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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Inteligența artificială sau cea umană?  
Noua cercetare și informare Cedefop detaliază provocările 

 
Schimbarea tehnologică rapidă a generat incertitudine în rândul lucrătorilor în 
întreaga Europă. Unele prognoze prevăd faptul că aproape jumătate din 
totalitatea locurilor de muncă din economiile avansate ar putea fi automatizate, 
iar 72% din cetățenii UE se tem că roboții „ar putea fura locurile de muncă alea 
oamenilor” (sondajul Eurobarometreu din 2017). Sondajul Cedefop privind 
competențele și locurile de muncă europene a adăugat detalii acestor teorii: 43% 
dintre lucrătorii adulți din UE au raportat că tehnologiile pe care le folosesc la 
locul de muncă s-au schimbat în ultimii cinci ani, în timp ce 47% au văzut 
schimbări în metodele sau practicile lor de lucru.  
 
Cedefop își dorește să înțeleagă oportunitățile și riscurile digitalizării pentru 
viitorul locurilor de muncă și al competențelor, în special impactul roboților. Cu 
toate că descoperirile tehnologice trecute au avut tendința de a înlocui munca de 
rutină cu un nivel scăzut de calificare, astăzi multe sarcini de înaltă calificare, 
inclusiv în sectorul sănătății, juridic, financiar și educațional, pot fi efectuate mai 
repede și mai bine de mașini decât de oameni. 
 
Studiul Cedefop arată că automatizarea și inteligența artificială nu distrug 
neapărat, ci mai degrabă transformă locurile de muncă. Oamenii, întreprinderile 
și piețele forței de muncă vor trebui să se adapteze și să dobândească noi 
competențe, permițându-le să coopereze cu mașinile. Educația și formarea 
profesională vor trebui să ofere abilități și competențe „compatibile cu robotul”, 
îmbinând abilitățile profesionale specifice cu competențele cheie precum 
antreprenoriatul și învățarea de a învăța. Factorii de decizie politică trebuie să 
determine modul în care trebuie să se structureze această transformare 
continuă, asigurându-se că nimeni nu este lăsat în urmă pe măsură ce sunt 
introduse noi metode de lucru. 
 
Nota de informare a Cedefop privind acest subiect este disponibilă aici. 
 

Citiți comunicatul de presă al Cedefop aici. 

Abonați-vă la celelalte produse media ale Cedefop (buletin informativ, revistă, note 
informative etc.) prin crearea unui cont de utilizator pe pagina noastră de internet. 
 
Contact 
Ofițer de presă: Rosy Voudouri  
Tel: +30 2310 490012, email: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 
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http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-skills-and-jobs-esj-survey
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-skills-and-jobs-esj-survey
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Șeful Departamentului de Comunicare: Gerd Oskar Bausewein 
Tel: +30 2310 490288, email: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
Despre Cedefop 
Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop), o agenție a 
Uniunii Europene cu sediul la Salonic, Grecia, sprijină elaborarea politicilor europene în 
domeniul educației și formării profesionale.  

Conectați-vă cu noi    

mailto:gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
https://www.facebook.com/Cedefop/
https://twitter.com/
https://www.youtube.com/user/CedefopVideos
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