
Citește articolul următor și apoi revezi activitatea desfășurată în CDI! 

 

Ziua de mâine. Lumea de după coronavirus va fi altfel decât cea pe care am cunoscut-o 

 

10 meserii extrem de populare odată, astăzi dispărute 

 

Vremurile se schimbă, progresul tehnologic nu stă pe loc și profesiile vechi dispar, 

absorbite de acesta, reinventate sau înlocuite cu altele noi. Acum ni se par extrem de dificile, 

murdare sau umilitoare unele meserii, dar, cu zeci sau sute de ani în urmă, acestea erau un must 

în fiecare oraș sau localitate. 

# Omul-ceasornic 

Această profesie era populară în perioada revoluției industriale din Marea Britanie și a 

existat până în anii '70 ai secolului trecut. Oamenii-ceasornic îi trezeau pe alții dimineața, bătând 

cu un băț în fereastră. Cine îi trezea, însă, pe ei? Simplu - oamenii-ceasornic erai treji noaptea și 

dormeau ziua.  

# Dactilograf 

 Această profesie a dispărut în anii 1990, odată cu apariția computerelor și printerelor, care 

au înlocuit mașinile de scris. Dar cu 30 de ani în urmă, dactilografii (majoritatea femei) erau o 

prezență necesară în fiecare instituție. Ele dactilografiau zeci și chiar sute de foi pe zi, transcriind 

textul de mână. Iar dacă greșeau măcar o dată, trebuia să înlocuiască foaia.  

 # Lampagiu 

Când primele lămpi stradale au apărut în secolul al X-lea în Londra, multă lume s-a 

împotrivit. Totuși, acestea s-au răspîndit în întreagă Europă și câteva veacuri la rândul lămpile 

trebuiau aprinse și stinse manual, curățate și umplute cu ulei. 

Toate aceste sarcini erau responsabilitatea lampagiilor, o profesie foarte solicitată până în 

secolul al XIX-lea, cînd au apărut lămpile cu gaz, iar apoi și cele electrice, care puteau fi 

aprinse/stinse automat. 

# Birjar 

Astăzi, rolul de birjari moderni îl au taximetriștii care circulă deja cu mașini. Deși trăsurile 

cu cai au dispărut aproape în totalitate, în unele parcuri încă poți face o plimbare cu trăsura. 

Odată, însă, acesta era unicul mijloc de transport prin orașe - cu excepția mersului pe jos, 

desigur.  

 # Telefonist (operator tablou telefonic) 

Până la apariției legăturii telefonice directe,  apelurile erau direcționate prin intermediul 

unor tablouri telefonice. Ca și dactilografierea, aceasta era o profesie preponderent feminină și 
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prestigioasă. Erau angajate fetele din „familii bune”, cu voce plăcută, sănătoase, cu temperament 

liniștit și suficient de înalte ca să poate ajunge la partea de sus a comutatorului.  

 # Curier de gheață 

Pregătirea și păstrarea gheței pentru a fi folosită în timpul sezonului cald exista în multe 

țări, dar abia în secolul al XIX-lea a apărut industria de vânzare a gheței, tăiată iarna de pe 

suprafața rezervoarelor de apă. 

Existau oameni speciali care livrau această gheață tăiată în cuburi, la cei care aveau 

nevoie de ea: case mai înstărite, proprietari de tejghele cu produse care se alterau ușor, etc.  

# Pianist la cinematograf 

Această profesie a existat în epoca filmului mut, care aveau nevoie de acompaniament 

muzical - pianiștii improvizau o temă muzicală în funcție de acțiunea de pe ecran.  

Desigur, profesia de pianist există și va exista, dar cei care se ocupau anume de muzica 

din cinematografe pe atunci erau nevoiți să tapeze clapele pianelor de obicei ieftine, ca să se 

audă bine sunetul. 

# Operator telegraf 

Această profesie a dispărut cu desăvârșire. Pentru a transmite mesaje, operatorul de 

telegraf obișnuia să folosească codul Morse sau un alt sistem de cod. Operatorul mai avea, de 

asemenea, obligația de a interpreta mesajele primite. Această meserie a avut un rol crucial în 

ambele Războaie Mondiale. 

