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Este dificil de realizat predicţii, mai ales dacă este vorba despre viitor.    

Niels Bohr

Să ne aşteptăm la o evoluţie similară în timp a tehnologiei?  



Ritmul de adopţie al inteligenţei artificiale
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Preocupări curente privind inteligenţa artificială
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Transformările generate de inteligenţa artificială

Creşterea
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Dispariţia

anumitor profesii



Sursa: Education Week 



Management, Business şi Financiar

Calculatoare, Inginerie şi Ştiinţă

Educaţie, Juridic, Servicii comunitare, 

Arte şi Media

Asistenţi medicali şi Tehnicieni

Servicii

Vânzări

Suport administrativ şi servicii de birou

Agricultură, Piscicultură şi Silvicultură

Construcţii şi extracţii

Instalaţii, Mentenanţă şi Reparaţii

Producţie

Transporturi şi manevrarea materialelor

Probabilitatea de digitalizare
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Scăzut

33%

Mediu

19%

Mare

47%

Sursa: “The future of employment: How susceptible are jobs to 

computerisation?”, Carl Benedikt Frey, Michael A. Osborne

Estimări privind ocuparea forţei de muncă în secolul XXI

Este dificil de realizat predicţii, 

mai ales dacă este vorba despre viitor.   

Niels Bohr



Transformări
generate de 
inteligenţa
artificială

Schimbări în
structura
ocupării forţei
de muncă

Noi cerinţe de 
calificare şi
managementul
talentelor

• Scăderea timpului alocat

proceselor manuale şi repetitive 

• Inteligenţa artificială va înlocui

proponderent activităţi, nu 

neapărat profesii

• Scăderea timpului necesar

luării unor decizii

• Creşterea aportului activităţilor

generatoare de valoare

adăugată

• Integrarea echipelor mixte

• Dezvoltarea de noi servicii şi

produse

• Cerere în creştere pentru

rezolvarea problemelor

complexe

• Regândirea cerinţelor la nivelul

profesiilor şi a proceselor la 

nivel de business

• Noi oportunităţi în piaţa muncii

• Adaptarea modelelor de 

business

• Accent pe comunicare, logică, 

proces de creaţie, talent din 

perspectivă tehnică

• Abilităţile de relaţionare cu 

oamenii (soft skills) se 

transformă în abilităţi esenţiale

• Accent pe leadership şi viziune

• Inteligenţă versus înţelepciune

• Nivel crescut de adaptare

• Învăţare continuă

Transformări – Schimbări – Cerinţe

- Potenţiale efecte -



Provocări determinate de inteligenţa artificială

• Conceperea unui plan de tranziţie şi a unei strategii bine definite

• Dezvoltarea anumitor înclinaţii/ predispoziţii spre anumite

elemente

• Setul de date şi informaţii (input) necesare furnizării de rezultate

(output) pe baza inteligenţei artificiale

• Abilităţile necesare interpretării rezultatelor (output) şi identificarea

eventualelor disfuncţionalităţi

• Modul în care angajaţii vor fi instruiţi să interacţioneze cu

procesele investiţionale ce utilizează inteligenţa artificială

• Adaptarea sistemului de reglementare la noile evoluţii tehnologice

• Adaptarea sistemului de management al riscului pentru

transformări care nu sunt suficient de palpabile în momentul de faţă

• Argumentarea deciziilor investiţionale realizate utilizând inteligenţa

artificială

Impact la 

nivelul

profesiilor



Ce 

urmează?..



Sa fim totuşi optimişti...

şi să ţintim cât mai departe.
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