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Brief_Video animat Viitorul Muncii  în CEE  
 

Cine suntem: Confederația Patronală Concordia este cea mai puternică Confederație patronală din 

România și reunește sectoare esențiale ale economiei românești și firme cu peste 330.000 de angajați, 

care au o contribuție totală de 26% din PIB. Concordia este partener de dialog social, potrivit legii, și vrea 

să transforme în realitate motto-ul Dialog pentru Dezvoltare. Este singura entitate din România membră 

a BusinessEurope, a International Organisation of Employers (IOE) și Business at OECD (BIAC). 

Context: Viitorul muncii în Europa Centrală și de Est evoluează rapid. Digitalizarea şi automatizarea 

proceselor vor deveni parte integrată a fiecărei organizaţii care își doreste să rămână competitivă, 

eficienta şi flexibilă.  Odată cu progresele tehnologice, multe locuri de muncă tradiționale sunt înlocuite 

de automatizare, ceea ce duce la o creștere a economiei gig și la o trecere către munca la distanță și 

flexibilă.  

Multe locuri de muncă din producție și din alte industrii care se bazează în mare măsură pe sarcini 

repetitive riscă să fie înlocuite sau transformatizate de automatizare. În plus, pe măsură ce tot mai multe 

companii se deplasează către operațiuni la distanță și digitale, multe locuri de muncă de birou și 

administrative pot fi, de asemenea, afectate.   

Este important ca lucrătorii din regiune să fie la curent cu cele mai noi tehnologii și abilități pentru a 

rămâne competitivi pe piața muncii. Iar pentru ca angajatorii și angajații să țină pasul și să rămână în 

continuare relevanți, este nevoie de strategii corecte pentru cartografierea meseriilor, maparea 

tendințelor și co-crearea de soluții. Toate acestea trebuie permanent actualizate și transferate în politici, 

măsuri și investiții pentru a rămâne competitive iar forța de muncă să își păstreze oportunitățile deschise. 

În cadrul Programului “Renewed social dialogue for the new world of work. Job transitions & digitalisation 

in two industrial sectors in CEE countries –Romania, Hungary, Slovakia. WorkTransitionCEE” partenerii 

sociali din România, Slovacia și Ungaria au lansat in 2022 rapoarte de cercetare detaliate a tendințelor și 

provocările care modelează viitorul muncii în cele trei țări din CEE.  

Ce vrem: Crearea unui video care va prezenta tendințele și provocările care modelează viitorul muncii în 

CEE, asa cum reies din rapoartele de cercetare elaborate in cadrul proiectului WorkTransitionCEE (in RO, 

SK, HU) și va evidenția oportunitățile și strategiile cheie pentru success și competitivitate. 

Scenariu : Materialul pentru scenariu si informatiile ce se doresc a fi comunicate prin acest video vor fi 

puse la dispozitie de Confederatia Concordia. Scenariul va fi dezvoltat de furnizor. 

Limba pentru voice over : Engleza (preferabil nativ) , romana, maghiară and slovacă 

Exemple stil animatie : 
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https://www.youtube.com/watch?v=MzunuBWdtxk&ab_channel=PaulColmer-TheDigitalCoach-

digitalcolmer 

https://vimeo.com/706858156  

Acest video va face parte dintr-o campanie de informare și constientizare pentru publicul larg. Obiectivul 

principal al acestei campanii este de a îmbunătăți înțelegerea angajatorilor, angajatilor si autoritatilor cu 

privire la oportunitățile și provocările transformării digitale pentru lumea muncii. 

LIVRABILE 

Scenariu pe baza informatiilor furnizate de Confederatia Patronala Concordia 
Video animat cu voice over [ 2-3 min] 
Declinări pentru social media pe baza video animat - cartoane pentru LinkedIn & Facebook [2 pc] 

Ce trebuie să conțină oferta: 

• Concept general & propunere direcție de design 

• Alocare de buget în raport cu livrabilele 

• Timeline de implementare  

• Portofoliu relevant 

Buget: 7000 Euro (toate taxele incluse)  

Termen limita pentru oferta : 14 Decembrie, 2022 (office@confederatia-concordia.ro)  

Termen limita pentru livrabile : 10 Februarie, 2023 

Link-uri relevante: 

Despre proiectul WorkTransitionCEE 

Raport Studiu privind impactul tehnologiei asupra viitorului muncii in doua sectoare din Romania: Auto 

si Petrol & Gaze 
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