transdisciplinare în care se pot realiza în mod creativ și colaborativ obiecte sau proiecte complexe
din punct de vedere educațional, folosind roboți, imprimante 3D, scanere 3D, creioane 3D/Doodler,
ochelari de RV, table inteligente, aplicații digitale educative. Învățarea în Smart Lab 4.0 devine
exponențială, practică, interactivă, intergenerațională, în afara mediului specific de clasă.
DEZVOLTĂRI EDUCAȚIONALE PRIN INTERMEDIUL TEHNOLOGIEI 4.0
Învățare prin colaborare
Tinerii de astăzi sunt nativi digitali și se adaptează mai ușor la noile tehnologii decât adulții din
jurul lor. Tehnologia a făcut posibil ca toată lumea să fie conectată. Colaborarea este esențială,
activitățile și sarcinile sunt de grup. Tehnologia 4.0 a făcut sălile de clasă vii și interactive.
Conținutul cursului poate fi înviorat cu videoclipuri, realitate augmentată, fișiere audio etc.
Învățarea în afara clasei
Dispozitivele mobile au permis învățarea în afara clasei tradiționale. Odată cu popularizarea
mLearning (învățarea prin dispozitive mobile) și eLearning (învățarea prin mediul electronic), elevii
pot învăța în ritmul și timpul lor. Este o metodă de a oferi și de a primi informații prin care elevii
parcurg cursurile oricând și oriunde. Realitatea augmentată și cea virtuală fac din învățare o
experiență convingătoare.

ȘCOALA DIN 1920 PÂNĂ ÎN 2020
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Rolul Smart Lab 4.0 în școli
Convins că viitorul este uman, verde și digital, INACO a asigurat concepția și managementul de proiect pentru șapte SMART LAB-uri:
4 în București, câte unul în județele Ilfov, Prahova și Călărași.
Misiunea INACO este să asigurăm accesul gratuit al tuturor elevilor din România la educație digitală inteligentă. Un SMART LAB în
fiecare școală este azi la fel de important ca existența sălii de sport sau a laboratorului de biologie, fizică sau chimie. Primul Smart Lab
din mediul rural a fost construit de INACO la Școala gimnazială ”Constantin Stere” din comuna Bucov, județul Prahova, iar primul
Smart Lab dintr-un liceu tehnologic la Școala Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu, Sector 3, București.
1175 de astfel de laboratoare se vor construi cu fonduri europene, prin PNRR (pg. 10). Până atunci, accesul online sau fizic al oricărui
elev sau profesor din țară, tineri sau adulți dornici de recalificare, se poate realiza la Smart Lab Măgurele - primul laborator digital
inteligent din judeţul Ilfov. Detalii aici.

SMART LAB AL.I. CUZA

SMARTLAB MĂGURELE – PRIMUL LABORATOR DIGITAL
INTELIGENT DIN JUDEŢUL ILFOV

SMART LAB BUCOV – PRIMUL LABORATOR DIGITAL
INTELIGENT VERDE STEAM
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LOCURILE DE MUNCĂ
ALE VIITORULUI
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Locurile de muncă ale viitorului
OAMENII VOR RĂMÂNE ÎN CENTRUL
STRATEGIILOR
EFICIENTE
DE
AUTOMATIZARE, dar noile tehnologii sunt
esențiale
pentru
îmbunătățirea
productivității muncii. Noul val de schimbări
tehnologice va schimba profilurile locurilor
de muncă actuale. Unii muncitori se vor
recalifica fie în cadrul industriei existente, fie
își vor schimba domeniul de activitate.
Robotizarea, IA, RV, 3D, etc. pot genera
locuri de muncă mai performante, mai bine
plătite, dar este de datoria companiilor și a
școlilor să conceapă sisteme ciber-fiziceumane care aduc satisfacție angajaților și
tinerilor.
EVOLUȚIILE TEHNOLOGICE, CERCETAREA
ȘTIINȚIFICĂ, REVOLUȚIA DIGITALĂ care
se petrec sub ochii noștri nu ar trebui să ne
prindă cu ochii închiși sau privind în altă
parte. Trebuie să luăm măsuri pentru a
„prinde trenul” acestor schimbări accelerate.
Fiecare trebuie să se adapteze - statul /
întreprinzătorul / muncitorul / șomerul /
profesorul / tânărul. Indiferent de vârstă sau

gen, capacitatea de adaptare la schimbare
trebuie să fie maximă și permanentă.
Problema actuală nu este dispariția locurilor
de muncă, ci apariția de locuri de muncă
necompletate din cauza lipsei de abilități
necesare.
Tinerii, la început de drum, trebuie să fie
ajutați să pornească spre viitor într-o
direcție care să aibă ea însăși viitor. Școlile
de “tinichigii și ospătari”, necesare azi, își vor
diminua rolul în viitor și se vor adapta la
noile tendințe de automatizare. Tinichigiii
sunt înlocuiți tot mai des de roboți care
lucrează 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an.
McDonald’s vrea să elimine lucrătorii din
bucătării începând cu restaurantele din
Statele Unite, apoi chiar pe cei care vând și
să îi înlocuiască, desigur, cu roboți.

CE ESTE DE FĂCUT?
Forumul Economic

Mondial,

Uniunea

Europeană, specialiștii de pe piața muncii
vorbesc despre
• recalificare și
• învățare permanentă
Esența pieței muncii de mâine va fi
schimbarea și flexibilitatea. Sub presiunea
schimbărilor tehnologice, climatice, sociale,
angajatul sau antreprenorul va trebui să fie
flexibil în a se adapta la schimbările
permanente pe care le va cunoaște cererea
de produse și servicii.
Învățarea și școala ar trebui să devină
exponențiale (INACO, 2019). Pentru asta este
nevoie
să
construim
laboratoare
educaționale digitale inteligente SMART LAB
4.0 pentru a obișnui copiii cu noile
tehnologii și viitoarele locuri de muncă, atât
în școlile profesionale, cât și în cele
teoretice.
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În Europa, lucrătorii cu contracte temporare au fost mai
predispuși să-și piardă locurile de muncă în al doilea
trimestru al anului 2020, comparativ cu lucrătorii cu venituri
mici și cei cu calificare redusă, indică un sondaj efectuat de
Eurostat.

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

Servicii de cazare și alimentație
Servicii de administrare și
consultare
Artă, entertainment, recreere
Transport și depozitare
Construcții
Comerț cu amănuntul și en-gros
Agricultură, activități forestiere și
pescuit
Servicii de fabricație
Servicii profesionale, științifice și
tehnice
Servicii sociale și de sănătate
Educație
Minerit, exploatare, electricitate,
apă
Administrație publică și apărare
Servicii de comunicare și
informare
Alte servicii și activități

Scade

Pierderea locului de muncă la începutul pandemiei a afectat
aproape 30% dintre angajații cu contracte temporare în
Statele Unite și Regatul Unit al Marii Britanii, pierderi
resimțite deja până în aprilie 2020, de două ori mai mult
decât în cazul angajaților permanenți, arată un studiu
recent.

-50%

Crește

Piața muncii s-a schimbat semnificativ în timpul pandemiei
COVID-19. Locurile de muncă care permiteau munca de
acasă s-au dovedit mai sigure. În schimb, imposibilitatea de
a presta munca la distanță a devenit un estimator puternic
al pierderii locurilor de muncă, cu implicații directe diferite
la nivelul sectoarelor economice. Angajații din sectoarele
cazării și serviciilor de alimentație, precum și lucrătorii
temporari au fost cei mai afectați.

-60%

Modificările ocupării forței de muncă pe sectoare în UE (2019-2020)

Impactul COVID-19
asupra
pieței muncii
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Ce spune rata șomajului despre
piața muncii postpandemie?
Pandemia COVID-19 a avut un impact
puternic asupra pieței muncii sub cel puțin
trei aspecte:
numărul de locuri de muncă: prin șomaj
și subocupare;
calitatea muncii: prin salarii sau accesul la
protecția socială;
prin efectele asupra unor grupuri
specifice, cu un grad mai mare de
vulnerabilitate la rezultatele nefavorabile
ale pieței muncii.
Proiectiile ratei șomajului urmează un trend
în scădere, spre nivelul de 3,5% - 4%, pentru
orizontul de prognoză 2021-2022.

Sursă: Estimări cu privire la evoluția ratei șomajului în România,
Davidescu, Apostu & Paul (2021)
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Noua normalitate după criza sanitară
Flexibilitatea în muncă va fi noua normalitate după această criză sanitară, care a determinat cel mai mare număr
de angajați din întreaga lume să lucreze remote, munca la domiciliu fiind azi o normalitate.
reabordarea managementului resurselor umane (MRU) în mod sustenabil, integrat, de flexibilizare a relațiilor de
muncă ca factor motivant pentru angajați. Există diferite tipuri de flexibilitate – contractuală, funcțională, a
timpului și a spațiilor de lucru cu impact asupra satisfacției și performanței la locul de muncă al salariaților din
mediul privat și public. Această abordare a avut loc pe baza rezultatelor unui sondaj reprezentativ la nivel național
derulat
de
cercetători
români;
angajații români sunt mai mulțumiți lucrând același număr de ore pe zi, dar mai dispuși să fie flexibili în numărul
zilelor lucrătoare din săptămână.

Munca desfășurată parțial la distanță și la birou, a fost considerată soluția optimă pentru creșterea performanței
organizaționale, dezvoltarea relațiilor sociale și profesionale, învățarea și dezvoltarea personală, creșterea generală
a motivației muncii.

126

Cuvintele-cheie pentru angajații de mâine:
CREATIVITATEA / ADAPTABILITATEA / TRANSDISCIPLINARITATEA / GÂNDIREA COMPUTAȚIONALĂ/ INTELIGENȚA
EMOȚIONALĂ
Locurile de muncă care nu vor dispărea
vor fi cele creative. Și “creativ” nu
înseamnă artă sau publicitate, ci orice faci
în plus față de o “mașină”. A fi creativ la
locul de muncă sau în afacere înseamnă
să oferi servicii sau să produci bunuri
originale și căutate. Înseamnă să adaugi
plusvaloare față de o mașină, chiar dotată
cu inteligență artificială, și față de un
concurent pe aceeași piață sau pe același
loc de muncă.
Gândirea computațională presupune
capacitatea de a rezolva probleme prin
folosirea abordării algoritmice.
În scurt timp, primăriile, locurile în care se
plătesc taxele, impozitele sau asigurările,
sistemul bancar etc.
vor fi structuri

digitale, fără funcționari. Nu vor mai
exista locuri de muncă “sigure”, din care
să “ieși la pensie” făcând același lucru
timp de 40 de ani. În momentul în care
ramura economică / compania / locul tău
de muncă se va transforma, va trebui să
te adaptezi, să te schimbi, să te recalifici și
să găsești un nou loc de muncă sau să
începi o nouă afacere.
Cei care își vor găsi cel mai ușor un
serviciu sau vor putea deschide o afacere
vor fi cei cu cele mai complexe cunoștințe
și deprinderi, din diferite domenii.
Transdisciplinaritatea va fi esențială în
cele
mai
avansate
domenii:
biotehnologie,
nanotehnologie,

biochimie, etc., dar și în cele mai banale
ocupații, care vor cere cunoașterea TI, a
limbilor străine sau a marketingului.
Nu doar companiile sau școala trebuie să
colaboreze mai strâns pentru a furniza
competențele specifice tot mai cerute pe
piața muncii, ci și tinerii trebuie să
înțeleagă provocările economiei viitorului
și să se preocupe de cultivarea propriilor
abilități necesare. O întrebare deschisă
este cine va finanța aceste programe?
Cert este că povara financiară nu trebuie
lăsată doar pe umerii individului.
Inteligența emoțională și socială rămân
competențe umane esențiale care nu pot
fi înlocuite cu ușurință de tehnologie.
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Abilități-cheie pentru meseriile viitorului
Forbes (2021) pune pe primul loc adaptabilitatea la
vulnerabilități și incertitudini într-un top de 10 abilități:

1. Adaptabilitate
2. Curiozitate
3. Deschidere către nou
4. Antreprenoriat
5. Empatie
6. Reziliență
7. Optimism
8. Imaginație
9. Abilitatea de a relaționa
10. Abilitatea de a acționa inteligent

Topurile pot diferi, dar esența rămâne (Future Work
Skills 2020):

1. Gândirea critică
2. Inteligența socială
3. Gândirea adaptivă
4. Abilitatea trans-culturală
5. Gândirea matematică
6. Înțelegerea conținuturilor media
7. Abilități transdisciplinare
8. Abilități de organizare mentală
9. Abilități de management cognitiv
10. Abilități de comunicare virtuală
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Abilități de vârf pentru 2025
Conform raportului Viitorul Locurilor de Muncă din 2020 publicat de Forumul Economic Mondial, 50% dintre
angajați vor avea nevoie de cursuri de recalificare pentru a dobândi competențele necesare pentru locurile
de muncă ale viitorului.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Gândire analitică și inovare
Învățare activă și strategii de învățare
Rezolvare de probleme complexe
Gândire critică și analiză
Creativitate, originalitate și analiză
Leadership și influență socială
Folosirea tehnologiei, monitorizare și control
Proiectarea și programarea tehnologiei
Rezistență, toleranță la stres și flexibilitate
Raționament, rezolvare de probleme și ideație
Inteligență emoțională
Depanare și experiența utilizatorului

