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Watch movie: https://www.youtube.com/watch?v=NQoX1z6rOy4 
 

http://www.youtube.com/watch?v=v5YnSgPsMpo
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Noul viitor tehnologic este aici.  
Cum revoluționează opt tehnologii ceea ce urmează. 
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Lumea noastră se schimbă rapid... 
64% dintre directorii executivi cred că tehnologia va afecta felul în care 

vor face afaceri în următorii 5 ani. 
                                          

—PwC ediția #21 a CEO Survey 

Source: PwC’s 21st CEO Survey (2018) 

Iar clienții și angajații de astăzi așteaptă mai mult ca 
oricând ... 



PwC New Services and Emerging Tech 

Confidential information for the sole benefit and use of PwC’s client. 

Am analizat 250+ de 

tehnologii pentru a 

identifica acele opt 

care au cel mai mare 

impact în mediul de 

afaceri chiar acum.  
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Să explorăm cele  
Opt Tehnologii Esențiale 
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AI este un termen umbrelă pentru 
tehnologii “inteligente” care au 
cunoștință despre sau pot învăța din 
mediile în care se găsesc pentru a 
ajuta sau a crește procesul uman de 
luare de decizii. 

Inteligență artificială 

Recunoașterea 
imaginilor 

Motoare pentru 
recomandări 

Învățare automată 

Chatbots 

This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with 

professional advisors. 

În practică: 
 

China si America de Nord vor avea cele mai 

mari beneficii până în 2039 
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  Blockchain 

 

 

Tehnologia Blockchain reprezintă un 
jurnal partajat și distribuit unde 
tranzacțiile sunt înregistrate și 
confirmate fără nevoia unei autorități 
centrale. 
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Monede digitale 

Procese financiare 
Trasabilitatea lanțului 
de aprovizionare 

Verificarea identității 
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În practică: 
 

Cât de departe sunt companiile cu blockchain? 

Stadiu 

proiect 

blockchain  

Deloc Cercetare Dezvoltare 

Oprit 

Include companii în 

orice stadiu 
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AR reprezintă datele sau informațiile 
“suprapuse” peste realitatea fizică care 
utilizează informație digitală 
contextuală pentru a creste capacitatea 
unui utilizator de a interpreta lumea 
reală. 

Realitate augmentată 

PwC Digital 

Operațiuni 
manufacturiere 

Siguranța în transport Vizualizarea datelor 

Experiența clientelei 

This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with 

professional advisors. 

În practică: 
 

din companii vor face investiții 

substanțiale în AR în 3 ani; 

5% consideră că va fi cea mai 

disruptivă tehnologie din industria lor. 
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Internet of things 

 

 

IoT extinde conectivitatea de rețea 
și permite unor dispozitive foarte 
diverse să colecteze, proceseze și să 
transmită date. 
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Mentenanță 
predictivă 

Smart metering Urmărire activă 

Gestionarea flotei 
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professional advisors. 

În practică: 
 

din companii fac 

investiții în IoT 

acum; 

 

spun că va fi cea 

mai importantă 

tehnologie pentru 

reducerea costurilor. 
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Robotică 

 

 

Robotica reprezintă combinația 
dintre inginerie și știința 
calculatoarelor pentru a crea, 
proiecta și opera dispozitive 
mecanice numite roboți. 
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Realizarea produselor 

Proceduri medicale Producție industrială 

Operațiuni de 
transport 
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În practică: 
 

din companii vor 

face investiții 

importante în 

robotică în 3 ani; 

 

spun că va fi cea 

mai disruptivă 

tehnologie pentru 

modelul lor de 

afaceri în următorii 5 

ani. 
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Realitate virtuală 

 

 

VR este o simulare a unei imagini 3-D 
sau a unui întreg mediu în care un 
utilizator poate interacționa într-un 
mod realist.   
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Proiectare și 
prototipuri 

Vizite virtuale Marketing 

Instruire 

This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with 

professional advisors. 

