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„Echipa noastră dezvoltă cu succes de peste 10 ani 
proiecte de digitalizare, asigurând managementul 
digital al documentelor și optimizarea proceselor prin 
implementarea soluțiilor tehnologice de top.

Am considerat că este momentul oportun să dezvol-
tăm primul studiu de piață care are în vedere aspec-
tele caracteristice privind digitalizarea companiilor 
prezente în România.

Ne-am dorit să aflăm care este percepția persoanelor 
cu rol de decizie despre digitalizare, care sunt solu-
țiile tehnologice utilizate, provocările întâmpinate în 
derularea inițiativelor noi de digitalizare sau care sunt 
furnizorii recunoscuți din domeniu.

Apreciem și mulțumim echipei MKOR pentru profesi-
onalism și ne dorim ca informațiile rezultate în urma 
analizei amănunțite să atragă atenția și să încurajeze 
mediul antreprenorial spre inițiative noi de îmbunătă-
țire prin digitalizare!” 

OANA-ANDREEA MOLDOVAN, 
Specialist de Marketing și Suport Vânzări  
Beck et al.

https://becketal.ro
https://becketal.ro
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„Fie că îl numim Digitalizare sau Transformare 
digitală, procesul de trecere de la analogic la digital 
nu mai este doar un buzzword, ci mai degrabă o 
etapă firească în evoluția oricărui business.

Alături de partenerii noștri Beck et al. ne-am dorit 
să oferim o perspectivă cât mai completă asupra 
modului în care sunt planificate și implementate 
astfel de inițiative în companiile românești. 

Ne-am bucurat de deschiderea experților care 
ne-au împărtășit cum sunt abordate proiectele de 
digitalizare în companiile pe care le reprezintă.

Principalele rezultate ale cercetării sunt disponi-
bile în cadrul acestui material. Sperăm ca acesta 
să ofere o imagine de ansamblu realistă, care să 
fundamenteze abordarea strategică a digitalizării 
în orice companie.” 

CORINA CIMPOCA, 
Consultant & Fondator MKOR

https://mkor.ro
https://mkor.ro
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DESPRE 
CERCETARE
Ne-am propus să investigăm care 
este stadiul actual al inițiativelor de 
digitalizare în companiile medii și 
mari. Am întrebat experții implicați 
direct în astfel de proiecte care sunt 
principalele provocări întâlnite în 
activitatea curentă și ce soluții de 
digitalizare folosesc pentru a răspunde 
acestor provocări.

Am analizat datele primare colectate 
în cadrul interviurilor structurate, iar 
principalele concluzii sunt prezentate 
în cadrul acestui raport. 

https://becketal.ro


5 Digitalizarea în companiile din România | 2021

SU
M

A
R #1

Digitalizarea companiei reprezintă primul pas în eliminarea 
sau eficientizarea proceselor analogice.  
Ulterior, infrastructura digitală rezultată este optimizată

 6

#2
Există o discrepanță între nivelul de notorietate al soluțiilor 
de digitalizare și rata de utilizare efectivă a acestora 
(în cazul experților).

 7

#3
Nevoile de digitalizare vizează toate ariile cheie pentru 
dezvoltarea business-ului: operațional, financiar, resurse 
umane. 

 8

#4 Inițiativele de digitalizare pornesc de jos în sus, iar deciziile 
se iau de sus în jos.

 10

#5
1 din 2 companii derulează în prezent proiecte de 
digitalizare, iar o treime se află în etapa de evaluare a 
opțiunilor.

 12

#6 Proiectele de digitalizare sunt externalizate parțial sau în 
întregime. 

 12

#7
Organizațiile care implementează proiecte de digitalizare 
monitorizează impactul acestor inițiative prin indicatori 
specifici.

 13

#8
Resursele umane și financiare, alături de o abordare 
strategică sunt critice pentru succesul inițiativelor de 
digitalizare.

 14

#9 Reticența la schimbare a angajaților reprezintă principala 
barieră în calea digitalizării.

 15

#10 Maturitatea digitală este rezultatul unui efort derulat pe 
perioade mari de timp și susținut prin investiții constante.