# Liftier 

Era o vreme în care lifturile aveau nevoie de cineva care să le opereze manual, se foloseau 

pârghii pentru ca acestea să meargă cât mai eficient posibil. Liftierii opreau ascensorul la etajul 

la care oamenii au nevoie și totodată aveau datoria de a face liftul să ajungă la parter fără 

probleme, ceea ce la început era dificil. Chiar și după apariția butoanelor, această meserie a mai 

existat un timp. 

# Lustragiu 

Până în anii ’30 meseria de lustragiu era destul de populară. În intersecțiile importante, 

fiecare colț de stradă găzduia câte o persoană care se ocupa cu lustruirea pantofilor. Înarmați cu 

o lădiță ce conținea creme, cârpe din diverse materiale și eventual un scaun pentru clienți, 

lustragii aveau grijă ca pantofii să strălucească. 

  



Meserii bine platite de viitor 

Joburile in domeniile medical si tehnologic se claseaza in topul celor mai bine platite 

meserii. Folosindu-se de analiza realizata de Biroul de Statistica a Fortei de Munca din Statele 

Unite si de castigurile medii anuale preconizate de aceeasi institutie, Inc. Magazine a realizat un 

top al meseriilor banoase din viitor. 

Top meserii de viitor 

Job Salariu mediu anual in 2017 

exprimat in Euro 

Pozitii noi deschise 

intre 2016 si 2026 

Asistenti medicali 74,033 438,100 

Software developers pentru 

aplicatii  

107,655 255,400 

Manageri operationali si generali 106,196 205,200 

Manageri financiari  132,288 108,600 

Contabili si auditori  73,346 139,900 

Analisti de management  87,201 115,200 

Chirurgi  219,986 42,300 

Analisti pentru cercetari de piata 

si specialisti marketing  

66,873 138,300 

Manageri  111,696 79,500 

Avocati 126,122 65,000 

Manageri de spitale 104,017 72,100 

Specialisti Business Operations 74,044 90,300 

Manageri pentru sistemele 

informationale 

147,242 44,200 

Invatatori 60,454 104,100 

Sora medicala 109,866 56,100 

Terapeuti fizici 91,854 67,100 

Systems software developers 113,800 47,100 

Sales Representatives 55,536 94,900 

Supervizori de linie pentru 

constructii si extractii  

67,762 75,800 

Soferi de TIR 44,928 108,401 

Profesori 62,579 76,800 

Manager constructor 96,635 44,800 

Instalatori 55,620 75,200 



Dentisti 160,167 25,700 

Medici de familie 201,731 19,200 

Cele mai cautate meserii ale viitorului 

Cu un simplu search pe Google dupa expresia “cele mai cautate meserii in viitor” vei 

descoperi o lume extrem de futuristica si care, la momentul actual pare ireala, scoasa direct dintr-

un film SF. Nu putem fi sigur cum va arata viitorul pietei fortei de munca, dar este posibil ca in 

2030, de exemplu, potrivit LinkedIn sa vezi anunturi de recrutare pentru creator de organe, 

instalator de biofilm, consultant in valuta digitala sau controlor de trafic al dronelor. 

Ce a influentat aceasta gandire futuristica? Introducerea pe scara larga a tehnologiei in 

activitatile zilnice ale angajatilor. 

Care va fi urmatorul pas? Urmatorul pas, potrivit lui Marius Istrate, Chief People Officer 

@ UiPath pentru Digi 24 “este un asistent digital, daca vrei sa-i spunem asa, ca sa nu-i spunem 

„robot”. Cuvantul „robot” de multe ori sperie multa lume. Dar un asistent digital pentru fiecare 

dintre noi, un asistent digital care este capabil sa munceasca in locul nostru atunci cand noi nu 

suntem activi, nu suntem in fata calculatorului, care poate sa raspunda la anumite lucruri in 

numele nostru, ca si cum am fi noi... (...) Urmatoarea revolutie este ca noi vom sti sa ne cream, 

fiecare dintre noi, isi va construi acel asistent dupa nevoile si dupa specificul muncii sale”. 