În practică: 
 

din companii fac investiții 

substanțiale în VR acum; 

15% în trei ani. 
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Drone 

 

 

Dronele sunt dispozitive care zboară 
sau se deplasează fără prezența unui 
pilot și pot fi utilizate să colecteze o 
multitudine de date sau să execute 
activități de la distanță.  
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Înregistrare video 

Livrare de la distanță 
Mentenanță 
infrastructură 

Securitate 
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În practică: 
 

din companii fac investiții semnificative în 

drone acum; 

14% vor face în următorii trei ani. 
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Imprimarea 3-D 

 

 

Imprimarea 3-D este procesul de 
creare a unor obiecte 
tridimensionale prin tipărirea 
succesivă de straturi de materiale 
unul peste altul până când un obiect 
este format.   

În practică: 
 

Fabricarea complexă 

Crearea rapidă de 
prototipuri 

Piese de schimb 

Modele arhitecturale 

This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with 

professional advisors. 

Industriile de top care investesc în imprimarea 

3-D în următorii trei ani 

din companiile 

de automobile 

din companiile 

de produse 

industriale 

din companiile 

de asigurare a 

sănătății 



… deci ce înseamnă pentru 
mediul de afaceri de astăzi? 
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Investiția doar într-o tehnologie nu mai este suficientă pentru a 
fi în frunte.   

 
Convergența 

 

este momentul în care apare schimbarea explozivă.  



 

Aceste tehnologii se alătură și 
creează următorul val de inovație. 

Embodied  
AI 

 
AI 

încorporată 

Intelligent 
Automation 

 
Automatizare 

inteligentă 

Automating 
Trust 

 
Automatizarea 

încrederii 

Conversational 
Interfaces 

 
Interfețe 

conversaționale 

Extended 
Reality 

 
Realitate 
extinsă 
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EXEMPLU 

Ce urmează 
 

Intelligent 
Automation  
 

 

 Adăugarea unui nivel de inteligență la 

automatizarea proceselor pentru a 

optimiza munca cea mai potrivita 

pentru oameni, dar care este făcută cel 

mai bine de mașini. 

Relevant  
Essential 

Eight 

O bancă globală a simplificat procesele pentru 
cunoașterea clientelei de la zile la câteva ore prin 
adăugarea de vizualizare computerizată și natural 
language processing la automatizarea RPA pentru 
a “citi” documentele clienților. 

Rezultatele merg mult dincolo de 

reducerea de costuri și aduc experiență 

îmbunătățită clienților și angajaților, 

calitate superioară datorită erorilor reduse, 

și reinventarea proceselor care schimbă 

felul în care afacerile sunt făcute. 

Un net de 6% din slujbe ar putea fi eliminate 

de agenți inteligenți și roboți până în 2021.  
-Forrester 

Definiție: De ce contează: 
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Tehnologii 

esențiale 

relevante 

 
 
 

Automatizare 
inteligentă 
 

 

 

https://www.forrester.com/report/The+Top+Emerging+Technologies+To+Watch+2017+To+2021/-/E-RES133144
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EXEMPLU 

Ce urmează 
 

Embodied AI 
 
 
 

 

Relevant  
Essential 

Eight 

Din analiza a milioane de imagini din satelit 
pentru a identifica varietăți sănătoase de 
plante, startup-urile au obținut finanțare de 
$500M+ pentru a aduce AI încorporată în 
agricultură. 

Se preconizează că piața globală de cipuri AI va 

crește cu o rată anuală de 49% și va atinge $18B 

pînă în 2023. 
-Market Research Future 2018 Market Report 

Un dispozitiv IoT fizic cu capabilități 

AI, care poate efectua local acțiuni 

complexe. 

De la simple camere la drone sofisticate, 

AI încorporată va fi un contribuitor cheie 

pentru obținerea din AI a celor $15.7 Tn 

suplimentare la PIB-ul global, conform 

studiului Global AI Study al PwC. 

This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors. 

Tehnologii 

esențiale 

relevante Definiție: De ce contează: 

 
 
 

AI încorporată 
 

 

 

https://www.marketresearchfuture.com/reports/artificial-intelligence-chipset-market-4987
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EXEMPLU 

Ce urmează 
 

Conversational 
Interfaces 
 
 
 

 

Relevant  
Essential 

Eight 

Un mare retailer a raspuns automat la peste 
8,000 întrebări adresate de forța de muncă 
către centrul de apel într-un pilot de două luni 
cu ajutorul unui chatbot. 