 16

https://mkor.ro
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Digitalizarea 
vs.  
Optimizarea digitalã

Beneficiile oferite de soluúiile digitale
Persoanele de decizie din cadrul companiilor recunosc impactul pozitiv pe care îl are 
implementarea soluțiilor de digitalizare în companie. Principalele beneficii sunt cele:  
dețin cunoștințele necesare pentru a gestiona acest proces.  Aceștia asociază:

Experții implicați direct în implementarea de soluții de digitalizare la nivelul 
companiei dețin cunoștințele necesare pentru a gestiona acest proces.   
Aceștia asociază:

cu implementarea soluțiilor 
de digitalizare prin eliminarea 
sau eficientizarea proceselor 
analogice cu instrumente 
digitale, pentru îmbunătățirea 
performanței.

STRATEGICE

✓ Eficientizarea 
procesului decizional

✓ Predictibilitatea 
ridicată

✓ Posibilitatea de 
scalare

✓ Trasabilitatea internă

OPERAȚIONALE

✓ Creșterea 
productivității

✓ Simplificarea și 
eficientizarea 
proceselor

✓ Acoperirea rapidă a 
nevoilor clienților

✓ Eficientizarea 
comunicării interne și 
externe

✓ Eliminarea erorii 
umane

FINANCIARE

✓ Scăderea costurilor 
operaționale

✓ Recuperarea rapidă a 
investițiilor

Infrastructura digitală 
este o precondiție 

esențială pentru 
implementarea 

oricăror inițiative de 
optimizare a proceselor 

din companie. 

cu auditarea și 
eficientizarea constantă 
a sistemelor digitale 
existente, inclusiv tranziția 
spre noi tehnologii.

Digitalizarea  
companiei & Optimizarea digitalã  

a companiei

#1

https://becketal.ro
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Digitalizarea 
vs.  
Optimizarea digitalã

Notorietatea produselor ýi  
serviciilor digitale 

Notorietate furnizori care oferã 
soluúii de digitalizare 

Experții sunt familiarizați cu principalele opțiuni privind produsele și serviciile 
digitale disponibile pentru companii, indiferent de domeniul de activitate. 

Deși populare, tehnologii precum Blockchain, RPA, VR sau AR sunt mai puțin 
folosite. Lipsa resurselor umane specializate, investiția inițială mare sau opțiunile 
limitate la nivel de furnizori pot fi posibile explicații pentru rata de adopție mai 
mică a acestor tehnologii.

Q: Mai jos o să vă enumăr câteva companii care oferă soluții și servicii de optimizare digitală pe piața din România. 
Vă rog să-mi indicați ce nume vă sunt cunoscute: [răspuns multiplu] | 
Digitalizarea în companiile din România, 2021 | © MKOR Consulting

Se remarcă o 
discrepanță între 

nivelul de notorietate 
și rata de utilizare 

efectivă a soluțiilor de 
digitalizare enumerate.

Experiența anterioară 
în colaborare și 

recomandările directe 
sunt mai importante 
pentru experți decât 

reputația în domeniu a 
furnizorului.

0%

25%

50%

75%

100%
100%

58%

42% 42%

33%

25%

58%

42%

17% 17% 17%

67%

42% 42%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

92% 92% 92% 92% 92% 92%

83% 83%

75%

Tehnologii 
cloud

Big data 
& data 

analytics

Internet of 
Things

Inteligență 
artificială

Tehnologii de 
recunoaștere 

facială

Tehnologii 
cu activare 

vocală

Realitate 
virtuală

Blockchain Sisteme 
inteligente de 

managementul 
documentelor

Machine 
learning

Roboți  
virtuali

Roboți 
industriali

Realitate 
augmentată

Business 
Process 

Management

Digital 
Process 

Automation

Sisteme 
inteligente de 
management 

operațional

Industrii: 
Servicii 

profesionale, 
Banking, 
FMCGC, 

Retail, Farma, 
Producție

7
Industrii: 
Servicii 

profesionale, 
Banking, 

Retail, 
Producție

4

Industrii: 
Servicii 

profesionale, 
Banking, 
FMCG

3

Industrii: 
Banking, 
FMCG

2

Industrii:
Banking

1
Industrii: 
FMCG, 

Transporturi 
& Logistică, 

Servicii 
financiare, 
Producție

4

#2

Q: O să vă enumăr mai multe exemple de servicii sau produse digitale. Vă rog să-mi indicați pe care dintre acestea le 
cunoașteți (sau despre care ați auzit): | Cu care dintre acestea ați lucrat până în prezent (în context organizațional)? | 