METACOMPETENȚE:
•

Rezolvarea problemelor în

condiții de volatilitate exponențială

•

Autonomie

• Cunoașterea de sine
• Disciplina autoimpusă
• Colaborarea în echipe
M. Miclea (2020), Cele patru metacompetențe de care un elev are
nevoie în viitor pentru a face față unei lumi volatile
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Aptitudinile necesare angajatului pe piața
muncii de mâine
Sub acțiunea factorilor tehnologici și sociali, cel care va dori să muncească și să fie și bine plătit în viitor va trebui să aibă
în vedere dezvoltarea unor calități care astăzi pot apărea doar ca excepții. În viitorul apropiat aceste calități vor deveni
regula conform organizației Crimson Education:
FLEXIBILITATE MENTALĂ ȘI CAPACITATEA DE A REZOLVA PROBLEME COMPLEXE – într-o lume în care vor apărea afaceri,
mentalități, deprinderi de consum care astăzi nici nu există, trebuie să gândești neconvențional, “împotriva curentului” pentru a te
putea adapta viitoarelor locuri de muncă.
GÂNDIRE CRITICĂ – calitate pe care antreprenorul sau angajatul trebuie să o aibă pentru a lua decizii care nu pot fi automatizate.
CREATIVITATE – mai mult decât ”împotriva curentului”, poți gândi creativ, abstract, deprindere pe care roboții încă nu și-au
perfecționat-o.
SOCIABILITATE – o altă calitate umană pe care, atenție, va trebui să o deprinzi și să o manifești atât cu colegii, cât și cu mașinile.
CUNOȘTINȚE TRANSDISCIPLINARE – cum am mai precizat, cu cât ești mai familiarizat cu mai multe domenii, cu atât mai multe
locuri de muncă vor fi disponibile pentru tine pe piață.
GÂNDIREA COMPUTAȚIONALĂ - reprezintă capacitatea de a înțelege lumea prin prisma tehnologiilor informatice moderne, care
folosesc sisteme fizico-cibernetice.
STEM - ȘTIINȚĂ, TEHNOLOGIE, INGINERIE ȘI MATEMATICĂ – cunoștințe pe care trebuie să le ai pentru a ține pasul cu
evoluțiile din jur.
SMAC – SOCIAL, MOBIL, ANALITIC ȘI CLOUD - e un concept mai nou decât STEM, este de fapt noua definiție a sociabilității în
mediul digitalizat.
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Publicația Fast Company, citând numeroase studii, propune ca necesare câteva deprinderi fundamentale pentru a te
pregăti pentru locurile de muncă din viitor care nici nu există astăzi:
IMPORTANȚA PROFILULUI „UMAN” ÎN PREGĂTIRE – e vorba despre arte, filosofie, etc. care pregătesc un tânăr creativ
pentru a concura cu mașinile inteligente care nu excelează în domeniul umanist.
A NU TE SPECIALIZA PREA ÎNGUST PE CEVA – ceea ce înseamnă același îndemn spre multidisciplinaritate.
SĂ TE PRICEPI LA TEHNOLOGIE – deprindere care te va diferenția între candidații creativi, dar atehnici.

Potrivit Institute for the Future, la aceste deprinderi necesare se adaugă calitățile principale pe care ar trebui să le aibă un
om de succes pe piața muncii sau în afaceri:
CREAREA UNUI BRAND PERSONAL – un brand care să arate cu claritate cine ești și ce dorești să devii. Exemple: tinerii
Selly, Cornel Amariei, Ionuț Budișteanu, Denis Tudor, Sebastian Dobrincu, Vladimir Oane, oricare altul din Forbes România
30 sub 30.
FLUENȚA DIGITALĂ – familiarizarea cu tehnologiile informaționale.

REȚEAUA PROPRIE DE CONEXIUNI SOCIALE – masa de relații (rețeaua socială) cu care te diferențiezi de masa de
singuratici.

ÎNȚELEGEREA COMPLEXITĂȚII FENOMENELOR – interconectarea afacerilor, finanțărilor, vânzărilor, clienților etc.
transformă cel mai neimportant loc de muncă sau afacere într-un proiect complex.
ADAPTABILITATEA – este, cum am mai amintit, capacitatea de a funcționa și gândi flexibil într-o organizație, pe o piață
etc.

131

Revoluția europeană a competențelor
pentru noile locuri de muncă
„UE are nevoie de o revoluție în materie de competențe pentru a se asigura că oamenii pot prospera în
tranziția verde și digitală și pentru a stimula redresarea economică în urma pandemiei de Coronavirus.”
Agenda pentru competențe în Europa prevede 12 acțiuni:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pactul pentru competențe

Consolidarea informațiilor privind competențele

Sprijinul din partea UE pentru acțiuni naționale strategice de perfecționare
Educație și formare profesională adaptată exigențelor viitorului (EFP)

Implementarea inițiativei privind universitățile europene și perfectionarea oamenilor de știință
Competențe care să sprijine dubla tranziție verde și digitală

Creșterea numărului de absolvenți din domeniile STEM, promovarea competențelor antreprenoriale și transversale
Abilități de viață

Inițiativa privind conturile personale de învățare pe tot parcursul vieții
O abordare europeană pentru micro-certificate
Noua platformă Europass

Îmbunătățirea cadrului care să faciliteze deblocarea investițiilor
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În viitor trebuie să munciţi inteligent, nu mult!
CELE 8 NEVOI ȘI TENDINȚE ALE PIEȚEI MUNCII ÎN VIITOR
1.

NEVOIA DE A REDUCE TIMPUL PETRECUT LA MUNCĂ

2.

NEVOIA DE A FLEXIBILIZA PROGRAMUL DE MUNCĂ

3.

NEVOIA DE A CREȘTE NIVELUL DE SATISFACȚIE LA LOCUL DE MUNCĂ

4.

NEVOIA DE A REDUCE COSTURILE

5.

NEVOIA DE A PRODUCE MAI RAPID

6.

NEVOIA DE A FACE PRODUSE MAI UŞOR DE UTILIZAT

7.

NEVOIA DE A ÎMBUNĂTĂŢI SIGURANŢA ŞI FIABILITATEA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR

8.

NEVOIA DE A MICŞORA IMPACTUL NEFAST ASUPRA MEDIULUI

În viitor, să lucrezi într-un birou de la 9 la 17 va fi excepția și nu regula. Se va putea lucra de acasă sau din orice loc al lumii, la orice oră din zi și
din noapte. Angajații vor avea un profil online, vor deveni mai conectați, mai mobili și mai agili. Doi din trei lucrători se așteaptă ca unele
schimbări produse de pandemie să se păstreze și în viitor. Conform unui studiu Deloitte, 77% dintre angajați se așteaptă să lucreze de acasă în
mod regulat după terminarea pandemiei. Mulți se bucură de flexibilitatea oferită de munca virtuală și de timpul economisit prin faptul că nu
mai fac naveta. Totuși, Angajații sunt împărțiți în două tabere: 33% spun că este mai ușor să lucrezi de acasă, în timp ce 34% spun că este mai
greu.
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Dividendele educației
Educația joacă un rol esențial atât în dezvoltarea individuală, cât și în cea profesională. Cu cât nivelul educației este mai
ridicat, cu atât veniturile profesionale sunt mai mari în viitor, conform unui studiu realizat de Organizaţia pentru Cooperare
şi Dezvoltare Economică.

Veniturile cresc cu fiecare
nivel educațional dobândit

Educația reduce șomajul

Abilități pe bază de
cunoaștere

În medie, angajații cu studii la nivel
secundar sau post-secundar nonterţiar câștigă cu 23% mai mult
decât cei fără, iar angajații cu studii
superioare câștigă cu 54% mai mult
decât cei cu studii liceale.

Persoanele cu studii superioare
își găsesc mult mai ușor un loc de
muncă și își pot asigura din punct
de vedere financiar calitatea mai
bună a vieții.

Piața muncii actuală caută
abilități
pe
bază
de
cunoaștere.
Finalizarea
studiilor liceale devine astfel
un criteriu minim de recrutare
a angajaților, fără a fi
suficientă în multe cazuri.
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Vectorii schimbării pe piața muncii
1. Longevitatea: creșterea speranței de viață

schimbă natura carierei și a învățării.
2. Folosirea mașinilor și a sistemelor
inteligente înlocuiește munca umană repetitivă.
3. Crearea unui mediu computațional global:
tehnologizarea masivă la nivel global transformă
lumea într-un sistem de programare.
4. Alfabetizarea digitală și tehnologică: noile
instrumente de comunicare cer o nouă
alfabetizare, dincolo de textul propriu-zis.
5. Organizațiile exponențiale: noile tehnologii
cer noi forme de producție și de creare de
valoare.
6. O lume conectată globală: creșterea
interconectivității globale așază diversitatea și
adaptabilitatea în centrul operațiunilor
organizaționale.

OCDE estimează că 14% din locurile de muncă actuale sunt în
curs de automatizare - mai puțin decât alte studii de profil - și
ne arată că se creează locuri de muncă într-un ritm mai rapid
decât sunt distruse. Recomandările noii strategii OCDE pentru
ocuparea forței de muncă și a competențelor ne cheamă să ne
îndepărtăm de modelul tradițional de educație încărcat și să
creăm un sistem în care competențele sunt actualizate continuu
pe parcursul vieții profesionale, pentru a ne putea adapta la
schimbare.
Ocuparea locurilor de muncă a crescut, dar această evoluție
pozitivă a fost mult mai mică în domeniile cu potențial ridicat
de automatizare (6%), decât în cazul ocupațiilor cu potențial
scăzut de automatizare (18%). Pandemia COVID-19 a accelerat
viteza de automatizare, deoarece companiile își reduc
dependența de forța de muncă umană și contactul dintre
lucrători sau reorganizează o parte din producție.
(OCDE, 2021).

135

Harta meseriilor viitorului
în perspectiva anilor 2050
Harta meseriilor viitorului
pe care ne-o propune
Universitatea din Kent, din
Marea Britanie, arată ca în
poza alăturată, tradusă,
completată și adaptată de
INACO.
Consultați
alternativ
și
atlasul
meseriilor emergente al
Universității Skolkovo, din
Rusia,
sau
căutați
universitățile care vă pot
oferi abilitățile necesare
meseriilor viitorului aici.
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PROFESIILE DE SUCCES ÎN VIITOR VOR NECESITA DIN CE ÎN CE MAI MULT COMPETENȚE „DIGITALE” ȘI „UMANE”.
Se poate vedea, circular, cum în următorii 25 - 50 de ani, principalele meserii ale viitorului vor fi legate de:

Social media și Internet

Calculatoare

Publicitate
Robotică

Afaceri

Divertisment

Cercetarea spațială

Învățământ

Energie și mediul înconjurător

Îngrijirea persoanelor în vârstă

Sănătate
Medicină
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Să detaliem câteva dintre ele, fără a le epuiza:

MEDICINA VIITORULUI
Cu un nivel de populație în creștere, și într-un proces continuu de îmbătrânire, vor fi căutate profesiile de asistent medical, soră
medicală, terapeut ocupațional care vor fi ajutați de roboți medicali. Administratorii în sănătate vor fi la mare căutare pentru
căminele de bătrâni, diverse clinici care să se ocupe de logistică, asigurări, planificare, aprovizionare. Citogeneticieni vor interveni
pe ADN. Vor apărea consilieri în genetică. Inginerii biomedicali vor reproduce organe din celule stem. Crimson Education
estimează că deficitul de organe pentru transplant va obliga, în cele din urmă, oamenii de știință să creeze organe și părți ale
corpului din celulele stem și alte materiale, inclusiv unele care nu există încă. Ce pregătire ne va trebui pentru asta? Recrutorii de
”creatori de organe” vor căuta candidați cu o pregătire în biologie moleculară, ingineria țesuturilor sau inginerie biomedicală.
Progresele actuale din neuroștiință și tehnologie ar putea face posibil să încărcăm o minte umană pe un calculator sau în cloud.
Cip-uri specializate ar putea oferi beneficii precum telepatie, memorie îmbunătățită și tratamente pentru paralizie. Mai mult,
chirurgii de memorie vor fi capabili să elimine amintirile negative pentru a trata depresia și alte boli psihologice. Îți vor fi necesare
studii avansate de neuroștiință. Vor fi foarte importanți, deopotrivă, dieteticienii, nutriționiștii și cercetătorii alimentari. Cum există
riscul ca tehnologia să creeze dependenţă sau teamă, este nevoie de specialişti în detoxifiere tehnologică și de terapeuți
ocupaționali care să înțeleagă bine și psihologia şi noile tehnologii. În sfârșit vom înțelege creierul uman. Sau cel puțin asta își
propun o serie de proiecte din întreaga lume, Human Brain Project din UE, BRAIN Initiative din SUA și China Brain Project. Aceste
proiecte urmăresc realizarea unei hărți a creierului cu toți neuronii și toate legăturile dintre ei în următorii 10 ani.
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AFACERI ȘI DREPT
Analiza cantitativă făcută cu ajutorul inteligenței artificiale va genera reacții rapide pe piețele financiare, notariale sau de
avocatură. Vor apărea juriști specialiști în dreptul roboților sau în etica geneticii care creează noi organisme sau plante.
Specialistul în etica inteligenței artificiale se va ocupa de construirea și gestionarea cadrului moral și legal în ceea ce privește noile
tehnologii, definirea dreptului roboților și a mașinilor inteligente, integrarea lor cu drepturile omului și va construi setul de politici
pentru inteligența artificială. Având în vedere creșterea interesului și a utilizării criptomonedelor precum Bitcoin, Litecoin, Ether
etc., investitorii au acum oportunități enorme în instrumente financiare nereglementate. Conform CST, ”consilierii în criptovalute
se specializează în aceste monede și le arată oamenilor cum să-și gestioneze averea folosind echilibrul corect al sistemelor.” Studii
de securitate a datelor, management financiar, experiență contabilă și cunoașterea monedei digitale devin importante.