44% din consumatori au utilizat acasă 

asistenții vocali pentru a controla alte dispozitive 
inteligente. 

-PwC Consumer Intelligence Series 2018: Consumer Voice Interfaces 

 

Permit oamenilor și calculatoarelor 

să interacționeze utilizând limbajul 

natural. 

Deși interfețele conversaționale sunt deja 

disponibile pentru public (vezi Siri, Alexa), 

agenții de tip voce și text încep să fie 

utilizați în companii pentru a îmbunătăți 

experiența angajaților.  

This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors. 

Tehnologii 

esențiale 

relevante Definiție: De ce contează: 

 
 
 

Interfețe 
conversaționale 
 

 

 

https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/library/consumer-intelligence-series/voice-assistants.html
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EXEMPLU 

Ce urmează 
 

Automating 
Trust 
 
 

 

Relevant  
Essential 

Eight 

Liderii industriei de retail din China utilizează 
blockchain pentru a permite o trasabilitate 
crescută și a combate falsurile și produsele 
alimentare frauduloase. 

46% din persoanele executive văd lanțul de 

aprovizionare ca și domeniul care va permite 
blockchain să devină o tehnologie larg adoptată 
de către companii și public.  

-PwC Global Blockchain Survey 2018 

Crearea proceselor automate și 

sigure care elimină nevoia unei 

autorități centrale și aduc 

transparență pentru toți participanții. 

Blockchain și alte tehnologii pot să 

promoveze tranzacții sigure (și mai 

eficiente) prin eliminarea intermediarilor, 

impunerea automată a termenilor 

contractuali și furnizarea unei înregistrări 

singulare care nu poate fi falsificată.  

This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors. 

Tehnologii 

esențiale 

relevante Definiție: De ce contează: 

 
 
 

Automatizarea 
încrederii 
 

 

 

https://www.pwc.com/gx/en/issues/blockchain/blockchain-in-business.html
https://www.pwc.com/gx/en/issues/blockchain/blockchain-in-business.html
https://www.pwc.com/gx/en/issues/blockchain/blockchain-in-business.html
https://www.pwc.com/gx/en/issues/blockchain/blockchain-in-business.html
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Relevant  
Essential 

Eight 

AR pentru un smartphone poate efectua 
instrucțiuni de navigare suprapuse peste mediul 
fizic, utilizând date de localizare de la balize IoT 
care sunt analizate de AI pentru a prezenta cea mai 
eficientă rută. 

Se preconizează ca piața AR/VR va ajunge la 

$209.2B  până în 2022 cu 65 de milioane de 

dispozitive livrate.  
- Statista and IDC 

Este termenul umbrela care se 

referă la AR, VR și realitate mixtă, și 

reprezintă continuumul dintre 

suprapunerea digitală simplă și 

experiența digitală și complet 

imersivă.  

Adevărata putere a XR va fi realizată când va 

fi folosită cu alte tehnologii ca AI și IoT. Este 

nevoie de un ecosistem hardware și software 

care amplifică substanțial productivitatea 

umană și experiența utilizării. 

Ce urmează 
 

Extended 
Reality 
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Tehnologii 

esențiale 

relevante Definiție: De ce contează: 

 
 
 

Realitate 
extinsă 
 

 

 

https://www.statista.com/statistics/591181/global-augmented-virtual-reality-market-size/
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44001618


Aceste tehnologii redefinesc mediul de afaceri.  
Chiar dacă ești lider sau urmezi, 

începe să explorezi. 
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În 2018, România s-a clasat pe locul 28 în UE în 
clasamentul DESI! 

Sursă: Comisia Europeană, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi 

Oportunitate sau povară? 



PwC Digital Services PwC Digital Services 

Mulțumesc! 

© 2018 PwC. All rights reserved. PwC refers to the US member firm or one of its subsidiaries or affiliates, and may sometimes reer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further 

details.This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors 

pwc.com/essentialeight 

Gabriel Voicilă   

PwC | Partner 

+40740102337 

gabriel.voicila@pwc.com 
  


