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Obiective
Obiectivul final al acestui proiect a fost de a furniza o
previziune actualizată, clară și detaliată a dezvoltării viitoare
a sectorului datorită impactului digitalizării pentru:
• Actorii dialogului social din sectorul european al mobilei să
îmbunătăţească conţinutul și rezultatele muncii lor.
• Societăţile, lucrătorii, furnizorii de educaţie și formare
profesională și entităţile de reglementare să își planifice mai
bine adaptările la schimbările de sector așteptate.
În general, aceste rezultate, cerând o rafinare a furnizării de
educaţie și formare profesională în sectorul de mobilier, vor
spori, să sperăm, pregătirea angajaţilor pentru
transformarea digitală a sectorului în medii de lucru mai
sigure și vor sprijini competitivitatea societăţilor europene
de mobilă pe piaţa mondială. Rezultatele proiectelor pot
avea efecte pozitive asupra altor sectoare de producţie.
Profilurile profesionale analizate
• Tâmplari și lucrători asimilaţi
• Muncitor necalificat
• Montator mobilier
• Designeri de mobilier
• Manager de producţie industrială
• Inginer de întreţinere și reparaţii (lucrători în întreţinerea
și repararea mașinilor)
• Manager de vânzări și marketing
• Manager al lanţului de aprovizionare (manageri de
aprovizionare, de distribuţie și conecși)
• Tapiţeri și lucrători asimilaţi
• Operatori utilaje de prelucrare a lemnului
• Operatori și reglori de mașini-unelte pentru
prelucrarea lemnului

Cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene.
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acestei publicaţii nu constituie o aprobare a conţinutului,
care reflectă numai opiniile autorilor, iar Comisia nu poate
fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a
informaţiilor conţinute în aceasta.
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Proiectul DIGIT-FUR și-a axat cercetarea
pe modificările cauzate de digitalizarea
industrială a sectorului european al
mobilierului din lemn în 2025
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Publicaţii

1 Raportul-cheie al proiectului, prezentând toate

rezultatele proiectului, este disponibil în 10 limbi
europene. Împreună cu rapoartele detaliate specifice,
acesta poate fi consultat pe pagina web a proiectului:
www.digit-fur.eu/documents
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Rezultate
Un raport de ultimă generaţie privind sectorul de
mobilier UE: informaţii sintetizate actualizate privind
situaţia structurală a sectorului de mobilier, procesele
și tehnologiile, profesiile, ocuparea forţei de muncă,
riscurile pentru sănătatea și securitatea în muncă,
sectorul de educaţie și formare profesională și
principalii factori determinanţi ai schimbării.
2 O cartografiere a celor 19 iniţiative naţionale și alte
iniţiative ale UE pentru a stimula digitalizarea industriei
în Europa.
O previziune a scenariului din sectorul de mobilier în
2025 ca urmare a impactului digitalizării.
Pe baza acestei previziuni, proiectul DIGIT-FUR a prevăzut
modificările pentru 11 profiluri profesionale revizuite ESCO
(clasificarea europeană a aptitudinilor, competenţelor,
calificărilor și ocupaţiilor) în 2025 ca urmare a impactului
digitalizării:

3 O previziune a modificărilor activităţilor (tabelele

albastre), pe baza impactului pârghiilor McKinsey
și al tehnologiilor Industrializării 4.0.
4 O previziune a riscurilor pentru sănătatea și
securitatea în muncă (SSM) (tabelele galbene).
5 O previziune a nevoilor noi sau actualizate de
aptitudini, cunoștinţe și competenţe (VET)
(tabelele verzi).

3

2
1