TRANSPORTUL AUTONOM
Mașinile autonome de la companii precum Waymo, GM, Daimler-Bosch și Ford se vor conduce singure, dar nu se vor repara
singure. Mecanicul viitorului va fi mecanicul de mașini autonome care îmbină pasiunea pentru mașini cu tehnologia. Pe lângă
producerea și repararea vehiculelor autonome, inginerii vor lucra pentru a crea infrastructura rutieră și digitală adecvată care să
asigure comunicarea și interacțiunea vehicul-cu-vehicul și vehicul-infrastructură.

ENERGIE ȘI MEDIU
Va crește numărul de lucrători la uzinele de energie neconvențională – solară / eoliană / ferme de alge, de microbi care înlocuiesc
minerii sau lucrătorii în hidrocentrale. Firmele de reciclare a deșeurilor vor acționa și în oceane, unde vor activa și minerii de mare
adâncime în căutare de minerale rare în ocean, ca și pe meteoriți. Biodiversitatea, cercetarea genetică conservativă a speciilor va
coexista cu cercetarea care va crea noi forme de viață sau de hrană. Pentru a fi un regenerator al speciilor dispărute vor fi
necesare studii de biologie, biologie evolutivă și biologie animală.
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ROBOTICĂ
Controlorii de drone sau cei care vor lucra în serviciile pentru programarea, supravegherea și întreținerea roboților vor
avea ocupații banale. Orice fel de acțiune repetitivă necesitând efort fizic va fi preluată de roboți cu interfață umană
creată de ingineri și cercetători care le vor îmbunătăți permanent performanțele. Managerul de echipe mixte om-mașină
va avea o poziție cheie definind roluri și responsabilități și stabilind procedurile prin care mașinile și oamenii se
coordonează pentru a îndeplini o sarcină. Această poziție necesită candidați cu experiență în psihologie experimentală
sau neuroștiință, dar și în informatică, inginerie și resurse umane. În 2030, roboții vor juca un rol mai important în
furnizarea de îngrijire la domiciliu și servicii decât astăzi. Pentru cazurile în care roboții sunt folosiți în sprijinul familiilor în
viața de zi cu zi, consilierul în roboți va ajuta alegerea botului potrivit pentru familie. Consilierul va studia interacțiunile
din familia respectivă, va identifica nevoile și stilul de viață, astfel încât să ofere sfaturi pentru o decizie cât mai bună cu
privire la tipul de robot de care familia ar avea nevoie.

TURISMUL VIITORULUI
Dezvoltatorii de călătorii cu realitate augmentată se vor preocupa „să proiecteze, să scrie, să creeze, să calibreze, să
transforme turismul în jocuri video, să construiască și - cel mai important - să personalizeze” turismul, conform raportului
Cognizant. Pentru acest loc de muncă vei avea nevoie de o diplomă a unei școli de film, precum și experiență vastă cu
jocuri de grup online, cunoștințe avansate și familiarizarea cu echipamentele de top în domeniu. Veți face să devină
realitate elemente din Total Recall (implanturi de memorie ale vacanțelor) și Westworld (un parc de distracții dotat cu
Android).
De asemenea, putem aminti despre turismul spațial, ca o previziune pentru anul 2040. Turiștii vor călători între Pământ și
Marte sau alte planete și se vor putea caza la hoteluri din spațiu, fiind nevoie de piloți de nave care să îi transporte și de
angajați în domeniul ospitalității spațiale.
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REȚELE SOCIALE

Vor apărea generatorii online de imagine personală, care vor acționa ca manageri personali pe rețele sociale unde vor crea și
întreține branduri personale la cerere. Vor apărea asistenții personali virtuali în special în cadrul serviciului clienți al companiilor.
Serviciile de realitate virtuală și realitate augmentată se află încă într-un stadiu incipient pe platformele sociale, dar au un
potențial rapid de creștere. Conform Hootsuite, platformele sociale vor continua promovarea prin RV și RA (atât pentru funcțiile
noi, cât și pentru campaniile publicitare). Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Bitmoji, WeChat și QQ sunt
platforme de mesagerie socială care vor folosi RA pentru a spori veniturile din publicitate cu ajutorul specialiștilor RV și
creatorilor de efecte speciale.

COMPUTING ȘI WEB

Va crește numărul de dezvoltatori de pagini web și de aplicații. Industria TI îşi va tripla necesarul de personal, multe domenii se
vor virtualiza (vânzări, marketing, banking, educație), nevoia de securitate cibernetică și protecția identității digitale va crește.
Producţia de date şi informaţii va creşte hiper-exponențial spre big data, deci e nevoie de specialişti care să înţeleagă datele şi să
le poată reprezenta. Specialiștii în cloud computing vor fi foarte căutați, ca și consultanții în securitate TI sau specialiștii în
marketing digital. Designul 3D, arhitectura, proiectarea, specialiștii în managementul orașelor inteligente, lingvistica
computațională, conectarea neuronală cu computerul sunt deja generatoare de venituri și au perspective și mai importante în
viitorul imediat. : În viitorul ceva mai îndepărtat se dorește studierea și înțelegerea profundă a creierului uman. Conform Forbes,
peste un deceniu, computerele cuantice vor fi suficient de puternice pentru a descoperi noi medicamente împotriva epidemiilor
precum COVID-19, vor identifica soluții noi la problemele globale precum schimbările climatice și vor crea aplicații prin care să
prevedem cât mai exact diverse riscuri: de la riscul financiar până la vreme. Aceste computere vor fi monitorizate de specialiști în
tehnologie cuantică și securitate cibernetică. Ei vor deveni esențiali în lumea computerelor. Alte meserii de viitor în acest
domeniu sunt: dezvoltator de aplicații pentru telefoane mobile, arhitect de date, analist de date de afaceri sau proiectant pentru
experiența utilizatorului (UX).

MANAGER ÎN ECONOMIA GIG

Un astfel de manager munceşte oricând şi de oriunde, prin urmare trebuie să aibă abilităţi solide de management organizaţional
şi de management al timpului.
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EXPLORAREA SPAȚIALĂ
Va apărea turismul spațial cu toate ocupațiile adiacente. Va începe mineritul spațial. Consultantul în energii
alternative va fi un expert căutat din ce în ce mai des în următorul deceniu. Vor exista exobiologi, care vor obține
plante și animale în condițiile spațiului extraterestru, medici specializați în problemele legate de șederea în spațiu,
ingineri alimentari specializați în elaborarea de alimente cât mai gustoase care pot rezista în condiții de micro
gravitație. Pilotul spațial este din ce în ce mai căutat, iar pentru acest loc de muncă vor fi necesare studii de
astrofizică și astronomie. SpaceX avansează cu călătoriile spațiale mai repede decât ne puteam imagina acum câțiva
ani. Timpul ca piloții comerciali să ajungă dincolo de limitele actuale și să zboare în spațiu este mai aproape decât
credeam. Va fi necesară o experiență tot mai mare în coordonarea navelor spațiale de pe orbita Pământului care va fi
din ce în ce mai aglomerată de nave conduse de oameni și roboți.
CIRCULAȚIA DRONELOR
Progresele în domeniu au fost spectaculoase: azi dronele sunt folosite la filmări, monitorizează anumite cartiere
pentru a le asigura securitatea și livrează pachete. În curând vom avea probabil drone taxi. Va fi nevoie de specialiști
care să supravegheze căile de zbor și să optimizeze circulația dronelor. NASA, împreună cu Administrația Federală de
Aviație și alți parteneri din industrie, lucrează pentru a integra circulația dronelor în spațiul aerian de joasă altitudine.
Dronele vor fi prezente și în sectoare de activitate precum conservarea mediului înconjurător, agricultură, jurnalism și
securitate publică.

Dragon s-a întoars pe Pământ, în mai 2021, după cea
mai lungă misiune a unei nave spațiale americane,
cu o durată de 167 de zile.
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EDUCAȚIE

Aplicațiile digitale inteligente interactive sunt deja uzuale, iar învățământul cu ajutorul profesorilor virtuali va deveni o alternativă
uzuală la învățământul clasic. Există deja structuri de dezvoltare a cursurilor și materialelor educaționale online – de tip Open
University, Moodle, Blackboard, Web CT, MOOCs - Massive Open On-line Courses, adică Cursuri deschise online la care pot participa
simultan mii de cursanți. Ele emit deja diplome care probabil vor fi recunoscute la nivel global. Este în continuare mare nevoie de
proiectanți de materiale didactice și administratori care să îmbunătățească modalitățile în care se desfășoară procesul de instruire în
mediul online.

DIVERTISMENT
Pe măsură ce Internetul înlocuiește televiziunea, bloggerii și vloggerii vor înlocui redactorii de la emisiunile de divertisment. Editorii
online sau jurnaliștii multiformat, chiar roboții, vor înlocui jurnaliști și ziariști. Fizioterapeuții, kinetoterapeuții vor fi din ce în ce mai
căutați, odată cu o mult mai mare atenție dată sportului. Digitalizarea cărților se va răspândi, va crește numărul de jucători
profesioniști de jocuri pe computer sau arena boosters – cei care aduc avatarul unui plătitor la nivele mai înalte în joc. Va fi nevoie de
experți în realitate augmentată în industria de jocuri video care se află într-o creștere continuă, dar și de specialiști în inteligență
artificială pentru crearea de experiențe virtuale cât mai personalizate.

MARKETING
Analistul de marketing și vânzătorul sunt și vor fi mereu în căutarea de diverse softuri pentru procesarea bazelor de date mari cu
ajutorul cărora se pot identifica tendințele și identifica preferințele viitoare ale consumatorilor. Unul dintre serviciile care atrage din ce
în ce mai mult interes în marketingul digital este cel de căutare vocală, posibilitatea de a folosi doar comenzi vocale pentru
gestionarea dispozitivelor digitale fiind la mare căutare în rândul consumatorilor. Pe măsură ce numărul de utilizatori care folosesc
asistenți vocali precum SIRI, ALEXA sau asistentul GOOGLE este în creștere, majoritatea companiilor vor fi nevoite să își optimizeze
paginile web cu ajutorul specialiștilor SEO pentru a face posibilă căutarea vocală.

REMODELATOR ORGANIZAȚIONAL (CORPORATE DISRUPTER)
Specialistul care atacă structurile rigide ale unei companii sau instituții publice, pentru a o face mai flexibilă şi mai adaptabilă la crize.
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Meserii căutate în viitor
Cariere de succes după 2028, în viziunea Biroului de Statistică a
Muncii din SUA (Medium, K. (2020), Best Jobs of the Future: 2020 to
2050 )
Ocupații în domeniul matematicii și informaticii (ex.: dezvoltatori,
analiști, programatori, analiști de securitate informatică)
Ocupații în domeniul sănătății (ex.: profesioniști în sănătate
mentală, tehnicieni, diagnosticieni, asistente medicale, infirmiere,
personal îngrijire la domiciliu)

Consilieri și terapeuți (ex.: terapeuți pentru mișcare fizică, pentru
respirație, pentru limbi străine, pentru discurs, consilieri pentru
familie, pentru căsătorie, pentru abuzuri, lucrători sociali)
Profesioniști în marketing (ex.: analiști cercetare de piață,
specialiști în marketing)

Construcții și dezvoltări imobiliare (în special specialiști de nișă)

Lucrători în media și comunicații (ex.: operatori și editori video)

Specialiști în domeniul financiar (ex.: manageri financiari, manageri
de sistem).

Raportul Cognizant 2021 propune o listă cu 21 de locuri care
propun tehnologii/concepte cheie pentru viitor:
1. Atlanta, S.U.A
2. Da Nang, Vietnam
3. Dundee, Scoția
4. Haidian Qu, China
5. Kochi, India
6. Lagos, Nigeria
7. Lisabona, Portugalia
8. Nairobi, Kenya
9. Nova Hanseatica
10. Spațiul cosmic
11. Portland, S.U.A
12. Remotopia
13. Sacramento, S.U.A
14. São Paulo, Brazilia
15. Shenzhen, China
16. Silicon Wadi, Israel
17. Songdo, Coreea de Sud
18. Tallinn, Estonia
19. Toronto, Canada
20. Spațiul virtual
21. Wellington, Noua Zeelandă
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Meserii căutate în viitor
10 meserii ale viitorului (Bank of America- Future of
Work Report):

1. Ghid turistic spațial
2. Planificator de timp liber

3. Inginer imprimare organe 3D
4. Consilier în realitate virtuală
5. Chirurg în nanomedicină
6. Biolog genetician IA

7. Strateg pentru refacerea mediului înconjurător
8. Geoinginer climatic
9. Programator de algoritmi etici
10. Administrator de confidențialitate a datelor

Readers Digest începe lista meseriilor viitorului cu:
1. Ghid turistic spațial
2. Ofițer de securitate virtuală maritimă
3. Expert în gestionarea conținutului de pe rețelele de
socializare
4. Trainer pentru roboți
5. Ofițer pentru automatizare
6. Pilot pentru drone
7. Specialist în marketing pentru jocuri video
8. Programator de realitate virtuală
9. Mecanic auto pentru mașinile autonome
10. Ghid de experiențe locale
11. Programator pentru asistentul vocal Alexa
12. Ofițer de schimbare regenerativă
13. Specialist în combaterea amenințărilor cibernetice
14. Tehnician în prelungirea vieții
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O propunere de 7 clustere ale meseriilor
viitorului
Schimbările multiple de pe piața muncii se pot privi din perspectiva a 7 grupări profesionale, descrise ca emergente
de către Forumul Economic Mondial în anul 2020 și care integrează 96 de profesii ale viitorului (Cernian, 2020):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Date și IA
Inginerie și Cloud Computing
Oameni și cultură
Dezvoltare de produs
Vânzări, marketing și conținut
Economia de îngrijire
Economia verde

Cele mai solicitate meserii:

• specialiștii în inteligență artificială
• transcriptori medicali
• analiști de date (data scientists)
• specialiști în succesul clienților și
• ingineri pentru integrarea complexă în

platformele virtuale a aplicațiilor pentru
clienți cu cele pentru servere.