Digitalizarea în companiile din România, 2021 | © MKOR Consulting

https://mkor.ro
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Provocãri  
în  
activitatea curentã

Q: Gândiți-vă la activitatea dvs. curentă: care sunt principalele provocări pe care le întâlniți zilnic? |  
Care dintre aceste provocări sunt critice pentru funcționarea companiei? |  

Digitalizarea în companiile din România, 2021 | © MKOR Consulting

Provocări întâlnite

Munca repetitivă

Optimizarea 
proceselor și a 
fluxurilor de lucru

Managementul 
documentelor

Managementul  
datelor
Pregătirea și 
disponibilitatea 
resurselor umane

Eficientizarea 
procesului decizional

Lipsa clarității sarcinilor

Volumul de muncă, în special manuală

Munca de acasă

Timpii de răspuns la solicitări

Lipsa procedurilor sau a clarității lor

Procesul de aprobare a documentelor

Trasabilitatea redusă a activităților

Volumul de documente

Accesul la date istorice

Volumul mare de date colectate și neprocesate

Soluțiile de digitalizare cu aplicabilitate redusă și necentralizate

Deficitul de resurse umane

Lipsa competențelor digitale

Reglementările din domeniu

Procesul decizional ierarhic

Lipsa fundamentării deciziilor pe date

Critic pentru funcționare

În plan organizațional, cele mai frecvente blocaje pot apărea din cauza:

• muncii repetitive 
• volumului mare de muncă manuală 
• procedurilor lipsă sau neclare
• volumului mare de documente
• volumului mare de date colectate și neprocesate
• deficitului de resurse umane
• lipsei competențelor digitale
• reglementărilor din domeniu 
• procesului decizional ierarhic
• lipsei resurselor financiare

#3

https://becketal.ro
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Provocãri  
în  
activitatea curentã

A accelerat ritmul de adoptare

A încetinit ritmul de adoptare

Ritmul de adoptare a rămas același

Q: Cum a influențat pandemia de COVID-19 adoptarea de noi tehnologii în cadrul companiei dvs.  
(comparativ cu anii anteriori)? | Digitalizarea în companiile din România, 2021 | © MKOR Consulting

Contextul pandemic

Pandemia de COVID-19 este una dintre provocările specifice perioadei actuale, prin 
schimbările drastice pe care le-a impus de la începutul lui 2020 și care au impactat 
în mod diferit ritmul de adoptare a inițiativelor de digitalizare.

Pentru mai mult de jumătate dintre companiile participante pandemia a adus 
la apariția de nevoi noi, atât în plan intern, cât și în relația cu clienții. În plus, 
diminuarea volumului de business a reprezentat, în unele cazuri, o oportunitate 
pentru alocare de timp și resurse pentru implementarea cu prioritate a 
proiectelor de optimizare digitală.

De cealaltă parte, încetinirea ritmului de adoptare a soluțiilor de digitalizare este 
asociată, în special, cu diminuarea bugetului pentru departamentul IT în perioada 
pandemiei.

60%40%20%0%

18%

27%

55%

https://mkor.ro
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Initiaúiva ýi procesul  
decizional privind  
digitalizarea
Iniúiatorii proceselor de digitalizare

Cu propuneri poate veni oricine. Avem un sistem creat în cadrul 
companiei pentru a da posibilitatea oricui de a veni cu propuneri de 
proiecte, de pe orice nivel ierarhic. Pot propune proiectul cap coadă cu 
buget, pot să includă și alți colegi pentru a-l duce la bun sfârșit.  
Se întâmplă. Ne-am dori să fie mai frecvent.

