
Era digitală 

Varujan Pambuccian 

Schimbarea paradigmei 



Cele 4 direcții de dezvoltare majore în lumea în care trăim 

Robotică industrială Inteligență artificială 

Fabricație aditivă Biologia sintetică 



Robotica industrială 1 



De la a 2-a la a 3-a Revoluție Industrială 



A Patra Revoluție Industrială (fabricația distribuită cu roboți multifuncționali ) 

Cyber physical systems = sisteme 
care integrează  
 
• rețele de roboți multifuncționali 
• module de inteligență artificială  
 
pentru configurare, comandă și 
control.  



În prezent - Agricultură 

Agricultura de precizie 

Mașini agricole robotice 

Privite ca obiecte în rețele IoT 



În prezent – Fabricație robotizată 



În prezent – Împachetare și depozitare inteligentă 

Amazon 

Ikea 

Philips 



Fabricația aditivă 2 



În industrie 

GE Aviation 

MetalFAB 



În construcții 

China 

Dubai 



În medicină 

Anthony Atala 

Jeremy Simon 



În artă și fashion 

Neri Oxman – MIT Media Labs 



Biologia sintetică 3 



Scurt istoric 

2009 – George Church – ribozomul sintetic 

2010 – Craig Venter  - celula sintetică 



Aplicații 

Plante fosforescente 

Carne sintetică Materiale biologice sintetice  

2013 Anthony Evans 

2011 Suzanne Lee 2013 Mark Post 



CRISPR 

2012 - Jennifer Doudna și Emmanuelle Charpentier 
CRISPR/Cas9 

2016 – Lu You 

Utilizarea tehnologiei CRISPR pentru modificarea celulelor T 

în cazul cancerului pulmonar 



Robotica industrială 4 



Aplicații 

2012 



Aplicații 

Analiza și predicția comportamentului 



Aplicații 

1963 

2016 

Finanțe 



Aplicații 

Sănătate 

Imagistică 

Detecția problemelor cardiace 

Prescrierea tratamentelor 



Aplicații 

Call center 



Aplicații 

Jill Watson, teaching assistant la 
Georgia Technical University 

Învățământ 

Watson 



Împreună remodelează societatea umană 



Iar efectul lor 
asupra societății 
umane este 
disruptiv 



Elimină locuri de muncă fără să creeze altele 



Produc Marea Schismă Economică 

Economy of scale

Economy of personalization

Marketing by Personalization @ Scale

Marketing by Trust, Proximity and Direct Rating

Market Proximity



A doua Mare Revoluție Agrară 5 



Consecințele Marii Revoluții Agrare 

13.000 BP 
Natufienii 

10.000 BP 
Göbekli Tepe 

4300 BP 
Akkad 



Pentru prima dată 

• Pământul a avut valoare 
• Hrana a devenit o resursă predictibilă 
• Munca a devenit specializată 
• Au apărut structurile sociale 

• Trebuiau apărate atât defensiv cât și prin expansiune 

Și care 

• Un ADN cultural incluzând religii și stiluri de viață elaborate 
• Granițe 
• Au dezvoltat comerțul 

Care au generat 



Aceasta este paradigma în 
care trăim de atunci 



În anul 1999 - Willem van Eelen (Olanda)  

Obține un brevet pentru „Metode industriale pentru producerea 
cărnii utilizând culturi de celule” și convinge guvernul Olandez să 
finanțeze cercetarea-dezvoltarea. În anul 2009 guvernul olandez 
retrage finanțarea 



2004 – New Harvest (Marea Britanie) 

Jason Gaverick Matheny 

Pentru finanțarea activităților de cercetare academică în domeniul 
culturii celulare  



2013 – Mark Post – Universitatea din Maastricht (Olanda) 

Proiectul este finanțat de Sergey Brin pentru a fi dezvoltat la Universitatea din 
Maastricht unde Mark Post realizează prima versiune a cărnii de cultură celulară 

Mark Post  

Sergey Brin (Google) 



2015 – Post și Verstate 

Peter Verstate 

Prezintă o versiune mai realistă a cărnii de 
cultură celulară 



Tehnologia 



+/- 

Avantaje 
• Este sănătoasă 
• Nu conține hormoni și antibiotice 
• Nu necesită uciderea animalului 
• Necesită 1% din suprafața agricolă utilizată azi pentru producerea cărnii 
• Necesită 18% din apa utilizată azi pentru producerea cărnii 
• Are amprentă de carbon neglijabilă 
• Putem mânca absolut orice fel de carne 

Dezavantaje 
• Disponibilizează 26% din forța de muncă globală 
• Pune în dificultate o industrie de 7,3 trilioane de dolari 
• Este încă mai scumpă decât carnea din zootehnie, dar a scăzut  
ca preț de la 325000 dolari/burger în 2015 la 4 dolari/burger în 2018 



2015-2018 apar primele startup-uri 



Zonele geografice implicate 



Implicații majore 

• Delocalizarea producerii hranei 
• Producția de hrană devine apanajul celor care dețin tehnologiile 
• Valoarea pământului agricol scade 