Cele mai cautate meserii in Romania 

Potrivit graficului de prognoza al abilitatilor realizat de Centrul European pentru 

Dezvoltarea Invatamantului Vocational (CEDEFOP) cele mai cautate joburi in Romania in 2030 

vor disponibile in domeniii precum cel medical, cel juridic, in ingrijire sociala si in educatie. 

  



Topul joburilor de viitor in Romania 

 

 

Meserii bine platite pentru femei in viitor 

Potrivit Biroului de Statistica a Fortei de Munca din Statele Unite, femeile care au cariera 

in domenii precum cel al sanatatii, juridic, management sau tehnologic au cele mai bine platite 

meserii. 

Analizand raportul realizat de Biroul de Statistica, iata mai jos cele mai bine platite 

meserii pentru femei. 

Job Salariul anual estimat in euro 

CEO 105,593 

Farmacist 100,863 

Medic chirurg 96,739 

Avocat 94,409 

Asistent medical 90,194 

Manager Tehnologia Informatiei 89,589 

Software Developer 84,859 

Inginer 78,975 

Analist Financiar 72,290 

 

Viitorul este incert asa ca, desi multe dintre job-urile care astazi exista vor fi automatizate pana 



in 2030 acest lucru nu trebuie sa ne sperie. Schimbarile, de cele mai multe ori inseamna progres 

si trebuie sa le acceptam si sa ne adaptam. 

Asa se face ca in Romania exista in prezent meserii ca It-st, model de videochat, antrenor 

personal, barista, sau specialist SEO. 

Astfel, în domeniul medicinei viitorului, datorită unui nivel de populaţie în creştere şi 

într-un proces continuu de îmbătrânire, vor fi căutate profesiile de asistent medical, soră medicală, 

terapeut ocupaţional care vor fi ajutaţi de roboţi medicali. Citogeneticienii vor interveni pe ADN. 

Vor apărea consilieri în genetică, iar inginerii biomedicali vor reproduce organe din celule stem. 

Vor fi foarte importanţi dieteticienii, nutriţioniştii şi cercetătorii alimentari. Cum tehnologia 

riscă să dea dependenţă sau teamă, este nevoie şi de specialişti în detoxifiere tehnologică, 

înţelegând bine psihologia şi noile tehnologii, dar şi de terapeuţi ocupaţionali. 

Va apărea turismul spaţial, cu toate ocupaţiile adiacente. Va începe mineritul spaţial şi 

vor exista exobiologi, care vor obţine plante şi animale, în condiţiile spaţiului extraterestru, dar şi 

medici specializaţi în problemele legate de şederea în spaţiu. 

În ceea ce priveşte reţelele sociale, vor apărea generatorii online de imagine personală, 

care vor acţiona ca social media managers, şi vor crea şi întreţine branduri personale la cerere. 

De asemenea, vor apărea asistenţii personali virtuali care vor ajuta oamenii în existenţa lor 

virtuală pe Internet. 

Va creşte numărul de dezvoltatori de pagini web şi de aplicaţii. Industria TI îşi va tripla 

necesarul de personal, multe domenii se vor virtualiza (vânzări, banking, educaţie), nevoia de 

securitate cibernetică şi protecţia identităţii digitale va creşte. Producţia de date şi informaţii va 

urca hiper-exponenţial spre big data, deci va fi nevoie de specialişti care să înţeleagă datele şi să 

le poată reprezenta. 

Specialiştii în cloud computing vor fi foarte căutaţi, ca şi consultanţii în securitate TI 

sau specialiştii în marketing digital. Designul 3D, arhitectura, proiectarea, specialiştii în 

managementul oraşelor inteligente, lingvistica computaţională, conectarea neuronală cu 

computerul sunt deja generatoare de venituri şi au perspective şi mai importante în viitorul 

imediat. 