La mare căutare sunt deja și tehnicienii de sisteme de generare a biogazului la depozitele de deșeuri, asistenții
social media, tehnicienii de servicii pentru turbine eoliene, specialiștii în marketing ecologic și hackerii de
creștere (sau cum să obții mai mulți clienți cu costuri puține).
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Cariere în lumea platformelor sociale
Viitorul este deja aici și îl găsim pe platformele pe care aproape fiecare dintre noi le folosim zilnic: rețele sociale. Fiverr, o companie
care conectează întreprinderi și liber profesioniști, a întocmit o listă de noi locuri de muncă care se conturează în prezent în acest
domeniu:
Creator de GIFuri

GIFurile sunt imagini în mișcare care se referă la cultura pop sau la filme. Cererea de creatori de GIFuri personalizate
pentru platforme precum Instagram, TikTok și WhatsApp a crescut la nivel global cu 73%.

Dezvoltatori de filtre pentru Instagram

Pentru a crea filtre fotografice cu efecte speciale însoțite de muzică și multe altele este nevoie de o persoană cu abilități
de dezvoltator și designer. Cererea pentru acest rol a crescut la nivel mondial cu 109%.

Manageri TikTok

Având o cerere de 200% la nivel mondial, misiunea de marketing a unui manager TikTok este una foarte dificilă: să
transmită mesaje potrivite și să ofere conținut care să captiveze un public tânăr.

Creator de mișcare

Știm cu toții că lumea rețelelor sociale și internetul, în general, conține mai multe imagini decât cuvinte. De aceea
experții în animație, grafică, secvențe de titlu și orice obiect dinamic, devin astăzi din ce în ce mai esențiali pentru
companii.

Creator de roboți de dialog pentru mesageria Facebook

Experții care pot dezvolta aceste sisteme de dialog automat devin esențiali, într-un moment în care serviciile de
asistență pentru clienți se automatizează. Acești roboți de dialog au devenit deja atât de sofisticați încât uneori este
dificil să ne dăm seama dacă vorbim cu o persoană sau cu un program.

LOCURI DE MUNCĂ
ÎN LUMEA
PLATFORMELOR SOCIALE
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Munca prin intermediul
platformelor digitale
Raportul din 2021 cu privire la rolul platformelor digitale în transformarea pieței muncii
publicat de Organizația Internațională a Muncii, prezintă două tipuri principale de
platforme care oferă o varietate de servicii:
ONLINE
Freelancing: EPWK, Freelancer, Freelancehunt, PeoplePerHour, Toptal, Upwork
De tip concurs: Designhill, Hatchwise, 99designs

Microtask-uri: AMT, Appen, Clickworker, Microworkers

Programare competitivă: Codechef, Hackerearth, Hackerrank, Kaggle, Topcoder
LA FAȚA LOCULUI
Taxi: Beat, Bolt, Cabify, Careem, Gojek, Little, Ola, Uber

Livrări: Cornershop, Glovo, Ubereats, Deliveroo, GrabFood, Jumia Food
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Profesii din industria de jocuri video
Profesiile din industria de jocuri video sunt foarte variate. Industria creează produse complexe, artă, dar implică și o tehnologie
avansată. Are și profesii specifice, dar și profesii ce aparțin și altor industrii.
Iată câteva profesii care v-ar putea interesa:
programator de jocuri;
creator de nivel;
programator;
artist 2D;
proiectant 3D (de mediu virtual sau de personaje);
tester de jocuri.
Pregătirea necesară pentru un loc de muncă în industria de jocuri video
Nu e cu nimic diferită față de pregătirea necesară formării oricărui alt programator (Politehnică, cursuri de programare sau
învățare autodidactă). Ca în multe alte industrii, important este ce știi să faci și nu ce diplomă ai. Nu uitați că și jocurile video
sunt la bază un program de computer.
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Studii și abilități necesare în industria de
jocuri
În industria de dezvoltare de jocuri e nevoie de:
entuziasm;

creativitate;

motivație de a crea;
flexibilitate;

spirit de echipă;

capacitate de a studia individual;

deschiderea de a învăța permanent lucruri noi.
Industria este într-o continuă dezvoltare și e nevoie ca echipele să fie
mereu la curent cu noutățile din domeniu. Există azi în România multe
opțiuni de învățare pentru majoritatea meseriilor din industria jocurilor
video.

Este industria jocurilor video o șansă pentru un loc de muncă
viitor?
Jocurile au devenit cel mai răspândit mediu cultural la nivel global. De
la copii care se joacă pe console până la femei de peste 40 de ani care
joacă zilnic jocuri pe mobil, industria jocurilor video a crescut enorm și
nu mai poate fi ignorată de nimeni. Ca dovadă, toate companiile mari
din alte industrii - creative sau nu – Amazon, Google, Facebook și în
ultima vreme și Netflix - încearcă să intre în această industrie.
Ce trebuie să știe un elev de gimnaziu sau liceu care aspiră la o
carieră în industria jocurilor video?
Să înveți Unity și să încerci să creezi joculețe încă din gimnaziu sau
liceu. Cel mai bine înveți de unul singur, exersând, Așa vei putea intra
în industria de jocuri fie ca dezvoltator indie (independent) fie ca
profesionist angajat la una dintre multele firme din București și din
țară.

Informații furnizate de Andreea Medvedovici Per
Director executiv Romanian Game Developers Association (RGDA) .
Vicepreședinte European Game Developers Federation
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Meseriile sportului electronic
1. Administrator/arbitru
Supraveghează desfășurarea întrecerilor virtuale, respectarea regulilor
jocului de către toți competitorii, rezolvarea controverselor, asigurarea
condițiilor tehnice.
2. Agent
Reprezintă și promovează interesele jucătorilor profesioniști, asigură
brandingul acestora, negociază contractele de sponsorizare și
reprezentare.
3. Personal echipă de producție și transmisie
Asigură planificarea, producția și transmisia în direct a evenimentelor esportive, se ocupă de grafica și muzica în direct, transmisia online,
rezolvă provocările tehnice și cerințele creative.
4. Comentator, moderator sau gazdă a evenimentului
Comentează pe viu jocurile, furnizează informații privind echipele,
istoricul jucătorilor sau a meciurilor, ia interviuri jucătorilor, asigură
feedbackul între jucători și fanii acestora.

FACEIT EVENT ÎN MAREA BRITANIE
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Meseriile sportului electronic
5. Antrenor sau analist
Identifică punctele tari și posibilitățile de dezvoltare
ale propriilor jucători, analizează adversarii acestora și
dezvoltă strategii care să maximizeze câștigurile.
6. Manager al comunităților suporterilor
Asigură comunicarea cu suporterii prin mediile
virtuale și rețelele sociale, ține legătura cu presa și
mass-media.
7. Manager evenimente sporturi electronice
Organizează și asigură buna desfășurare
evenimentelor specifice sporturilor virtuale.

a

8. Pro gamers
Profesioniștii sporturilor virtuale, cei mai buni jucători
la nivel internațional în sporturi electronice, elita
jucătorilor virtuali.

ESL ONE BIRMINGHAMN EVENT ÎN MAREA BRITANIE
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Forumul Economic Mondial prezintă câteva schimbări pe piața globală a muncii care vor avea loc până în
anul 2025.

Locurile de muncă care se află în creștere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analiști de date
Specialiști în IA și învățare automată
Specialiști în volume mari de date
Specialiști în marketing digital și strategic
Specialiști în automatizarea proceselor
Specialiști în dezvoltarea afacerilor
Specialiști în transformări digitale
Analiști în securitatea informațiilor
Dezvoltatori de software și aplicații
Specialiști în Internetul Lucrurilor

Locurile de muncă care se află în declin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Operatori introducere date
Secretari administrativi și executivi
Funcționari administrativi
Contabili și auditori
Muncitori asamblare
Manageri de servicii și administrație
Reprezentanți serviciu clienți
Manageri operaționali și generali
Mecanic reparații utilaje
Funcționari gestiune inventar
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Scăderea numărului
de locuri de muncă
Skills Panorama (2021), un instrument al Uniunii Europene, propune pentru perioada 2016-2030 o previziune a dinamicii
locurilor de muncă, a domeniilor de activitate și a abilităților necesare din România astfel:

Pe sectoare:

Pe ocupații:

Servicii de administrație: -18%
Agricultură, industria forestieră și pescuit: -24,5%
Minerit: -12,8%
Tratarea apelor și deșeurilor: -17,9%

Meseriași: -2,1%
Lucrători agricoli: -27,4%
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Creșterea numărului de locuri de muncă
Pe sectoare:

Pe ocupații:

Servicii profesionale: +18,7%
Sănătate și servicii sociale: +47,4%
Educație: +15,3%
Arte și recreație: +3,9%
Resurse energetice: +7,7%
Sectorul public și apărarea: +9,3%

Specialiști: + 31,9%
Lucrători în servicii și vânzări: +26,8%
Tehnicieni: +15%
Muncitori necalificați: +6,9%
Funcționari: +16,2%
Operatori și asamblatori : +19%
Manageri: 8,9%

RISC: Doar 20% din nevoile pieței de profesioniști în științe, tehnologie și inginerie este acoperită în prezent în România, iar
decalajul se adâncește între oferta universităților și meseriile viitorului În România, din cauza adaptării mai lente la abilitățile
necesare pieței muncii, a necorelărilor cu nevoile economiei reale în plină dinamică, a migrației forței de muncă și a activării
mai slabe a abilităților dobândite la noi acasă, unul din patru angajați va continua să fie slab calificat, avertizează Cedefop prin
European Skills Index. La competențele digitale de bază, România nu prezintă îmbunătățiri semnificative comparativ cu anul
trecut. 35% dintre români au competențe digitale de bază în 2019, iar media UE este de aproape două ori mai mare (61%), ne
semnalează raportul de țară DESI (2020).

155

Locurile de muncă care vor dispărea după 2030:

Topul locurilor de muncă de succes până în
2050:

Încasatori parcare
Operatori telefonie
Cititori contoare
Lucrători poștali, curieri
Secretare și asistente
Muncitori tipografi și dactilografi
Reporter de știri și corespondenți
Crainici radio și tv
Operatori proiecție film
Asistenți farmacie
Tehnicieni terapie respiratorie
Formatori educație primară și secundară
Funcționari bancari
Funcționari administrativi

Specialiști în robotică și IA
Dezvoltatori de software și aplicații IT
Directori de vânzări
Analiști de marketing
Asistenți medicali
Fizioterapeuți
Logopezi - specialiști în problemele de
vorbire
Manageri medicali
Consilieri financiari

156

Recalificare și perfecționare
Universitățile viitorului vor oferi acces la învățare modulară, flexibilă, în timp
real, de oriunde și oricând. Veți putea studia în mai multe moduri, comutând după
preferințe și nevoi între campus, mixt sau complet online, în acord cu stilul propriu
de viață, cu locul de muncă și alte activități. Guvernele, instituțiile de învățământ
superior și actori din sectorul privat vor crea ecosisteme de învățare care se extind
dincolo de campusul universitar tradițional sau cursurile de trei sau patru ani.
Studenții au acum opțiunea de a se înscrie la specializări online oferite de
universități prestigioase din întreaga lume, printre care amintim: University
College London; University of Oxford; The University of Manchester; University of
California, Los Angeles; Boston University. De asemenea, Google oferă numeroase
cursuri online cu certificare, concepute pentru a vă ajuta să vă începeți cariera în
domenii actuale. Cursurile de analiză a datelor, management de proiect,
proiectare UX, asistență și automatizare IT, sunt ușor de parcurs și ghidează
utilizatorul și către alte surse pentru a-și aprofunda cunoștințele.
EDUC- European Digital UniverCity este o alianță între universități europene și
instituții administrative care își propune să susțină activități de predare încrucișată
și interdisciplinară prin metode digitale. Își dorește să creeze un spațiu academic
comun, pentru ca studenții, profesorii și personalul administrativ să poată
colabora fără bariere administrative, juridice, sociale, culturale sau financiare

BEST COLLEGE REVIEW (2021) a realizat un
top cu privire la 10 specializări universitare
care ar putea oferi o garanție mai mare
pentru viitoarele cariere ale studenților:

