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REZUMAT. Când denumirea de Industry 4.0 a fost prezentată pentru prima dată la o conferință de presă la 

Târgul de la Hanovra în anul 2011, puțini au fost cei care au conștientizat impactul durabil pe care îl va 

avea asupra industriei mondiale. De atunci au fost demarate o serie de inițiative guvernamentale în 

Germania, sub forma platformei Industry 4.0, dar în același timp și restul lumii a fost încurajată să ia 

măsuri în acest sens. Lucrarea prezintă conceptul, istoricul acestuia, avantajele și dezavantajele, aplicații și 

exemple , efecte ale implementării în țară, Europa și în întreaga lume.  
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ABSTRACT. When the name of Industry 4.0 was first presented at a press conference at the Hannover Fair in 

2011, few were aware of the sustainable impact it will have on the global industry. Since then they 

launched a series of government initiatives in Germany, in the form of the Industry 4.0 platform, but at the 

same time encouraged the rest of the world to take action in this regard. The paper presents the concept, 

its history, the advantages and disadvantages, applications and examples, effects of implementation in  the 

country, Europe and worldwide. 
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1. CONCEPT 

Industrializarea 4.0 se referă la acele afaceri care 

au introdus digitalizarea tehnologiilor în așa fel încât 

instalațiile și echipamentele existente în firmă să 

poată comunica între ele prin internet folosind noile 

tehnologii. 

Industrializarea 4.0 reprezintă de fapt numele 

unui Consiliu de Cercetare al Guvernului Federal 

German și a unui proiect strategic al acestuia care 

viza tehnica viitorului. În acest context s-a născut și 

Platforma de cercetare purtând același nume.[23] 

Producția industrială a viitorului se va dezvolta 

într-o îmbinare armonioasă între tehnica modernă de 

informație și comunicare. Baza tehnică, ce permite 

realizarea acesui obiectiv o reprezintă sistemele 

digitale interconectate. Acest tip de sisteme oferă 

posibilitatea unei producții auto-organizate unde 

operatorii, mașinile unelte, instalațiile, logistica și 

produsul vor comunica între ele nemijlocit. În acest 

mod interconectarea va permite efectuarea saltului 

de la supravegherea unui segment mic de producție 

în auto-organizarea unui lanț întreg până la 

dimensiunea unei întregi întreprinderi. Rețeaua va 

conține obligatoriu toate fazele unui produs pornind 

de la idee, parcurgând procesele de proiectare și 

producție, logistica și calculația mergând până la 

urmărirea comportamentului produsului la utilizator 

și service-ul până la reciclare.[6] 

Digitalizarea producției este o sursă de avantaj 

competitiv prin faptul că transformă întreprinderile în 

unități conectate și auto-organizate. În acest context 

vor rezulta centre de producție cu eficiență crescută ce 

vor fabrica produse într-un timp mai redus, la costuri 

reduse implicând astfel un profit mărit. 

Indiferent de ce sector de producție se discută, 

inovația tehnologică este vitală pentru viitorul oricărei 

organizații. 

Industrializarea 4.0 reprezintă noul val al evoluției 

tehnologice a producției, încurajând tot mai multe 

firme să se alinieze noilor standarde instituite de o 

piață aflată în permanentă schimbare, convertind 

unitățile de producție în „fabrici inteligente”. 

Industrializarea 4.0 presupune și sisteme cyber 

fizice (CPS), internetul lucrurilor și utilizarea 

rețelelor. Scopul final al CPS este de a utiliza 

infrastructuri cybernetice (inclusiv de detectare, de 

calcul, de comunicare și hardware/ software) pentru 

a monitoriza inteligent (de la fizic la cybernetic) și 

a controla (de la cybernetic la fizic) lumea 

fizică.[7] 

Internet of Things (abreviat și IOT provenind din 

IT + OT -pentru tehnologie operațională- denumire 

din engleză, în traducere liberă Internetul Lucrurilor) 

este un concept ce presupune folosirea Internetului 

pentru a conecta între ele diferite dispozitive, 

servicii și sisteme automate, formând astfel o rețea 

de obiecte. 
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Internetul lucrurilor constituie un ecosistem de 

obiecte, de comunicări, de aplicații și analize de date. 

