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• Care sunt cele mai bune meserii de viitor? Cum se va schimba totul? Este
posibil să te pregatești pentru slujbele care vor urma?

• Multora dintre noi ne-ar plăcea să avem răspunsuri la aceste întrebări. Dar
nimeni nu poate spune cu siguranță ce a pregătit viitorul pentru noi.

• Iată un lucru pe care îl știm cert: Lumea e într-o continuă schimbare. Unele
dintre aceste schimbări pot fi prevăzute (cum ar fi impactul schimbărilor
climatice). Dar multe dintre ele nu pot fi prezise.

• Pot apărea noi provocări fără niciun avertisment. Și „accidentele fericite”
pot duce la noi descoperiri pozitive care rezolvă probleme ce există de mult
timp.

• Multe locuri de muncă de mâine vor rezulta probabil din progresele
științifice și tehnologice de astăzi. Dar probabil că majoritatea meseriilor de
viitor nu există încă și multe dintre ele nici măcar nu au fost imaginate.



Data Analyst (Analist de date)

• Datorită avansului tehnicii de calcul

cantitatea de date colectate în fiecare an 

crește cu o viteză uimitoare. 

• Organizațiile de fiecare tip au acum

capacitatea de a aduna atât de multe

informații detaliate încât devine din ce în

ce mai dificil pentru mulți dintre ei să-și dea

seama ce înseamnă totul. 

• Au nevoie de profesioniști care identifică

tendințele trecute, actuale și previzionează

probabilitățile viitoare. 



Digital Content Specialist (Specialist în 

conținut digital)
• Datorită dispozitivelor digitale care ne țin

permanent conectați la aproape orice fel

de informații sau divertisment pe care 

dorim să le consumăm, nevoia de conținut

proaspăt nu se încheie niciodată. 

• Organizațiile din fiecare industrie

descoperă că generarea de conținut digital 

nou, devine o cheie majoră pentru

susținerea eficienței lor. 

• De aceea, astfel de specialiști sunt din ce

în ce mai căutati. 



Analist securitate informațională

• Pe măsură ce modul nostru de viață

modern se împletește mai mult cu 

computerele și depinde de tehnologia

informației (IT), cu toții devenim mai

vulnerabili la cyberattacks.  

• Cibersecuritatea este o problemă la nivel

mondial, iar hackerii sunt tot mai sofisticați

în atacurile lor. Cu siguranță, acest

domeniu va da naștere unei multitudini de 

meserii de viitor.



Inginer biomedical

• Profesioniștii din acest domeniu încep deja

să revoluționeze industria medicală. 

• De fapt, ingineria biomedicală este

probabil una dintre cele mai bune cariere

în care să te angajezi dacă vrei ca munca

ta să aibă un impact pozitiv.

• Inginerii biomedicali sunt implicați în toate

tipurile de cercetare și dezvoltare de ultimă

oră, mulți dintre ei ajungând să proiecteze

lucruri precum dispozitive medicale

sofisticate, organe artificiale, părți ale 

corpului bionic și implanturi biologice. 



Inginer genetic

• Ideea bebelușilor personalizați și făcuți la 

comandă poate face ca mulți dintre noi să

se simtă jigniți, dar atitudinile oamenilor s-

ar putea schimba pe măsură ce ingineria

genetică se maturizează și mai multe

companii încep să comercializeze

tehnologia rezultată. 

• În plus, progresele în acest domeniu pot 

duce, de asemenea, la remedii pentru

unele dintre cele mai provocatoare boli ale 

noastre, precum și tratamente care 

încetinesc sau chiar opresc procesul de 

îmbătrânire. 



Tehnician în energie solară/ eoliană

• Energia eoliană și energia solară vor

continua să fie o parte majoră a tranziției 

umanității către un viitor ecologic. 

• Costul acestora continuă să scadă an de 

an, astfel încât devine mult mai accesibil 

pentru companii și proprietarii de case. 

• În orașele din întreaga lume, tehnicienii de 

energie solară/ eoliană se bucură de o 

muncă stabilă într-o industrie în creștere, 

devenind astfel una dintre cele mai cautate 

meserii de viitor.



VIITOAREA MEA MESERIE

• Meseria pe care aș dori să o am în viitor este aceea de 

dezvoltator de software.

• Pentru această meserie, mă pregătesc încă de pe acum

pentru că programarea este marea mea pasiune. 



Software Developer (Dezvoltator de 

software)
• Calculatoarele, roboții și dispozitivele

mobile sunt inutile fără software-ul bine 

conceput care dă viață hardware-ului

sofisticat pe care îl rulează. 

• Pe măsură ce Internetul crește și mașinile

devin mai inteligente și mai conectate cu 

persoanele, nevoia de dezvoltatori de 

software talentați se va extinde și va da

naștere la mii de meserii de viitor. 

• Dezvoltarea aplicațiilor mobile, în special, 

este considerată una dintre cele mai bune

cariere pentru viitor.


