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A short history 

O scurtă istorie a revoluțiilor industriale 



VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=ISk64bJ35yM


Cum definim Industria 4.0? 
 

Fuziunea lumii fizice a producției cu lumea virtuală a 

tehnologiei informației și internetului. 

 

Oamenii, mașinile, obiectele și sistemele sunt 

conectate prin tehnologia informaţiei și a 

comunicaţiilor (ICT) şi internet, comunicând într-un 

mod dinamic, optimizat în timp real şi auto-organizat. 

Smart  

healthcare 

Smart agriculture 

Smart industry/ 

Industry 4.0 Smart  
mobility 

Smart homes 



Digitalizare şi conectivitate 

Conectivitatea la Bosch 

 52 de milioane de produse conectate vândute în 2018 

 27.000 de ingineri de software, din care 5.000 de ingineri IoT 

 280 de fabrici folosesc soluţii I4.0 

 4 centre pentru inteligenţă artificială 

 

 

 

 

 

250 billion 

USD  

IoT market 

volume in 

2020 



Proiecte I4.0 implementate în România – Blaj şi Cluj  
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Fabrica Bosch Blaj:  

 
 Sisteme de monitorizare a producţiei 

 Mentenanţă predictivă prin soluţii standardizate 

 Active Cockpit - platformă interactivă pentru 

managementul producţiei  

 

 

 
 

 

Fabrica Bosch Cluj: 

 
 Soluţii RFID (Identificare prin frecvență radio) şi NFC 

(Comunicare Câmp Proxim) care permit responsabililor 

să verifice disponibilitatea componentelor de schimb şi 

oferă acces la documentația utilajelor. 

 

 MES (Manufacturing Execution System) asigură fluxul 

de producţie, asamblarea corectă, oferă posibilitatea 

monitorizării procesului pe care îl parcurg produsele. 



Oamenii sunt pionii principali în industria conectată 
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Industria 4.0 va duce la Work 4.0. 

 

 Echipe inteligente om-maşină 

 

 Mai multă creativitate, mai puţină rutină 

 

 Realitate augmentată 

     

 

 
 

 

Oamenii vor dezvolta noi competenţe tehnice şi sociale. 

Adaptabilitatea şi creativitatea sunt cele care vor face diferenţa. 

 

 

 Care sunt competenţele esenţiale pentru tranziţia în 

era conectivităţii? 
 



Era conectivităţii necesită noi competenţe tehnice şi sociale   
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Big Data Inteligenţa 

artificială 

Analiza de date 

Conectivitatea 

Data mining 

Realitatea augmentată 

Leadership 

Inovare  
 

 

 

Colaborare  

  

 

Comunicare 

Iniţiativă 



Tranziţia către era conectivităţii 
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Riscuri şi oportunităţi 

► Decalaj de cunoștințe și aptitudini între necesitățile de pe piața muncii și forța de muncă disponibilă 

► Lipsă de specialiști IT, la nivelul UE, 850.000 de specialiști lipsă, în Germania 120.000, iar în Ungaria de 22.000*  

► Dispariţia a 4 milioane de locuri de muncă preponderent manuale/valoare adăugată mică** 

► Crearea a peste 10 miloane de noi locuri de muncă specifice digitalizării/valoare adăugată mare**  

►  Factorii de succes: Investiția în tehnologie și Dezvoltarea de produse conectate 

 
 

 
 

 

*Source: SISY 2017 • IEEE 15th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics • September 14-16, 2017; Labor Market Risks of Industry 4.0, Digitization, Robots and AI, Zoltán Rajnai, István Kocsis 

**Cedefop – European Centre for the Development of Vocational Training  

 

 

 

 Politici guvernamentale: elaborarea şi implementarea unei strategii naţionale digitale  

prin colaborarea între instituţiile publice, mediul academic şi mediul de afaceri 

 

Politici educaţionale: sporirea competenţelor în tehnologie, inginerie şi matematică, 

revizuirea programei de învăţământ, cooperarea dintre mediul academic şi cel privat 

 

Politici de resurse umane: recalificarea profesională, introducerea unor noi modele 

organizaţionale şi de muncă 

  

 

Măsuri 

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8080580
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Cum îndreptăm România 

spre viitor?  

 

Ce dorim pentru România? 

Educație, predictibilitate, 

infrastructură, politici şi 

programe guvernamentale 

coerente, cooperare intensă 

între mediul public, cel 

academic şi cel privat. 

 

Stabilitate, continuitate, 

credibilitate,  

atractivitate, competitivitate, 

productivitate. 



Header of section 
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Propunerea Bosch:  

crearea, sub înaltul patronaj al Administrației 

Prezidențiale sau al Guvernului, a unui Consiliu 

Consultativ cu scopul de a elabora o strategie 

națională pentru dezvoltarea industriei conectate. 

24 mai 2018, Pitești, Conferința ACAROM 
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Bosch diALOg – ediţia 1 Bosch diALOg – ediţia 1 Bosch diALOg – ediţia 1 

! 

 

O misiune posibilă 

în România 
 

 

? 
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