1. Sisteme informatice
2. Inginerie Chimică
3. Medicină

4. Tehnologie medicală
5. Inginerie electrică

6. Managentul construcțiilor
7. Asistență medicală
8. Fizioterapie

9. Aeronautică și tehnologia aviației
10. Farmacologie
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Nanocalificări și nanodiplome
O alternativă la sistemul de învățământ actual, care nu reușește să țină pasul cu realitatea tehnologică și nici să ofere firmelor
absolvenți cu competențele cerute de piața actuală și viitoare, este sistemul on-line de pregătire intensivă, pragmatică, flexibilă, de
scurtă durată, bazat pe competențe dobândite prin intermediul unor cursuri online deschise cu număr masiv de participanți (engl.
Massive Open Online Courses – MOOC), care se finalizează cu obținerea unor NANODIPLOME (engl. nanodegree) și micro-calificări.
Marile companii sunt primele care au pus bazele acestor cursuri de formare la distanță, scurte și foarte scurte, începând cu anul 2014,
și care reușesc să-și califice beneficiarii pentru posturi de prestigiu: GoggleGoogle, IBM, Tesla, Microsoft, Mercedes etc. Aceste
companii s-au antrenat în noi forme de învățare, pregătire și evaluare care se finalizează cu nanocalificări și nanodiplome (care
certifică aceste calificări specifice).
Iată câteva programe de studiu care-i pregătesc pe tineri pentru domenii și meserii de viitor: în inteligența artificială, învățarea
profundă, mașini zburătoare și ingineri de mașini autonome, ingineria de mașini zburătoare și zbor autonom, introducere în mașinile
autonome, ingineria de învățare automată, ingineria robotică, procesarea lingvistică automată etc.
Am căutat și răspunsul la întrebarea: „de la ce vârstă se poate începe?”. Cam din clasa a IX-a sau atunci când începe să se studieze
algebra avansată (baza matematicii pentru IA) și Python (cel mai simplu limbaj de programare pentru IA). Așadar, nu e obligatoriu să
așteptați terminarea liceului pentru a porni pe drumul unei meserii a viitorului.
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Platforme de învățare online
Dacă vă doriți să învățați ceva nou sau să aprofundati un domeniu cunoscut deja, iată trei dintre cele mai bune platforme de învățare online:

01
UDEMY
Cel mai bun mediu pentru cursantul
obișnuit. Udemy este un depozit masiv de
cursuri online, cu subiecte variate pe teme
precum afaceri, finanțe, IT, productivitate
la locul de muncă, dezvoltare personală,
design, marketing, fotografie, sănătate,
muzică și pedagogie.
Aspectul cursurilor Udemy poate varia,
deoarece prelegerile pot include elemente
audio, video și text, precum și teste.
Udemy este disponibil ca aplicație mobilă,
pentru Apple și Android.

02

03

Cel
mai
bun
pentru
cursuri
asemănătoare
celor
universitare.
Coursera este o platformă de învățare
online care poate oferi studenților
acces la cursuri academice și poate
duce chiar la o diplomă universitară,
pentru costuri mai mici decât
participarea la astfel de cursuri sau
programe personalizate.

Cea mai bună platformă pentru creativitate.
Skillshare oferă cursuri video în domenii
precum animație, design, ilustrație, stil de
viață, fotografie, film, afaceri și scriere.

Subiectele variază pe scară largă,
incluzând subiecte precum arte și
științe umane, matematică și logică,
I.T., limbi, dar nu numai.

Pe lângă unele cursuri gratuite, dacă sunteți
student, puteți economisi 50% din costul unui
abonament premium înregistrându-vă cu o
adresă validă .edu.

COURSERA

SKILLSHARE

Cursurile Skillshare sunt concepute și predate
de artiști, scriitori și alți creatori de renume.
Acestea constau în mod obișnuit dintr-o serie
de lecții video scurte.
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Meserii care nu sunt încă în
pericol de dispariție
De-a lungul timpului unele meserii au dispărut (cei care aprindeau
lămpile cu gaz). Altele au evoluat (spițerii au devenit farmaciști).
Unele meserii sunt amenințate de progresul realizat în domeniul lor
(tipografii). Altele abia au apărut (bio-tehnologi sau dezvoltatorii
blockchain). Altele vor apărea în viitor (specialist în medicină
spațială).
Credem că meseriile care nu sunt în pericol să dispară pentru
generațiile tinere de azi, ca urmare a impactului tehnologic,
provin din trei arii mari: cele care necesită îngrijire umană,
reparații și creativitate.
Nu vor dispărea meseriile din domeniile legate de asistența
medicală, servicii dentare, nutritive, fizioterapie, reparații utilitățil,
antrenor pentru condiție fizică, teatru, film, muzică, educație,
restaurant, coafor, reparații auto, service-uri variate, construcții,
magazinele de produse de lux și artizanii lor etc. Toate acestea
presupun interacțiuni complexe umane greu de automatizat.
Meseriile tradiţionale ca dulgher, instalator, electrician, frizer, mecanic
auto, dentist sunt încă dificil de robotizat, dar nu imposibil pe
termen lung.

Transportul produselor cu șoferi umani va continua până la apariția
sistemelor inteligente de infrastructură care să poată comunica prin
senzori cu mașinile și roboții inteligenți, ceea ce este o veste bună
pentru moment pentru șoferi sau mecanici, dar nu pentru mult timp.
Meserii în declin vor fi și în domeniul vânzărilor în magazine, odată
cu tot mai multe cumpărături făcute online, însă fără a dispărea
complet. Cert este că vor fi din ce în ce mai puţine. Casieria va fi în
declin accentuat odată cu instalarea automatelor de autoservire,
scanere, plățile electronice automate etc.
În schimb, marketingul, avocatura, domeniul bancar etc. vor fi
domenii în care doar cei mai buni vor rămâne pe piață, iar mediocrii
vor dispărea.
Meseriile repetitive, numite și algoritmitice, vor fi integral
automatizate. Meseriile euristice, care necesită creativitate și soluții
noi, vor fi la mare căutare.
În ansamblu, mașinăriile au nevoie de oameni pentru a fi create,
reparate și supravegheate. Întotdeauna omul va putea face ceva în
plus față de o mașinărie. Să nu subestimăm imaginația sau
ingeniozitatea umană.
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Ce vor face oamenii care nu vor mai fi obligați să
lucreze?
Încă
mai
există
presiune
a
sindicatelor și a statelor protectoare
care întârzie înlocuirea angajaților cu
roboți, dar în fața competiției acerbe,
în fața pierderilor de productivitate și
a falimentului unor întregi ramuri
economice, statele, sindicatele și
companiile vor ceda și vor achiziționa
tehnologie.
Va apărea în acest context o „clasă a
oamenilor neangajabili” – termen
introdus de antropologul Yuval
Harari în 2013 – care nu vor avea
nicio ocupație și vor fi sprijiniți de
statul conștient de imposibilitatea
acestora de a-și găsi o ocupație.
Ajutoare financiare orientate în acest

sens sunt în plină dezbatere publică,
cu proiecte pilot în țările avansate
tehnologic, precum Finlanda și
Elveția, și se discută tot mai intens
despre venitul minim garantat
susținut
din
câștigurile
din
productivitatea dată de automatizare
și chiar despre impozitarea roboților.

VIITORUL EDUCAȚIEI ȘI LOCURILOR
DE MUNCĂ

YUVAL NOAH HARARI:
„VIITORUL ROMÂNIEI DEPINDE DE FELUL ÎN CARE
VEȚI APĂRA DEMOCRAŢIA ŞI LIBERTATEA”

LOCURILE DE MUNCĂ
VERZI ALE VIITORULUI
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Locurile de muncă verzi ale viitorului
GLOBALCITIZEN PROPUNE O LISTĂ DE MESERII CARE VOR FI LA MARE CĂUTARE PENTRU UN VIITOR VERDE
Fermier urban
Crește plante pe verticală, utilizând acoperișurile, terasele sau balcoanele.
Contribuie astfel la conservarea energiei, creșterea biodiversității urban,
controlul microclimatului.
Designer verde
Creează haine din materiale reciclabile, obiecte de design interior din
materiale refolosibile, lucrări de artă din deșeuri.
Inginer și tehnician în domeniul energiei valurilor

Proiectează, construiește, instalează, operează, monitorizează, asigură
mentenanța utilajelor care obțin energie sustenabilă folosind puterea
valurilor.
Consultant în sustenabilitate.
Asigură consultanța în ceea ce privește reducerea emisiilor de carbon,
managementul
și reciclarea deșeurilor, tratamentul apei uzate,
transportul curat, fără folosirea combustibililor fosili, în general pentru
dezvoltarea sustenabilă a companiilor, organizațiilor, localităților,
regiunilor.

Constructor de case verzi
Se ocupă de construcția de locuințe verzi dar și îmbunătățirea
celor existente pentru a le face mai eficiente din punct de vedere
energetic și cât mai prietenoase cu mediul înconjurător.
Cercetător al mediului înconjurător

Studiază, evaluează și face previziune privind impactul creșterii
temperaturii asupra mediului sau impactul intensificării unui
anumit tip de poluare.
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Tehnician biogaz. Operează, monitorizează, repară instalațiile de
obținere a energiei folosind biogazul emis de plante.
Avocat specializat în mediu. Asigură consultanța în ceea ce privește
impactul corporațiilor sau uzinelor asupra mediului, responsabilitatea
corporatistă.

TURBINE
EOLIENE

Instalatori panouri solare fotovoltaice. Multe proprietăți rezidențiale,
comerciale și industriale instalează astfel de sisteme fiind nevoie de
specialiști în acest domeniu.
Specialiști în turbine eoliene. Tehnicienii eolieni sunt la mare căutare și
se așteaptă ca oportunitățile pentru acest rol să crească cu 61% până în
2029.
Tehnicieni hidroenergetici. Ei colectează, analizează și modelează date
despre calitatea apei pentru a evalua amenințările și a găsi soluții pentru
aprovizionarea cu apă în condițiile amenințărilor climatice.
Ingineri și designeri de materiale plastice regenerabile. Experți care
pot obține ambalaje reciclabile 100%, experți în gestionarea deșeurilor
post-consum.
Inginer de mediu. Se specializează în protejarea sănătății publice prin
proiectarea sistemelor care controlează poluarea.

PANOURILE
FOTOVOLTAICE
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Sustenabilitate
Sustenabilitatea rescrie economia și meseriile viitorului

Sustenabilitatea reprezintă calitatea unei activități umane de a se desfășura fără a epuiza resursele disponibile și fără a distruge
posibilitatea de a satisface nevoile generațiilor viitoare. După mai multe perioade de modificări ale modelelor economice prin
care am trecut, suntem astăzi, din nou, într-o etapă de tranziție, într-un nou model economic, capitalist, dar caracterizat de
sustenabilitate, de grija pentru modul în care folosim resursele și de a nu le compromite pentru viitor.
Noul model economic despre care vorbim și spre care facem această etapă de tranziție presupune producerea de profit,
contribuind la conservarea și poate chiar la generarea de noi resurse, atât din punct de vedere al mediului, cât și al
societății.

Din punct de vedere economic, sustenabilitatea schimbă totul în jurul nostru – de la modul în care sunt gândite afacerile, la
felul în care vom lua decizii atunci când facem parte dintr-o organizație, până la cum ne vom comporta în calitate de
consumatori. Deja vedem acest lucru, chiar și în România – prin schimbări de comportament ale consumatorilor: lumea nu mai
vrea să cumpere produse de origine animală, acolo unde animalele au fost exploatate într-un mod extrem și negativ, sau
consumă doar produse naturale, cer folosirea cât mai rară a pesticidelor sau a altor componente chimice. Sau când vorbim de
haine, a început un val de modă sustenabilă în care ne uităm la cum sunt tratați angajații din industria textilă, de unde provin
materialele și care e durabilitatea în timp a produselor finale.

Informații oferite de Dragoș Tuță
Fondator Ambasada Sustenabilității în România
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Profesii legate de
sustenabilitate
Toate profesiile sunt legate de sustenabilitate. Nu există nicio
profesie care să nu fie implicată în această tranziție.
Vor fi profesii care vor fi schimbate în mod prioritar, meserii care au
nevoie să dobândească cunoștințe și să se adapteze foarte rapid,
cum sunt pozițiile de management, unde se decide modul în
care funcționează organizația. Tot ceea ce ține de decizie, de la
directorul general, la directorii de achiziții, resurse umane,
producție, de mediu, ar trebui să investească rapid în
pregătirea lor în acest domeniu, astfel încât să rămână
competitivi și să reducă riscurile organizațiilor în care lucrează.
Uniunea Europeană accelerează această tranziție către modelul
responsabil, sustenabil. Cu toții, inclusiv politicienii, cei din
instituțiile publice, de la autorități guvernamentale, până la
autorități locale, trebuie să învețe rapid să se adapteze la
schimbările care se pregătesc, de la reglementări de mediu, până la
modul în care o organizație privată sau publică va interacționa cu
cetățenii. Cercetarea și inovarea sunt domenii în care
sustenabilitatea este deopotrivă esențială.