Internetul lucrurilor (IOT) și volumele mari de 

date reprezintă nucleul industriei 4.0. Lumea virtuală 

și lumea reală converg. Datele și conectivitatea 

constituie cele două baze care presupun creștere și 

dezvoltare.[4] 

Obiectele conectate creează volume mari de date, 

inclusiv stocarea și prelucrarea care la rândul lor vor 

alimenta volumele mari de date. 

În Europa, conceptul a fost lansat și e susținut de 

Germania prin programe guvernamentale și firme de 

top precum Siemens sau Bosch. 

Pentru a realiza aceast țel este indispensabil a se 

realiza o bună înțelegere atât a valorilor de business 

cât și a conceptului de digitalizare a producției și 

adoptarea efectivă a sistemelor ce concordă cu 

paradigmele acestui concept. 

În Europa, conceptul a fost lansat și e susținut de 

Germania în timp ce, în America, demersul este 

denumit „Smart Manufacturing”, în China „Made in 

China 2025”, iar în Japonia „Innovation 25”. [20] 

Indiferent de denumire toți își propun dezvoltarea 

unei industrii care să lanseze mai repede produse, să 

crească flexibilitatea și să crească eficiența utilizării 

resurselor prin digitalizare. 

Industrializarea 4.0 mai este cunoscută și sub 

denumirea de industria viitorului deoarece rata sa de 

adoptare rămâne scăzută. Cu transformările orga-

nizaționale pe care le presupune această revoluție, 

implementarea sa este strategică și necesită timp. 

Această revoluție globală depășește evoluția 

tehnologică. Tranziția digitală presupune pentru 

început adaptabilitate, modificări ale utilizărilor și 

mai ales ale mentalității. 

2. ISTORIC 

Denumirea de „Industrializarea 4.0” are rolul de 

a preconiza a patra Revoluție industrială.[1] 

Specialiștii în domeniu au marcat faptul că prima 

Revoluție industrială a fost determinată de 

mecanizarea utilizând puterea apei și a aburului. 

A doua Revoluție industrială a fost caracterizată 

de introducerea producției de masă (pe loturi) 

facilitată de prezența benzilor rulante puse în 

mișcare de energia electrică. 

A treia Revoluție industrială numită și Revoluția 

digitală a fost decisă de utilizarea produselor 

electronice și IT precum, comanda cu conexiuni 

programabile pentru automatizarea producției. 

Grupul de cifre „4.0” vizează produsele Software 

gen Programe care atunci când apar transformări 

importante sunt denumite cu o nouă versiune astfel 

că întâia cifră din numărul de versiune pornește de la 

unu iar cea de a doua cifră este incrementată cu zero. 

Alegerea acestui nume a fost stigmatizată de 

către unii specialiști în domeniu deoarece termenul 

de Prima, a Doua, a Treia Revoluție industrială au 

apărut după ce evenimentele au avut loc în timp ce 

numărul 4.0 proclamă revoluția înainte ca aceasta să 

fi avut loc. Alții consideră că numărul 4.0 face 

legătura cu revoluțiile precedente și se dorește a se 

atrage atenția că schimbările sugerate au același grad 

sporit de importanță. 

Astfel Wolfgang Halang a apreciat denumirea de 

cea de-a patra Revoluție industrială, ca „umflată și 

nu chiar serioasă” precizând că „ceea ce este 

remarcabil este faptul că, pentru prima dată, o 

Revoluție industrială a fost proclamată chiar înainte 

ca aceasta să fi avut loc”.[9] 
 

 

 
 

Fig. 2.1. Istoricul industrializării. 

(Sursa: realizat de autor după informațiile din literatura de specialitate). 
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Considerând că, micro-electronica, este prezentă 

și la cea de-a treia Revoluție industrială, cercetătorul 
Hartmut Hirsch-Kreinsen consideră mai potrivit ar fi 

să se considere o „a doua Etapă de digitalizare”.[5] 
A patra revoluție industrială reprezintă un con-

cept cu propriile standarde tehnice, pe care oricine ar 

trebui să le urmeze în timp ce Industry 4.0 
desemnează o strategie de a îmbunătăți tehnologia, 

creată de europeni la standardele celei de a patra 
revolutii industriale. 