În viitorul ceva mai îndepărtat se doreşte digitalizarea/scanarea creierului uman şi chiar 

ajungerea la nivelul conştiinţei inteligenţei artificiale. 

În domeniul roboticii, vor deveni ocupaţii banale controlorii de drone sau cei care vor 

lucra în serviciile pentru programarea, supravegherea şi întreţinerea roboţilor. Orice fel de acţiune 

repetitivă şi care cere efort fizic va fi preluată de roboţi, care vor avea o interfaţă umană, creată 

de ingineri şi cercetători, care le vor îmbunătăţi permanent performanţele. 



Pe măsură ce Internetul înlocuieşte televiziunea, bloggerii şi video-bloggerii vor înlocui 

redactorii de la emisiunile de divertisment. Editorii online sau jurnaliştii multiformat, chiar roboţii, 

vor înlocui jurnalişti şi ziarişti. 

Fizioterapeuţii şi kinetoterapeuţii vor fi din ce în ce mai căutaţi, odată cu o mult mai mare 

atenţie dată sportului. 

Digitalizarea cărţilor se va răspândi, va creşte numărul de jucători profesionişti de jocuri 

pe computer sau arena boosters - cei care aduc avatarul unui plătitor la nivele mai înalte în joc. 

Autorii Ghidul Meseriilor Viitorului consideră că va creşte numărul de lucrători la 

uzinele de energie neconvenţională - solară/eoliană/ferme de alge, de microbi care înlocuiesc 

minerii sau lucrătorii în hidrocentrale. Firmele de reciclare a deşeurilor vor acţiona şi în oceane, 

unde vor activa şi minerii de mare adâncime în căutare de minerale rare în ocean, ca şi pe 

meteoriţi. 

Biodiversitatea, cercetarea genetică conservativă a speciilor va coexista cu cercetarea, 

care va crea noi forme de viaţă sau de hrană. 

În business şi drept, analiza numerică şi cantitativă făcută cu ajutorul inteligenţei 

artificiale va genera o nouă rapiditate a reacţiei pe pieţele financiare, notariale sau avocăţeşti. Vor 

apărea jurişti specialişti în dreptul roboţilor sau în etica geneticii care creează noi organisme sau 

plante. 

Învăţământul virtual cu ajutorul profesorilor virtuali va deveni uzual. Vor exista 

structuri de dezvoltare a materialelor educaţionale online - de tip Open University, Moodle, 

Blackboard, Web CT, MOOCs - Massive Open Online Courses - care vor emite diplome 

recunoscute la nivel global. 

În plus, corporate disrupter va fi specialistul care atacă structurile rigide ale unei 

companii sau instituţii publice pentru a o face mai flexibilă şi mai adaptabilă la crize. 

În acest context, o propunere de schiţă a 15 meserii ale viitorului pe care o face Centre 

for the Future of Work, în raportul Cognizant, pentru următorii 10 ani include: 1. Asistarea 

persoanelor în vârstă; 2. Asistarea roboţilor din domeniul medical; 3. Ofiţerul în diversitate 

genetică; 4. Analiza datelor primite prin Internetul Lucrurilor; 5. Gestionarea datelor complexe din 

oraşele inteligente; 6. Generarea de realităţi virtuale paralele; 7. Detectivul de date; 8. Brokerul 

de date personale; 9. Comerţul cu inteligenţa artificială; 10. Oferirea de consultanţă în fitness; 11. 

Supravegherea traficului pe drumurile publice pe care vor circula maşinile cu pilot autonom; 12. 

Modă digitală, cu croitori digitali; 13. Construcţia de călătorii personalizate în RV augmentată; 14. 

Managerul de echipe combinate: om - maşină şi 15. Ofiţerul de etică. 

Organizaţia neguvernamentală INACO a lansat Ghidul Meseriilor Viitorului în prima zi de 

şcoală, în condiţiile în care consideră că sistemul de orientare şcolară şi de orientare profesională 



nu informează suficient tinerii şi nu formează elevii pentru schimbările perspectivei structurii forţei 

de muncă. 

 

 