Domeniul financiar-bancar. Pentru a ajunge la proiecte verzi,
sustenabile, e nevoie ca investițiile să fie direcționate către aceste
proiecte și să fie oprite cele iresponsabile, care fac rău mediului și
societății.
Profesia de specialist sau consultant în sustenabilitate. Orice
specialist în acest domeniu va trebui să fie foarte bine pus la
punct cu principiile raportării nefinanciare, cu partea tehnică (de
exemplu, evaluatori ai amprentei ecologice), cu indicatorii de
sustenabilitate, pentru că ceea ce nu măsori nu poți schimba.
Prin urmare, oricine vrea să se adapteze acestei tranziții trebuie
să dezvolte un instrument intern de management prin care să
identifice cei mai importanți indicatori de sustenabilitate, să îi
măsoare și să îi analizeze în cadrul unor rapoarte multianuale,
urmând ca cei din management să aibă datele în baza cărora pot
lua decizii. Cine vrea să conducă sau să decidă în afacerile
viitorului va trebui să cunoască ce înseamnă sustenabilitatea
afacerii și să acționeze în acest sens.

Informații oferite de Dragoș Tuță
Fondator Ambasada Sustenabilității în România
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Abilități necesare pentru meseriile verzi
Abilități tehnice și inginerești

Abilități manageriale

competențe specifice în domeniul
proiectării, construcției și întreținerii
tehnologiei utilizate de ingineri și tehnicieni

asigurarea calității mediului
grija pentru mediu

cunoașterea și aplicarea celor mai
eficiente soluții de conservare a
mediului

expertiză și experiență practică în ceea ce
privește clădirile eco, energia sustenabilă,
eficientizarea utilizării energiei

cunoașterea și aplicarea celor mai bune
soluții de eficientizare a consumului de
energie și apă

abilități de cercetare, experiență în utilizarea
noilor tehnologii

Abilități științifice
în mod special în științele pământului
competențe ecologice

abilități transdisciplinare

gândire creativă și inovativă

Abilități de monitorizare și evaluare
ABILITĂȚILE IDENTIFICATE DE
FEM ÎN 2021 PENTRU
LOCURILE DE MUNCĂ VERZI

monitorizarea și evaluarea aspectelor
legale, tehnice și de mediu corelate cu
activitatea desfășurată

monitorizarea și evaluarea impactului
activităților desfășurate asupra mediului
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Abilități și studii necesare în
industria sustenabilității
Sustenabilitatea este o disciplină bine definită din punct de vedere teoretic și practic. Există standarde clare de măsurare și raportare care sunt
aproape identice din punct de vedere calitativ, spre exemplu, cu standardele de contabilitate. Principala diferență este că aici vorbim despre
rezultate nefinanciare față în față cu rezultate financiare, în cazul contabilității.
Un elev de gimnaziu de astăzi va lucra cu siguranță într-o organizație publică sau privată
caracterizată de sustenabilitate. Fișa postului viitorului este unul caracterizat de valorile
durabilității.
Un consultant de sustenabilitate trebuie să înțeleagă atât modelul economic actual, cât și
modelul economic viitor. Sunt cursuri disponibile în România, atât online, cât și fizic, iar o
Ambasada
Sustenabilității.
parte
dintre
ele
pot
fi
găsite
și
la
Această instituție a lansat un program prin care oferă acces la cei mai buni specialiști în
domeniu - atât din țară, cât și din străinătate, la membrii Coaliției România Sustenabilă și
tuturor angajaților acestor organizații.
Pe lângă toate acestea, există multe informații liber accesibile online, de la suporturi de curs
până la cursuri interactive. De asemenea, există cursuri specializate, atât de strategie de
sustenabilitate și de raportare nefinanciară sau cursuri dedicate pentru anumite funcții:
achiziții responsabile, resurse umane sustenabile ș.a.m.d.

capacitate bună de comunicare, de
digitalizare, însă nu la un nivel
avansat, ci mai degrabă la un nivel
mediu
cunoștințe economice și cunoașterea
funcțiilor de management și a
responsabilităților aferente fiecărei
funcții
multă empatie față de generațiile
viitoare;
capacitatea de a gândi pe termen
lung;
pragmatism.

Informații oferite de Dragoș Tuță
Fondator Ambasada Sustenabilității în România
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MESERIILE VIITORULUI
SUNT PENTRU TINE
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Consilierea vocațională înainte de alegerea parcursului
educațional
15 MINUTE
Test de evaluare online în
15 minute
GÂNDIRE
COMPORTAMENT
MOTIVAȚII

Analiza 3D ajută la determinarea profilului personalității din trei
perspective esențiale: gândire, comportament și motivații individuale.
Pentru aplicarea sa este recomandabil contactul cu un specialist în
consiliere vocațională, înainte de a lua decizia cu privire la liceul sau
facultatea direct pe care doriți să le urmați.

PERSONALIZAT

Interpretare personalizată
a datelor

95% ACURATEȚE

95% grad de acuratețe
a rezultatelor

Contact: 3D Human Development,
marin@3dhumandevelopment.ro
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Pentru a ști ce meserii ale viitorului sunt mai potrivite pentru tine, ar trebui
sa cunoști ce tip de personalitate ai
Stilurile de personalitate sunt limbajul comportamentului observabil. Dacă v-ați aloca câteva minute sau câteva ore pentru a observa oamenii
cum se comportă într-o anumită situație, veți vedea stiluri de personalitate în acțiune.

D
Unii oameni sunt puternici,
direcți și nerăbdători numim acești oameni stilul
„D”

Unii oameni sunt
optimiști, prietenoși,
vorbăreți și carismatici numim acești oameni stilul
„I”

I

Unii oameni constanți, răbdători,
loiali și practici - numim acești
oameni stilul „S”

S

C

Unele persoane sunt precise,
sensibile, analitice și idealiste numim acești oameni stilul „C”
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De ce sunt importante stilurile de personalitate?
1. Stilul tău de personalitate atrage anumite ocupații
profesionale
Nu doar sunteți „atrași” de anumite tipuri de locuri de muncă
sau cariere, dar sunteți, de obicei, mai mulțumiți, mai productivi
și mai creativi în domenii favorabile stilurilor proprii de
personalitate. De exemplu, cineva care are stilul S poate fi mai
dispus să lucreze ca asistent medical decât ca agent de bursă.
Rețineți că oricine poate practica orice slujbă dar numai
anumite „stiluri” se vor simți mulțumite cu adevărat. Acest ghid
încearcă să vă identifice stilul și sugerează ocupațiile care se
potrivesc mai bine fiecărui stil în parte.

2. Înțelegerea stilurilor te ajută să devii un
comunicator mai bun
Odată

ce

înțelegeți

cum

să

vă

determinați

stilul

de

personalitate, găsiți cheia pentru a comunica mai bine cu
angajatorii sau cu colegii.

Este simplu: dacă vrei să te înțelegi cu o persoană puternică și
directă, fii puternic și direct cu ea. Dacă vrei să comunici mai

bine cu o persoană prietenoasă și optimistă, fii prietenos și

optimist cu ea. Dacă vei căuta să fii înțeles de persoana
răbdătoare și practică, fii răbdător și practic cu ea. Dacă doriți

să reduceți conflictele cu persoana precisă și analitică, fii precis

și analitic cu ea. Nu uitați să permiteți stilului personalității dvs.

să fie flexibil.
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De ce sunt importante stilurile de personalitate?
3. Înțelegerea stilurilor vă ajută să rezolvați sau să

4. Înțelegerea stilurilor te ajută să accepți diferențele față

preveniți conflictele

de ceilalți

Când înțelegeți de ce cineva a făcut sau a spus ceva,

Știm că toți oamenii sunt unici însă uneori ești frustrat de cei

veți avea mai puține șanse să reacționați negativ.
Conștientizarea motivațiilor altora vă permite să evitați
problemele înainte ca ele să se declanșeze.

care nu se potrivesc cu stilul tău de comunicare. Poate
persoana cu care comunici este analitică, în timp ce tu vrei
doar să aibă grijă de tine și de ideea ta. Dacă înțelegeți că
interlocutorul are un C / D mare și voi sunteți cu S / I ridicat,
este mai ușor să comunicați. Îi poți aprecia stilul și apoi să îi
oferi toate argumentele și faptele doveditoare pe care le poți
aduce.
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Identificarea stilului de personalitate
INSTRUCȚIUNI: Citiți rândurile tabelului de la stânga la dreapta. În ordine descrescătoare, clasificați selecțiile din fiecare
dintre cele 15 categorii care vă descriu cel mai bine comportamentul la școală.
Utilizați 4 pentru enunțul care este cel mai asemănător cu dvs., 3 pentru enunțul care este adesea ca dvs., 2 pentru enunțul
care este ocazional ca dvs. și 1 pentru enunțul care este cel mai puțin ca dvs. Scrieți un număr în coloana de sub semnul #.
După ce ați făcut selecțiile, adăugați scorurile pe verticală și totalizați-le în casetele de mai jos marcate cu J, F, K și L.
IMPORTANT: Trebuie să utilizați cifrele 4, 3, 2 și 1 o singură dată în fiecare rând orizontal de răspunsuri.
Exemplu:

#
În cea mai
mare parte
sunt:

Poruncitor și direct

3

#
Sociabil și expresiv

1

#
Relaxat, tolerant si
informal

4

#
Clar si precis

2

In cea mai mare parte sunt:

Poruncitor și direct

Sociabil și expresiv

Relaxat, tolerant si informal

Clar si precis

Prefer mediul de lucru în
care …

Pot lua decizii, stabili
obiective și pot vedea
rezultate

Pot fi creativ, să comunic și să
conving pe ceilalți

Să pot îndeplini sarcini repetitive,
să lucrez în echipă și să stau într-o
singură locație

Să pot aduna fapte și detalii, să
urmez procedurile cu controale
de înaltă calitate

Prefer un mediu de lucru

Orientat spre rezultate

Orientat spre oameni

Orientat spre proces / echipă

Orientat spre detalii

Mediul meu ideal de lucru
este

Să fiu lucrător
independent

Lucrul cu alți oameni

Să lucrez în echipă

Să lucrez singur fără întreruperi

În profesia mea, vreau să

Gestionez pe ceilalți

Motivez pe alții

Urmez instrucțiunile de rutină

Adun detalii și fapte

Realizările mele

Mine și despre alți oameni

Familia și prietenii mei

Lucruri, sisteme sau organizație

Comand altora

Influențez pe ceilalți

Accept pe alții

Evaluez pe alții

A fi rapid sau impulsiv

A face ceea ce este popular sau a
reacției mele instinctuale

Studierea situației și precauție

Colectarea informațiilor și
menținerea obiectivității

Determin și să-i conving pe ceilalți

Mediez probleme sub presiune

Analizez informațiile

Comunicator instinctiv

Jucător de echipă instinctiv

Organizator instinctiv

Pot interacționa cu alte persoane
creative

Pot avea răbdare și încetinesc
procesul

Pot analiza fapte și detalii

Să fie prietenoasă și optimistă

Să fie de rutină și eficientă

Să fie orientată spre sarcini și
detaliu

Comunicarea cu oameni

Munca de rutină

Urmărirea proceselor

Creativ, elegant, prietenos sau plin
de viață

Loial, răbdător și stabil

Conștiincios, precis și
consecvent

Motivării altora și a stabilirii păcii

Ajutorării și ascultării altora

A fi conservator și discret

F=

K=

L=

Îmi place să vorbesc cu
ceilalți despre
Tind să
Când iau decizii, tind spre
Sunt capabil să
Sunt un
Funcționez cel mai bine
atunci când

Iau decizii și să accept
schimbarea
Lider instinctiv
Pot îndeplini
responsabilități cu
autoritate

Vreau ca vocația mea

Să fie liberă de o muncă
detaliată excesivă

Mediul meu ideal de lucru
este
Modul meu general ar
putea fi descris ca fiind
Conversația mea se
concentrează în jurul
# TOTAL

Îndrăzneț, agresiv
acțiuni
Autoritar, vizionar,
inovator
Valorii de a ajunge la
ideea principală
J=
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Identificarea stilului de personalitate
INSTRUCȚIUNI:
Verificați exactitatea # totalurilor pentru fiecare dintre coloanele J, F, K și L.
Toate cele patru coloane, atunci când sunt totalizate, trebuie să fie egale cu 150.
Totalul pentru coloana J măsoară stilul ”D”. Totalul pentru coloana F măsoară stilul ”I”. Totalul pentru coloana K
măsoară stilul ”S”. Totalul pentru coloana L măsoară stilul ”C”.
Trasați acum numărul din fiecare coloană pe graficul de mai jos. Exemplu: dacă ați marcat 39 în coloana J, plasați
un punct pe numărul 39 pe grafic sub litera „D”.
Desenați linii pentru a vă conecta punctele D, I, S și C, trecând de la D la I la S și apoi la C.
Încercuiți cel mai înalt punct de pe graficul dvs. Acesta este „Stilul tău de bază”.
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Identificarea stilului de personalitate
J

F

K

L

Graficul dumneavoastră:

D

I

S

C

60
57
54
51

60
57
54
51

60
57
54
51

60
57
54
51

48
45
42
39

48
45
42
39

48
45
42
39

48
45
42
39

Graficul DISC este un instrument
minunat care vă ajută să vă vizualizați
stilul ocupațional. Puteți vedea
intensitatea fiecăruia dintre cele
patru stiluri de bază. Trebuie să fiți
mai preocupat de punctele de
deasupra liniei medii. Acestea sunt
punctele
tale
forte
de
comportament.