Pivotul acestei noi revoluții industriale este clientul. 
Expresia „A patra revoluție industrială" a fost 

folosită pentru prima dată de către Klaus Schwab 
(președintele executiv al Forumului Economic 

Mondial) în anul 2015 într-un articol publicat în 
Foreign Affairs.[6] 

Termenul de Industry 4.0 (Industrie 4.0) a apărut 
întâi în anul 2011, printr-o inițiativă strategică a 

guvernului german și se caracterizeaza printr-o 
fuziune a tehnologiilor care atenuează liniile dintre 

sferele fizice, digitale și biologice. 
În aprilie 2013, termenul „Industry 4.0" a apărut 

iar la un târg industrial din Hanovra, Germania, și a 

devenit rapid strategia națională a Germaniei. 

3. AVANTAJE, DEZAVANTAJE 

Este binecunoscut faptul că în prezent între-
prinderile trebuie să anticipeze dorințele clienților și 

să vină cu oferta adaptată în acest sens. 
Clienții au căutat întotdeauna un cost redus, o 

calitate perfectă și disponibilitate imediată. Azi, 
clienții îți doresc toate acestea pentru un anumit 

produs configurat, personalizat sau unic. În general, 
întreprinderile producătoare pot oferi unul sau cel 

mult două dintre acestea, în detrimentul celorlalte. 
Costul, calitatea și viteza au fost considerate 

imposibil de realizat simultan. Pentru un produs 
personalizat, logic ar fi posibil să se obțină calitatea, 

dar aproape niciodată și un cost redus sau o livrare 
rapidă. 

Industria 4.0 va putea schimba aceste lucruri prin 

furnizarea de beneficii specifice. Printre acestea se 
pot enumera, următoarele [2]: 

‒ Eficiență îmbunătăţită prin faptul că folosind 
mai puțini oameni și mai multă automatizare, 

companiile pot decide mai rapid menținând un grad 
ridicat al eficienței. Automatizarea obligă la o calita-

tea ridicată, acesta presupunând eficiență; 
‒ Productivitate crescută datorită faptului că în 

acest context se poate face mai mult cu mai puțin 
adică se poate produce mai mult și mai rapid în timp 

ce resursele întreprinderii sunt alocate mai eficient în 
ceea ce privește costurile. Se redus timpii morți ai 

liniilor de producție monitorizării automate și luării 
decizilor automat sau semiautomat; 

– Flexibilitate și agilitate deoarece este mult mai 

ușor să se monitorizeze producția într-o fabrică 

inteligentă și este mai facil să se introducă produse 

noi sau să se creeze oportunități pentru o singură 

operațiune de fabricație sau o producție variată 

(mixtă) etc.; 

– Reduce costurile prin faptul că o fabrică 

inteligentă nu se obține de azi pe mâine și sub nici o 

formă pe cont propriu. Pentru a obține acest lucru, 

trebuie să se investească, deci evident presupune 

costuri inițiale. Chiar și așa, costul de fabricație va 

scădea impresionant, datorită automatizării, inte-

grării sistemelor, gestionării datelor, etc.; 

– O experiență mai bună a clienților prin calitate, 

rapiditate și costuri reduse; 

Faza de livrare, menționa Forbes, reprezintă o 

trăsătură critică a lanțului de aprovizionare care 

poate fie să îmbunătățească, fie să sfărâme încre-

derea clienților. 

Cu capabilitățile Industriei 4.0, întreprinderile 

pot simplifica logistica și pot garanta experiențe de 

livrare superioare. 

Timpii grei de livrare sau greșelile din comandă 

pot afectează negativ experiența clienților. Industria 

4.0 permite accelerarea livrărilor și a opțiunilor 

personalizate reducând în același timp greșelile. 

‒ Obținerea unei rentabilități în investiții deoare-

ce tehnologia Industriei 4.0 transformă producția în 

întreaga lume. Beneficiile industriei 4.0 și renta-

bilitatea potențială a investițiilor sunt cu adevărat 

importante. 