Responsabil Digitalizare, Companie mare, Transporturi & Logistică

Propunerile de implementare a soluțiilor de digitalizare pornesc de jos în sus: de la 
personalul din front-office la managerii de departamente sau managementul 
local, în cazul companiilor cu prezență internațională.

#4

https://becketal.ro
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Initiaúiva ýi procesul  
decizional privind  
digitalizarea

Persoane-cheie în procesul decizional 

dintre experți iau deciziile
împreună cu altcineva

persoane, în medie,  
iau deciziile   

în privința digitalizării

85% 2

Persoane-cheie în implementare

Beneficiarii digitalizãrii

Competențele tehnice ale angajaților sunt un factor cheie pentru succesul 
implementării inițiativelor digitale, indiferent de aria de aplicabilitate. 

Colaborarea cu beneficiarii direcți (personalul din departamentele optimizate) 
rămâne esențială, datorită insight-urilor furnizate și sprijinului necesar în 
adoptarea noilor tehnologii.

Implementarea de soluții de digitalizare este oportună pentru majoritatea liniilor 
de business, în special în retail, producție, farma sau sistemul bancar. 

În general, este vizat de inițiativele de digitalizare:

✓ Personalul de vânzări (inclusiv e-commerce)
✓ Personalul operațional (logistică, distribuție)
✓ Personalul din producție
✓ Personalul administrativ (financiar, contabil, juridic, achiziții, resurse umane)
✓ Managementul (middle și top)
✓ Specialiștii interni (Control, Calitate, Risk Management)

https://mkor.ro
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Stadiul proiectelor  
de digitalizare

dintre organizațiile 
participante  

derulează în prezent  
proiecte de digitalizare

dintre organizațiile 
participante  

evaluează opțiunile  
privind digitalizarea

dintre organizațiile 
participante  
nu derulează   

nicio inițiativă de 
digitalizare

54%

Toate organizațiile analizate, 
de mărime peste medie, se află 

într-un stadiu cel puțin minim 
de digitalizare (chiar și cele 

care nu derulează în prezent 
niciun proiect de această 

natură). Factori determinanți 
pentru acest status-quo: 

31% 15%

· Nevoia de a adresa complexitatea proceselor specifice activității
· Nevoia de a rămâne relevant tehnologic
· Nevoia de a rămâne competitiv 
· Nevoia de adaptare la standardele digitale ale vieții de zi cu zi ale angajaților și clienților

Acoperirea nevoilor de digitalizare

Externalizarea proiectelor de digitalizare este o constantă. Indiferent de 
mărime sau domeniu de activitate, companiile își acoperă doar parțial nevoile de 
digitalizare la nivel intern, în special pe cele legate de management și strategie. 

Lipsa capacității de 
a acoperi nevoile de 

digitalizare în integralitate 
intern (inclusiv în 

cazul companiilor care 
activează în domeniul 

IT) este un indicator 
privind complexitatea 

acestui proces în termeni 
de expertiză și resurse 

necesare.

dintre organizațiile participante 
acoperă nevoile de digitalizare
în regim mixt (intern + extern)

dintre organizațiile participante 
acoperă nevoile de digitalizare

exclusiv extern

75% 25%

#5 #6

https://becketal.ro
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Stadiul proiectelor  
de digitalizare

Rezultate concrete obúinute

Indicatori (KPIs) pentru evaluarea 
impactului 

✓ digitizarea documentelor
✓ captarea digitală a informațiilor
✓ semnarea digitală a documentelor
✓ accesul instant la informații (baze 

de date) / documente (atât în plan 
intern, cât și în relația cu partenerii)

✓ manipularea automatizată a mărfii
✓ gestionarea digitală stocurilor
✓ procesarea digitală a comenzilor
✓ eliminarea activităților repetitive

•  volum de muncă
•  volum de documente
•  volum de vânzări
•  timpi de răspuns
•  durata proceselor (raportare, 

prelucrare a documentelor, 
onboarding, dezvoltare de produse/
servicii noi etc.)