INTENSITATE
MARE

LINIA MIJLOCIE

36
33
30

36
33
30

36
33
30

36
33
30

27
24
21
18
15

27
24
21
18
15

27
24
21
18
15

27
24
21
18
15

INTENSITATE
MICA

Comportamentul
majorității
populației este o combinație de două
sau mai multe stiluri deasupra liniei
medii. Aruncați o privire la punctul
cel mai înalt și unde se încadrează în
raport cu celelalte trei puncte din
grafic.
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Profilul personalității și calificări necesare pentru câteva
meserii ale viitorului
MANAGERUL DE ECHIPE COMBINATE: OM – ROBOȚI
În calitate de manager de echipe mixte om-roboți, veți identifica sarcini, procese, sisteme și experiențe care pot fi îmbunătățite cu ajutorul noilor
tehnologii. Veți defini rolurile și responsabilitățile și veți stabili regulile pentru modul în care mașinile și angajații ar trebui să se coordoneze
pentru a îndeplini o sarcină.
Rezultatul DISC: S,C,D sau C,D sau D,C

ABILITĂȚI ȘI CALIFICĂRI NECESARE
Psihologie experimentală sau neuroștiințe; o calificare de master relevantă în informatică, inginerie sau resurse umane.
Cel puțin cinci ani de experiență într-unul sau mai multe domenii, inclusiv:
Tehnici de neuroștiințe umane
Robotică (proiectare mecanică, control, viziune robotică).
Monitorizarea și înțelegerea activității umane.
Interacțiunea om-robot.
Roboți sociali.
Abilități de conducere, comunicare și colaborare, împletite cu pasiunea pentru programare și robotică, o înțelegere și / sau interes pentru
antreprenoriat, inovație corporativă, resurse umane, managementul talentelor și operațiuni.
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Profilul personalității și calificări necesare pentru câteva
meserii ale viitorului
GESTIONAREA DATELOR COMPLEXE DIN ORAȘELE
INTELIGENTE
Analiștii din orașele inteligente asigură un flux constant de date
„sănătoase” în jurul orașelor noastre - inclusiv date bio, date despre
cetățeni și date despre active - asigurând toate funcțiile tehnice și
ale echipamentelor de transmisie fără a fi compromise.
Rezultatul DISC: S,C sau C,S sau C,D

ABILITĂȚI ȘI CALIFICĂRI NECESARE
Abilități de lucru cu circuite inteligente
Cunoașterea metodologiilor Lean Startup
Capacitatea de a citi platforme ce conțin date analitice și vizuale.
Experiență în imprimarea 3D.
Elemente ale gândirii bazate pe design.

INSTALATORI DE PANOURI FOTOVOLTAICE SOLARE
Asamblează, instalează sau întreține sisteme solare fotovoltaice (PV)
pe acoperișuri sau alte structuri.
Rezultatul DISC: S sau S, C sau S, C, I.

ABILITĂȚI ȘI CALIFICĂRI NECESARE
• Studii în ingineria tehnologiilor regenerabile

• Efectuează întreținerea de rutină a sistemului fotovoltaic (PV) pe

module, tablouri, baterii, echipamente de condiționare a energiei,
sisteme de siguranță, sisteme structurale, etanșare la intemperii sau
echilibrarea echipamentelor sistemelor.
• Identifică pericolele electrice, de mediu și de siguranță asociate
instalațiilor fotovoltaice (PV).
• Identifică metodele de amplasare, orientare și montare a unor
module sau tablouri pentru a asigura instalarea eficientă,
configurația electrică sau întreținerea sistemului.
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Profilul personalității și calificări necesare pentru câteva
meserii ale viitorului
SPECIALIST ÎN MARKETING DIGITAL

OFIȚERUL ÎN DIVERSITATE GENETICĂ

Specialistul în marketing digital este responsabil pentru dezvoltarea
și executarea comunicărilor de marketing și a conținutului digital

Facilitează profitabilitatea și productivitatea organizației,
favorizând în același timp un mediu de incluziune genetică.

Rezultatul DISC: I sau I, D sau I, C sau I, C, S

ABILITĂȚI ȘI CALIFICĂRI NECESARE
Licențiat în științe, marketing, afaceri sau domenii conexe sau
experiență echivalentă.
Abilități de comunicare remarcabile pe numeroase platforme,
inclusiv scrise, verbale și multimedia.
Înțelegere foarte bună a conceptelor, tendințelor, strategiilor și
celor mai bune practici actuale de marketing online.
Abilitatea de a lucra bine și de a fi flexibil în cadrul echipei de
marketing și a altor departamente.
Percepție/ înțelegere corectă a culorilor, abilități de compoziție
grafică, abilități de compoziție verbală.

Rezultatul DISC: I,D,C sau I,C sau C,I sau I,C,S

ABILITĂȚI ȘI CALIFICĂRI NECESARE
• Studii aprofundate în biologie sau medicină genomică.

• Un MBA sau o diplomă de master cu o diplomă în științe

umane sau managementul afacerilor.
• Capacitate dovedită de a construi relații de încredere în
întreaga organizație.
• Abilități interpersonale puternice, de comunicare verbală și
scrisă.
• Foarte motivat de sine, condus individual, autodisciplinat,
organizat și concentrat.
• Abilități de coordonare echipe.
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Profilul personalității și calificări necesare pentru câteva
meserii ale viitorului
DATA SCIENTIST / ANALIST DE DATE

INGINER FULL STACK

Utilizează abilitățile de analiză, statistică și programare pentru a
colecta, analiza și interpreta seturi mari de date. Apoi utilizează
aceste informații pentru a dezvolta soluții bazate pe date pentru
provocări din mediul de afaceri și nu numai.

Acest rol se concentrează pe programarea în vederea dezvoltării de
software și integrarea
acestor platforme. Crearea, testarea și
implementarea programelor software utilizând limbaje de
programare precum Java, Core MVC și ASP.NET.

Rezultatul DISC: C sau C, D sau C, S, D.

Rezultatul DISC: C,I sau I, C sau C sau C, D.

ABILITĂȚI ȘI CALIFICĂRI NECESARE

ABILITĂȚI ȘI CALIFICĂRI NECESARE

Abilități foarte bune în rezolvarea problemelor.
Experiență folosind limbaje statistice precum Python, SLQ
Experiența de lucru și crearea de arhitecturi de date.
Abilități excelente de comunicare scrisă și verbală pentru
coordonarea între echipe.
Dorința de a învăța și stăpâni noile tehnologii și tehnici.
Abilități manageriale puternice.

• Experiență tehnică de calitate în crearea și testarea software-ului,
ingineria inversă și diverse sarcini de programare.
• Abilități interpersonale puternice pentru a colabora cu colegii la
corectarea problemelor software.
• Dorință continuă de a învăța lucruri noi. Tehnologia este în
continuă evoluție și va trebui să învățați noi limbaje de programare și
metode de proiectare software pe măsură ce apar.
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Profilul personalității și calificări necesare pentru câteva
meserii ale viitorului
DETECTIVUL DE DATE

BROKER DE DATE PERSONALE

ABILITĂȚI ȘI CALIFICĂRI NECESARE

ABILITĂȚI ȘI CALIFICĂRI NECESARE

Rezultatul DISC: C, S, D sau C, S.

Experiență în aplicarea legii, în mod ideal în activități din sfera
investigației. Context juridic, fie ca procuror, avocat sau consilier
juridic.
Formare sau calificare academică în știința datelor și a tehnologiilor
aferente. Cunoștințe în lucrul cu următoarele programe sau similare
cu acestea: Tableau, Domo etc.
Calificări în matematică și / sau științe generale (de exemplu, fizică);
calificări în orice ramură a contabilității financiare și de
management. O diplomă în matematică, științe fizice, filozofie,
economie, drept sau contabilitate ar fi benefice.

Rezultatul DISC: C, S, I sau C, S, D sau C, S

• Abilități analitice excepționale.
• Înțelegere profundă a mediului de reglementare global.
• Aptitudinea de a lucra cu cantități mari de date .
• Abilități excelente de comunicare și interpersonale.
• Capacitate de lucru în echipă.
• Rezistență fizică și mentală.
• Abilitatea de a lucra bine într-o echipă și un grad ridicat de
auto-responsabilitate.
• Abilitatea de a învăța rapid.
• Disciplina și motivația personală foarte puternică.
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Profilul personalității și calificări necesare pentru câteva
meserii ale viitorului
TRANSCRIPTOR MEDICAL

SPECIALIST ÎN ETICA INTELIGENȚEI ARTIFICIALE

DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCĂ

ABILITĂȚI ȘI CALIFICĂRI NECESARE

• Decide ce informații ar trebui incluse sau excluse în rapoarte.
• Distinge între omonime și recunoaște inconsecvențele și greșelile
din punct de vedere medical.
• Produce rapoarte medicale, corespondență, înregistrări,
informații despre îngrijirea pacienților, statistici, cercetări medicale
și materiale administrative.
• Organizează poșta primită și expediată, completarea și
depunerea cererilor de asigurare, introducerea datelor în sistem
• Primește pacienți, programează întâlniri și ține evidența lor.

•
•
•
•
•
•
•

Transcrie rapoartele dictate și traduce jargonul medical și
abrevierile în formele lor extinse. Editează și returnează rapoartele
în format tipărit sau electronic, pentru revizuire și semnare sau
corectare.
Rezultatul DISC: S sau S, C sau S, C, I.

Construiește și gestionează cadrul moral și se asigură de respectarea
cadrului legal în ceea ce privește noile tehnologii, definirea drepturilor
roboților și a mașinilor inteligente, integrarea lor cu drepturile omului
și construirea setului de politici pentru inteligența artificială.
Rezultatul DISC: C,S,I sau I,C sau C,S,D

Gândire analitică
Gândire strategică îndreptată spre rezolvarea problemelor
Abilități în definirea și îmbunătățirea proceselor existente
Cercetare și consultanță
Inteligență emoțională
Abilități de negociere și de colaborare în echipă
Atitudine proactivă
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Profilul personalității și calificări necesare pentru câteva
meserii ale viitorului
MODĂ DIGITALĂ, CROITORI DIGITALI

CONSILIER MOTIVATIONAL PENTRU FITNESS

ABILITĂȚI ȘI CALIFICĂRI NECESARE

ABILITĂȚI ȘI CALIFICĂRI NECESARE

• Experiență și / sau calificări în modă, croitorie, cusut, tapițerie,

• Înțelegere temeinică a tracker-ilor de fitness, a articolelor portabile
și a articolelor de îmbrăcăminte inteligente pentru fitness. Abilități
multidisciplinare.
• Experiență dovedită care facilitează rezultatele colaborărilor cu
clienții pe termen lung, de-a lungul săptămânilor, lunilor, anilor.
• Experiență de lucru în medii de networking, online și diversificare
multiculturală. Mulți dintre oamenii cu care veți lucra vor fi dispersați
geografic.
• Este necesară acreditarea MOOC pentru diferite modalități de
fitness / wellness, de exemplu, drumeții, alergarea pe scări, CrossFit
sau yoga.

Rezultatul DISC: I, sau I, C. sau I, C, D

arte generale, design interior.
• Personalitate captivantă și plăcută. Ar trebui să fii cineva care
se simte confortabil cu alți oameni și căruia îi place să îi ajute pe
aceștia să ia decizii bune. Clienții ar trebui să aștepte cu
nerăbdare să le vizitați casele.
• Experiență și expertiză în consultanță / coaching.
• Un bun simț al modei și capacitatea de a vă prezenta în cea
mai bună lumină posibilă.
• Abilități de vânzare / simț comercial. Croitorii digitali sunt în
prima linie a echipei de vânzări.

Rezultatul DISC: I, sau I, C. sau I, C, D
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Rolul învățământului profesional și dual
Abilitățile sociale de integrare în echipă
vor fi necesare în 60% din profesii

Educația generală este necesară în 40%
din profesii.

Actualizarea cunoștințelor practice este necesară în
orice profesie. Schimbări se vor produce prin
apariția noutăților tehnologice.

Abilitățile practice sunt unice precum
semnătura pe document. Odată dobândite vor
pune persoana în valoare aparte în societate.
Pentru a te adapta schimbărilor trebuie să îți dezvolți
așa numita „gândire de începător”, învățând mereu
ceva nou.

3. Te integrezi
în structuri
profesionale
2. Dezvolți
competențe
sociale
1. Dobândești
abilități
practice
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Cum ne pregătim pentru interviuri?
Pentru absolvenții de liceu este esențial să poată
susține un interviu în care să se prezinte în public – fie
că e un potențial angajator pentru un job part time, de
vară, fie admiterea la o instituție de învățământ
superior – printr-un discurs care să convingă auditoriul
că e cea mai potrivită persoană.
Cu cât elevii se antrenează mai devreme în astfel de
experiențe în care învață să își vândă inteligent
capacitățile și abilitățile, cu atât mai ușor va fi la
următoarele interviuri de angajare.
Iată câteva direcții din care vă puteți inspira și exersa
ulterior.
Cum îți pregătești un interviu - scris, video
• regulile de redactare ale unui CV scris
• regulile de realizare ale unui CV video

Elemente de vorbire în public - cum te prezinți astfel
încât să ai un discurs coerent și atractiv? Când susții un
proiect, o idee sau chiar un examen oral, urmărește, în
fiecare săptămână, #PastilaDePublicSpeaking, un
serial foarte util dezvoltat de Andrei Dunuță, în
parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării din
România.
Cum te promovezi în social media?
Folosind exact rețelele sociale pe care tinerii
interacționează zilnic -TikTok, Instagram, Facebook,
LinkedIN și bunele practici pentru propriul podcast.
Cum îți construiești un brand personal încă de pe
băncile școlii? Pentru că școala e începutul carierei
tale, iată câteva reguli esențiale de urmat.
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Abilități transferabile
Multe companii se confruntă cu un viitor incert atunci când discutam despre automatizarea locurilor de muncă, fiind
prea riscant să angajezi candidați specializați într-un domeniu sau într-un mod de tehnologie care ar putea deveni rapid
învechit. De aceea, abilitățile de muncă transferabile sunt foarte solicitate.
Candidații cu abilități transferabile vor fi mai apreciați de către angajatori, subliniind că aceste abilități sunt în general
considerate soft skills, iar majoritatea angajatorilor le consideră mai importante decât așa-numitele specializări. Asta
pentru că sunt dezvoltate - nu predate.
Pentru a redacta un CV convingător, puteți să acordați atenție următoarelor trei tipuri de abilități:

1.