Ca la orice fenomen alături de avantaje există și 

dezanantaje printre care se pot menționa [3]: 

– Creativitate limitată datorită abundenței 

automatizării, respectiv a mașinilor și a lipsei de 

angajați din producției; 

– Creșterea șomajului a început să fie o îngrijo-

rare de când automatizarea a început să joace un rol 

foarte important. Deoarece tehnologiile de fabricație 

au devenit predominante, există multe preocupări cu 

privire la ceea ce înseamnă munca umană în cadrul 

companiilor de producție dar de multe ori s-a 

dovedit a fi o falsă problemă deoarece angajații au 

fost folosiți în alte activități precum gestionarea 

tehnologiilor sau repararea/reciclarea paleților, etc.;. 

– Contribuția la problemele de mediu deoarece 

tehnologia de producție care înseamnă mai multe 

echipamente și tehnologii încorporate în instalațiile 

de producție, poate constitui un impact mai mare 

asupra mediului - datorat surselor de combustibil, 

precum gazele și substanțele chimice; 

– Securitatea IOT (Internet of Things) reprezintă 

o preocupare majoră dar, companiile lucrează pentru 

a aborda lacunele legate de securitate. 

– Implementarea tehnologiei presupune timp de 

implementare și eforturi în întreaga industrie. 
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– Nu pot efectua sarcini complicate deși mașinile 

oferă o creștere a calității și a redundanței, tehnologia 
actuală de automatizare nu a reușit să abordeze 

problema unei producții complexe. În prezent, 
oamenii sunt singurii lucrători capabili să realizeze 

sarcini de producție personalizate sau complexe; 

– Costuri inițiale mari pentru investiția în mașini 
automate chiar dacă acestea vor economisi bani pe 

termen lung; 
– Solicită întreținere și instruire deoarece persona-

lul actual va trebui instruit pentru a implementa, opera 
și întreține sistemele automatizate, pentru a asigura 

funcționarea continuă a lor. 

4. APLICAȚII ŞI EXEMPLE ALE 

INDUSTRIEI 4.0 

Aplicațiile software se preconizează că vor afecta 
în următorii ani și cele mai tradiționale industrii. 

Se poate exemplifica cu aplicația Uber, funcțională 

în prezent care este doar un instrument software, nu 
deține autovehicule și reprezintă cea mai mare 

companie de taxi din întreaga lume. 
În prezent Airbnb reprezintă acum cea mai mare 

companie hotelieră din lume, deși nu deține proprietăți. 
Printre alți pionieri ai Industrializării 4.0 pot fi 

enumerați: Amazon, Facebook, „fabricile smart”. 
Printarea 3D s-a îmbunătățit simțitor în ultimul 

deceniu și a avansat, de la utilizarea a prototipurilor 
la producția reală. Progresele în utilizarea producției 

de aditivi metalici au permis o multitudine de 
posibilități de producție. 

O componentă esențială a industriei 4.0 este 
Internetul lucrurilor ce este caracterizat prin 

dispozitive conectate. Acest lucru nu doar ajută la 
operațiunile interne, dar prin utilizarea mediului în 

care se stochează datele, echipamentele și opera-

țiunile permit optimizarea prin conectarea altor 
persoane care utilizează același echipament, sau 

permit întreprinderilor mici accesul la tehnologie. 
Dacă nu cu mult timp în urmă roboții erau o 

soluție doar pentru firmele cu bugete mari, în 
prezent robotica este mult mai accesibilă și 

disponibilă pentru toate categoriile de întreprinderi. 
Ei pot alege produsele într-un depozit și le pot 

pregăti pentru a fi livrate, sprijinând rapid, eficient și 
în siguranță producătorii.[16] 

O dată posibilă numai pentru întreprinderile mari 

cu bugete la fel de mari, robotica este acum mai 

accesibilă și disponibilă pentru organizațiile de toate 

dimensiunile. De la alegerea produselor dintr-un 

depozit până la pregătirea lor pentru a fi livrate, 

roboții autonomi pot sprijini rapid și în siguranță 

producătorii. 
Construirea și întreținerea infrastructurii, costurile 

hardware-ului, costul spațiului, energia electrică 

pentru alimentare, cheltuielile aferente construirii și 
menținerii poate costa cu ușurință o firmă, milioane 
de dolari. Acesta este motivul pentru care companiile 
decid adesea să renunțe la cheltuielile de capital în 
favoarea cheltuielilor operaționale și a datelor gazdă 
în centrele de date pentru furnizarea de servicii. 
Astfel companiile evită investițiile costisitoare în 
infrastructură și le accesează cu ușurință prin 
intermediul cloud-ului.[8] 