•  resurse implicate (angajați, 
infrastructură, costuri etc.)

•  numărul și tipul clienților
•  productivitatea angajaților
•  satisfacția angajaților
•  rata de utilizare a soluțiilor de 

digitalizare
•  feedback-ul de la utilizatori
•  trasabilitatea proceselor 

Se observă tendința de a rezolva intern nevoi punctuale, care țin în general de 
specificul activității (9/9 organizații care acoperă nevoile de digitalizare în regim 
mixt).
Pentru a extinde inițiativele de digitalizare la nivelul întregii companii este 
preferată expertiza furnizorilor externi.
O cerință importantă în privința externalizării este ca soluțiile propuse să poată fi 
integrate cu aplicațiile deja existente și suficient de flexibile pentru a răspunde 
nevoilor specifice. 
Astfel, 7/12 organizații participante acoperă extern nevoile de digitalizare 
prin achiziționarea/dezvoltarea de platforme de tip DPA (Digital Platform 
Automation).

Există o preocupare constantă la nivelul companiilor de a evalua eficiența investițiilor 
în soluții de digitalizare (dezvoltate intern și achiziționate extern), indiferent de 
bugetele alocate și etapa în care se află din punctul de vedere al digitalizării. 

Pentru 3/9 companii care acoperă nevoile de digitalizare în regim mixt (intern + extern), 
cifra de afaceri a crescut cu 10-19% ca urmare a adoptării de soluții de digitalizare.

Pentru 3/12 companii care acoperă nevoile de digitalizare exclusiv extern, impactul în 
CA al inițiativelor de digitalizare se încadrează între sub 1%, și respectiv peste 30%.

Chiar dacă nu calculează direct performanța financiară a investițiilor (creșterea 
CA sau a profitului, reducerea costurilor), organizațiile monitorizează KPIs 
specifici la nivel de procese și resurse:

#6 #7

https://mkor.ro
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Succesul proiectelor   
de  
digitalizare

Factori-cheie pentru succes

Digitalizarea este oportună pentru mediul de business din România, însă implemen-
tarea cu succes a soluțiilor de digitalizare este condiționată de o serie de măsuri și 
resurse. 

Măsurile considerate cele mai relevante pentru succesul inițiativelor de digitalizare 
vizează două resurse critice: 

Q: În opinia dvs., care sunt cei mai importanți pași pentru implementarea cu succes a inițiativelor de optimizare digitală în mediul de business?  
Alegeți maxim 3 variante din următoarele, cele mai relevante în contextul companiei dvs.:   

| Din variantele alese, care este cea mai importantă? | Digitalizarea în companiile din România, 2021 | © MKOR Consulting

umane financiare&

#8

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Alocarea unui buget,  
adaptat în funcție de nevoi

Colaborarea cu o firmă specializată în 
dezvoltarea și implementarea de soluții și 

servicii de digitalizare

Implicarea departamentelor în dezvoltarea 
unei strategii pentru digitalizare

Investiția în dezvoltarea competențelor 
digitale în rândul angajaților

Comunicarea strategiei și a obiectivelor de  
digitalizare către angajați

Stabilirea unui plan de implementare a  
inițiativei de digitalizare

Testarea proiectului de digitalizare pentru 
început la nivelul unui singur departament / 

unei divizii de business

Investiția în tehnologii și  
instrumente adecvate

Numirea unui responsabil intern cu 
digitalizarea  din rândul managementului

Măsuri relevante Măsuri critice

42%

25% 25%

25%8%

8% 25%

8%17%

8%25%

25%

25%

33%

https://becketal.ro
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Succesul proiectelor   
de  
digitalizare

De aceea, leadership-ul companiei joacă un rol important în asigurarea disponibilită-
ții acestor resurse cheie și abordarea strategică a digitalizării.