Abilități orientate spre sistem: expert în cel puțin un domeniu. De exemplu, dacă ați lucrat ca analist financiar sau

consultant în investiții, ați putea specifica „pricepere financiară” ca una dintre abilitățile pentru un loc de muncă.

2. Abilități orientate spre oameni: adaptabil la diverse circumstanțe și situații în ceea ce privește colaborarea cu

ceilalți. În CV, încercați să enumerați abilități precum managementul performanței, managementul schimbărilor,
dezvoltarea personalului, instruire virtuală, managementul proiectelor, delegarea sarcinilor și gestionarea lanțului de
comunicare.

3. Abilități auto-orientate: Indiferent dacă aplicați pentru un loc de muncă legat de experiența dvs., abilitatea de a

gândi strategic și de a aplica idei noi pentru a rezolva probleme existente va reprezenta un atu. Alte abilități autoorientate pe care angajatorii le caută includ comunicarea tehnică, completitudinea, autonomia, gestionarea stresului și
alfabetizarea tehnică.
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COMPANII UNDE PUTEȚI
PRACTICA NOILE
TEHNOLOGII
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Exemple de companii active în România
unde puteți practica noile tehnologii
INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ

NTT DATA: un furnizor de servicii şi soluţii software care a creat cu
ajutorul Inteligenţei Artificiale, prototipul „clasificării semantice” (prin care computerul
identifică acţiunile unei persoane aflate în faţa camerei de luat vederi), roboţelul
japonez SOTA, care poate lucra ca recepţionist sau asistent al persoanelor singure,
precum şi tricoul „Hitoe”, care furnizează electrocardiograme celui care-l poartă.

Xvision: este o platformă medicală românească care analizează radiografiile
pulmonare folosind IA. Platforma a devenit parte a unor laboratoare mobile pentru
detectarea COVID-19 din București și Timișoara.

NTT DATA

SecurifAI: furnizează un software de supraveghere video care utilizează IA pentru a
detecta evenimente neobișnuite, obiecte abandonate, pulsul unei persoane și poate
recunoaște figura și expresiile faciale.

UI PATH

UiPath: prima companie fondată în România și listată la Bursa din New York, cu sediul
central în Statele Unite și birouri în șase țări, este specializată în dezvoltarea și vânzarea
tehnologiei de automatizare software a proceselor de lucru din mediul office (ex:
Robotic Process Automation / RPA).
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Exemple de companii active în România
unde puteți practica noile tehnologii
Happy Recruiter: companie fondată în Târgu-Mureş, care a realizat robotul Dora,
cu IA, prin care se poate recruta personal cu ajutorul reţelelor de socializare.
IoT
Sigfox: startup din Franța care furnizează servicii pentru tehnologia IoT s-a lansat în
România prin partenerul local Simple IoT. Firma estimează că, până în 2030, toate
obiectele care conțin cel puțin un circuit electronic vor fi conectate la internet întrun fel sau altul.
Flashnet: companie specializată în IoT care dezvoltă sisteme inteligente pentru
iluminatul public. Soluţiile lor au fost deja implementate în mai multe oraşe din
România, dar şi peste hotare.

HAPPY RECRUITER

SIGFOX

Box2M: a proiectat un ecosistem IoT, care poate fi utilizat pentru utilități,
telecomunicații și securitatea infrastructurii, cu beneficii semnificative pentru clienți.
Kfactory: este primul start-up Industry 4.0 care ajută companiile din zona de
producție să-și crească performanța utilajelor industriale și a operatorilor prin
interemediul IoT și Machine Learning. Firma a lansat și prima echipă de ingineri
virtuali care ajută managerii de operațiuni să ia decizii rapide pe baza datelor în
timp real.
BOX2M

KFACTORY
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Exemple de companii active în România
unde puteți practica noile tehnologii
IoT
Tremend: echipa de ingineri software dezvoltă soluții complexe în
domenii precum mașini autonome, bancar și integrează tehnologii
IoT, IA și Machine Learning.
AgriCloud: oferă soluții în agricultura de precizie cu ajutorul
dronelor care permit utilizatorilor să colecteze date și să
monitorizeze câmpurile și culturile folosind tehnologia IoT. De
asemenea, face estimări privind recolta de precizie, planificarea
irigării și informații în timp real asupra datelor. Serviciile sale includ
viticultura, agricultura și monitorizarea construcțiilor.

AGRICLOUD

EVOLIO

TRANSPORTURILE VIITORULUI
Evolio (deținut de Compania Televoice): în portofoliul companiei, se
regăsesc drone, trotinete şi biciclete electrice.
Arobs Transilvania Software: furnizor global de soluții IT care
dezvoltă software personalizat bazat pe cele mai noi tehnologii.
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE
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Exemple de companii active în România
unde puteți practica noile tehnologii
BLOCKCHAIN

MODEX

Modex: principalul obiectiv al companiei este de a facilita adoptarea
sistemului blockchain în societate și de a oferi soluții pentru problemele din
lumea reală. Modex a creat un laborator de profil la ASE.
CryptoDATA: o companie românească, în portofoliul căreia găsim proiecte
inovatoare precum: primul ansamblu de echipamente lansat în stratosferă
pentru testarea unei noi forme de comunicare criptate și securizate cu
ajutorul tehnologiei blockchain și primul smartphone românesc destinat
gamerilor și fotografilor.
Softbinator Technologies: companie specializată în proiecte de blockchain,
Inteligență Artificială și robotică.
Elrond Network: este o platformă de blockchain fondată în Sibiu care aduce
o îmbunătățire de 1000 de ori în capacitatea de procesare, viteza de
procesare și cost în raport cu principalele criptomonede din lume, Bitcoin și
Ethereum.
CRYPTODATA
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Exemple de companii active în România
unde puteți practica noile tehnologii
REALITATEA VIRTUALĂ ȘI AUGUMENTATĂ
Platforma Mondly: creată de un startup din Braşov, numit ATi Studios
foloseşte tehnologii de RV şi chatboţii pentru a-i ajuta pe utilizatori să
înveţe mai uşor limbile străine. Cu ajutorul unui dispozitv pentru RV,
utilizatorul ajunge într-un tren, taxi hotel sau restaurant virtual, unde se
împrietenește cu personaje IA cu care vorbește în diferite limbi.
Start-up-ul Ebriza: a dezvoltat o casă de marcat virtuală şi a fost
sprijinit anul trecut de fondul de accelerare clujean Risky Business.

MONDLY

EBRIZA

GEOTECH SYSTEMS
TÂRGU-JIU

INDEXAR

Firma Geotech Systems: din Târgu-Jiu, a dezvoltat proiectul ARIN
(Navigație Interioară prin Realitate Augmentată / Augumented Reality
Indoor Navigation), care oferă soluții de navigare facilă în interiorul unor
clădiri de mari dimensiuni, aglomerate sau complicate din punct de
vedere structural, totul cu ajutorul RV.
IndexAR: o platformă care ajută companiile să creeze conținut prin
realitate augumentată.
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Exemple de companii active în România
unde puteți practica noile tehnologii
REALITATE VIRTUALĂ ȘI AUGUMENTATĂ

CreativeVR: un start-up din București
dezvoltă conținut RV și AR.

de divertisment digital care

UNIVRSE EDUCATION

Gateway VR: un studio care pune la dispoziție echipamente RV HTC Vive,
Oculus Rift, Oculus GO și simulatoare auto RV pentru a oferi o experiență
de realitate virtuală autentică.

APIO DIGITAL

UniVRse Education: o platformă de învățare, cu acces la medii 360, RV și
AR.

Apio digital: un start-up care oferă instrumente destinate industriilor
interconectate, folosind tehnici de dezvoltare din aria jocurilor pe
calculator și RV.
CREATIVEVR

Ancient and Recent: Românca Cristina Antal este co-fondatoarea
singurei firme de la Roma care duce turiştii printre gladiatori şi lei, cu
ajutorul ochelarilor 3D.

GATEWAY VR

Qualitance: o companie internațională de tehnologie în IA și RV fondată
în România, dezvoltă soluții digitale revoluționare.

ÎN CONCLUZIE...
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... Să prezici viitorul este simplu, mai greu este să îl prezici corect
Omenirea a cunoscut multiple previziuni sau reticențe tehnologice care s-au dovedit eronate. Viitorul este singurul
care ne poate da dreptate sau nu. Important este să nu fim surprinși de viitor și nici să nu ne prindă cu ochii închiși.
Iată cele mai amuzante azi predicții tehnologice eșuate ale unor personalități de marcă ale vremurilor respective și cât
de importantă este capacitatea de intuiție și apoi de adaptare la invențiile și inovațiile actuale:
1876: „Americanii au nevoie de telefoane, dar noi nu. Avem destui mesageri.” William Preece, preşedinte British Post
Office
1876: „Telefonul are prea multe defecte pentru a fi considerat un mijloc de comunicare.“ William Orton, preşedinte
Western Union
1889: „Atenţia acordată curentului alternativ este o pierdere de timp. Nimeni nu îl va folosi vreodată.” Thomas Edison
1895: „’Mașinile zburătoare mai grele decât aerul sunt imposibile.” Lord Kelvin, matematician și fizician britanic
1930: „Inovaţii precum electricitatea vor avea un impact atât de profund încât vor schimba cu totul piaţa muncii şi în
viitor oamenii vor petrece cea mai mare a timpului făcând doar activităţi care le fac plăcere“. John Maynard Keynes,
economist britanic
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1932: „Nu există nici cel mai mic indiciu că energia nucleară va putea fi obținută vreodată.” Albert Einstein
1936: „O rachetă nu va putea niciodată să părăsească atmosfera Pământului.” The New York Times
1943: „Cred că pe piaţa globală nu este loc decât pentru cinci computere.” Thomas Watson, preşedinte IBM
1946: „Televiziunea va rezista pe piaţă maximum şase luni. Oamenii se vor plictisi să se uite la televizor în fiecare seară.”
Darryl Zanuck, 20th Century Fox
1955: „Aspiratoarele alimentate nuclear vor fi o realitate în 10 ani.” Alex Lewyt, preşedinte Lewyt Vacuum Cleaner Company
1961: „Practic nu sunt şanse pentru comunicaţiile prin sateliţi să conducă la telefoane sau servicii de radio şi TV mai bune în
SUA.” T.A.M. Craven, Comisar, Comisia Federală de Comunicaţii
1977: „Nu există niciun motiv ca o persoană să îşi dorească să aibă un computer acasă.” Ken Olsen, fondator Digital
Equipment Corporation
1978: „Până în 1988, un sfert din forța de muncă a Australiei va fi în pericol ca urmare a schimbărilor tehnologice.” Ian
Turner, istoric
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1981: „Cu siguranţă telefoanele mobile nu vor înlocui telefoanele clasice cu fir.” Marty Cooper, inventator
1989: „Nu vom realiza niciodată un sistem de operare pe 32 de biți.” Bill Gates, co-fondator Microsoft Corporation
1995: „Prevăd că Internetul va avea o evoluţie spectaculoasă ca o supernova şi în 1996 va colapsa.” Robert Metcalfe, fondator
3Com
2006: „Toată lumea mă întreabă când va veni Apple pe piaţă cu un mobil. Răspunsul meu este probabil niciodată.” David
Pogue, The New York Times
2007: „Nu există nicio şansă ca un iPhone să aibă o cotă de piaţă semnificativă.” Steve Ballmer, Microsoft CEO
2011: „Nu puteți dezvolta aplicații portabile serioase pe Android.” Ray Lane, Președintele HP
2013: „În cinci ani nu cred că va mai exista un motiv pentru a avea o tabletă.” Thorsten Heins, CEO BlackBerry
2014: „Când transformarea digitală se face corect, este ca o omidă care se transformă într-un fluture, dar când este făcută
greșit, tot ce ai este o omidă foarte rapidă.” George Westerman, cercetător în cadrul MIT Sloan Initiative.
2016: „Până la sfârșitul anului 2017, o mașină Tesla va putea conduce în mod complet autonom de la Los Angeles la New York
fără a avea nevoie de o singură atingere de volan”. Elon Musk, CEO Tesla
2017: „Turismul spațial în jurul lunii va avea loc până în anul 2018”, Elon Musk, fondator SpaceX
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Tu, tânărul de azi, și lumea de mâine
Adu un plus de
creativitate față de
ceilalți!

2

Înțelege perspectiva
lumii de mâine!

1
3

Cunoaște-te pe tine
însuți și pe cei din
generația ta!
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