Chiar dacă multe organizații ar putea fi încă în 
faza de negare cu privire la modul în care Industria 
4.0 ar putea afecta afacerea lor, alte companii 
implementează deja schimbări și se pregătesc pentru 
un viitor în care mașinile inteligente le vor 
îmbunătății afacerea căci după cum spunea Bernard 
Show „Progresul este imposibil fără schimbare, iar 
cei care nu își pot schimba mentalitatea, nu pot 
schimba nimic”. 

Întreprinderile care pot reacţiona la un nivel înalt 
la noile necesităţi ale pieţei vor putea obţine un 
avantaj competitiv sigur, acesta cerând produse noi 
la costul cel mai avantajos posibil. Acele produse 
vor implica în mod normal folosirea unor procese 
productive noi şi flexibile. De aceea, una dintre 
provocările cu care se confruntă întreprinderea azi 
este identificarea şi rezolvarea oricărei slăbiciuni 
existente în zona inovaţiei produselor şi proceselor. 

Automatizarea procesului de producție va duce la 
creșterea capacității fără mărirea numărului de 
angajați, prin eliminarea unor timpi de lucru din 
procesele de proiectare și productie. Utilizând o 
combinație de software integrat și platforme unice 
software se obține un set important de soluții care 
duce la creșterea productivității în fluxul de producție. 

Investițiile în sisteme pentru digitalizarea fabricii 
sunt esențiale dacă se dorește ca business-ul să își 
păstreze poziția într-un mediu cu o competitivitate 
din ce in ce mai ridicată. 

Trecerea la Industrializarea 4.0 face posibilă 
optimizarea tuturor etapelor din ciclul de viață al 
produselor, prin digitalizarea operațiunilor din 
fabrica, ceea ce presupune automat și îmbunătățirea 
poziției producătorilor pe piață.[5] 

Adaptarea în totalitate ciclului din producție la 
era digitală a tehnologiei industriale va face, cu 
suranță, delimitarea între afacerile care doresc să 
prospere în contextul economic actual și companiile 
care vor face eforturi mari doar pentru a supraviețui. 

5. EFECTE ALE IMPLEMENTĂRII 

Producţia industrială a crescut în mai 2019 cu 
0,9% în zona euro şi cu 0,8% în uniunea europeană, 
comparativ cu luna aprilie 2019, iar finlanda şi 
românia au înregistrat cel mai semnificativ declin, 
arată datele publicate de oficiul european de sta-
tistică (eurostat).[12] 
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În mai, cele mai mari creşteri lunare ale 

producţiei industriale au fost raportate în danemarca 
(4,4%), irlanda (2,3%) şi franţa (2,1%), cele mai 

semnificative scăderi fiind în finlanda (minus 2,9%), 
românia (minus 1,9%) şi croaţia (minus 1,7%). 

De asemenea, în luna mai 2019, comparativ cu 

perioada similară din 2018, producţia industrială a 
scăzut cu 0,5% în zona euro şi a urcat cu 0,4% în 

uniunea europeană. 
Acest lucru obligă la o gândire nouă, actul pro-

ducției impunând mai multe interacțiuni, conexiuni, 
iar acestea trebuie realizate într-un mod optim. Se 

poate afirma că ne aflăm într-o eră a colaborării. 
Potrivit speciaștilor în domeniu rezultatele 

implementării industrializării 4.0 ar conduce la: 
‒ 20% creștere a productivității din fabrică; 

‒ 45% reducere a duratei ciclului de producție; 
‒ 50% reducere a volumului de documentație; 

‒ 75% reducere a timpului dedicat introducerii 
datelor; 

‒ 18% reducere a defectelor de fabricație; 
‒ 27% reducere a timpului de pregătire a 

comenzilor. 