Alte resurse care pot contribui la succesul proiectelor de digitalizare:
•  infrastructura IT (stabilă, de ultimă generație, capabilă să susțină complexita-

tea proceselor)
•  stakeholders (parteneri externi de încredere, cu expertiză în implementarea de 

soluții de digitalizare, personal informat privind schimbările)
•  politici publice (digitalizarea statului, educație digitală pentru populația gene-

rală)

Sunt două resurse esențiale pentru a putea implementa aceste procese 
[de digitalizare]. Prima este resursa umană sau know-how-ul pentru a 
putea veni cu o soluție adaptată lucrurilor de care ai nevoie. Și cea de a 
doua resursă este financiară, bugetul necesar pentru a investi în soluția 
respectivă. Echipamente se găsesc și tehnologia există.

Acționar, Companie mare, Servicii profesionale

Reticența la schimbare 
a angajaților reprezintă 

principala barieră în 
calea digitalizării. Dincolo 

de lipsa cunoștințelor 
și a abilităților digitale, 

reticența privind 
adoptarea noilor tehnologii 

este influențată de 
temerea angajaților că își 
vor pierde locul de muncă. 

#8 #9

https://mkor.ro
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Maturitatea digitalã    
a  
companiilor
Dezvoltarea unui ecosistem digital cu impact asupra întregii companii este asociată 
cu o abordare strategică a proiectelor de digitalizare (mindset digital) și creșterea 
bugetelor alocate pentru aceste inițiative.

Maturitatea digitală este rezultatul:

unui efort susținut  
(implementare,  

dezvoltare,  
upgradare)  

pe perioade mari  
de timp

investițiilor  
constante 

În plus, un grad mai avansat de digitalizare presupune dobândirea de expertiză și 
resurse necesare pentru a dezvolta intern soluții de digitalizare adaptate nevoilor 
specifice de business (centre de excelență în digitalizare, laboratoare de dezvoltare). 

Perioade de implementare a soluțiilor de digitalizare*: 
• <  1 lună pentru funcționalități punctuale
• până la 2,5 ani pentru implementarea unei 

platforme unice 
• până la 25 ani pentru dezvoltarea întregului 

ecosistem digital 
*variază în funcție de buget și complexitatea inițiativei

Sume alocate proiectelor interne de digitalizare*: 
• 50k € până la 3 mil. € 
*diferențele sunt datorate specificului activității și 
complexității procesului de optimizare

Costurile colaborării cu furnizorii externi*:
• 5k - 10+ mil. € - pentru implementarea / 

dezvoltarea de soluții de digitalizare
• 2k - 250k € - pentru licențiere soluții / produse 

de digitalizare
• 25€ - 2k € lunar - pentru produse și servicii pe 

bază de abonament (suport și mentenanță, gesti-
une și contabilitate, HR etc.)

*variază în funcție de tipul cheltuielilor

#10

https://becketal.ro
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Companie axată pe proiecte 
ce oferă servicii complete de 
IT. Aceasta operează la nivel 
internațional, cu locații în 
Germania, Elveția, România și 
Brazilia, iar din 2021 face parte din 
noul grup Skaylink. Compania este 
prezentă la nivel global din 1989, 
iar în România activează din 2005. 

Aceasta reprezintă un partener 
de încredere pentru clienții săi, 
oferind consultanță, implementare 
și suport în procesul de accelerare 
a transformării digitale.

Agenție de cercetare de 
piață inovativă, care combină 
experiența practică în afaceri, 
know-how-ul la nivel MBA și 
expertiza de top pentru a oferi 
o înțelegere aprofundată a 
mediului de business. 

În activitatea sa, MKOR 
Consulting acoperă toate 
tipurile de cercetare și oferă o 
flexibilitate crescută clienților 
săi, cu scopul înțelegerii și 
livrării celor mai detaliate 
perspective asupra pieței.

 Beck et al. Services SRL

 Cluj-Napoca, Hexagon Office,  
 Calea Turzii, Nr. 178K 

 OANA MOLDOVAN 
 Specialist Marketing și Suport Vânzări

  +40 722 154 349 
 oana.moldovan@becketal.com

 becketal.ro

 MKOR Consulting

 București, Louis Pasteur,  
 Nr. 48a, Sector 5

 CORINA CIMPOCA
 Consultant Senior, Fondator

  +40 728 853 359 
 corina@mkor.ro

 mkor.ro
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