Conform studiului mondial al pwc cu privire la 
industria 4.0*, realizat pe mai mult de 2.000 de 

companii industriale din 26 de țări, acestea ar trebui 
să investească 907 miliarde de dolari pe an în 

transformarea digitală a companiei lor până în anul 
2020.[11] 

Această investiție va fi dedicată în mare parte 
dezvoltării tehnologiilor digitale, precum: senzori 

sau obiecte conectate, sistemele de producție (sisteme 
de executare a producției), datele analitice, platfor-

mele de comunicare și de colaborare orizontale, 
realitatea augmentată sau chiar tehnicile avansate de 

producție și de gestionare logistică. 
Totuși, conform PwC, aceste investiții vor permite 

obținerea în medie a 2,9% venituri suplimentare pe an 
și o diminuare a costurilor de 3,6% pe an. Mai mult 

de jumătate dintre acestea (55%) se gândesc să obțină 

profituri din această investiție în doar doi ani, chiar 
65% în Franța.[10] 

PricewaterhouseCoopers este cea mai mare 
companie de servicii profesionale, de consultanță și 

audit din lume și una dintre cele mai mari companii 
private. (PwC) 

Conform unui raport publicat de forumul 
economic mondial, The future of jobs 2016, 65% 

dintre copiii care frecventează în prezent școala 
primară vor ocupa, la timpul lor, locuri de muncă care 

nu există în prezent astfel încât cunoștințele 
informatice devenin fundamentale. 

Proceedix dezvoltă și comercializează deja o 
platformă SaaS care simplifică gestionarea la distanță 

a proceselor operaționale, a sarcinilor de îndeplinit și 
a controalelor calității datorită unui sistem 100% 

digital și optimizat pentru terminalele mobile. 

AMA dezvoltă XpertEye, o soluție avansată de 

asistență la distanță bazată pe utilizarea tipurilor 
diferite de ochelari inteligenți și alte dispozitive de 

videoconferință.[11] 
Pe de altă parte, societățile industriale investesc 

în formarea colaboratorilor lor. 

În baza raportului Asociației Internaționale a 
Barourilor, citat de Guardian, o treime din locurile 

de muncă pentru absolvenți de studii superioare din 
lume vor fi înlocuite de mașini și software, iar 

actualul cadru legal al pieței muncii va deveni rapid 
învechit. 

Avantajul competitiv al economiilor sărace, 
emergente - bazate pe mâna de lucru ieftină - va fi 

curând depășit în condițiile în care liniile de 
fabricație cu roboți și sistemele inteligente de 

computere vor submina costul cu lucrătorii umani. 
Un muncitor din fabricile germane de mașini 

costă peste 40 de euro pe oră în timp ce un robot 
costă între 5 și 8 euro pe oră. 

Un robot este mai ieftin decât un muncitor din 
China iar la aceast realitate semai poate adăuga 

faptrul că acesta nu se îmbolnăvește, nu naște, nu 

intră nici în grevă și nici nu are dreptul la concediu. 
Națiunea cu cea mai ridicat nivel de dezvoltare 

din punct de vedere al densității roboților din 
sectorul industrial, corespunzător anului 2017, era 

Coreea de sud, care avea 631 de roboți la 10.000 de 
angajați, în condițiile în care în Singapore existau 

488, în Japonia 323 iar în Germania 300.[18] 
Media globala a roboților la nivelul anului 2016 

era de 74 de roboți la 10.000 angajați. România 
deținea, potrivit Federației Internaționale pentru 

Robotică, 11 roboți la10.000 angajați, în timp ce alte 
țări din regiune, precum Cehia deținea 100 roboți 

la10.000 angajați, Polonia 28 iar Ungaria are 57, fapt 
ce denotă că au un avans considerabil. [24] 

Deși nu există vreun studiu care să precizeze 
acest aspect, evident într-o proporție de 90%, din cei 

15 roboți la 10.000 angajați (2017) se regăsesc în 

multinaționalele ce produc în România, în timp ce 
IMM-urile românești sunt mult mai puțin auto-

matizate. 
Proiectul Start Industry 4.0, derulat de Best 

Smart Consulting, a fost cofinantat din Fondul 
Social European prin Programul Operational Capital 

Uman 2014-2020 si are o valoare de 3,52 milioane 
lei, din care 3,23 milioane lei (95%) obtinuti prin 

finantare nerambursabilă. 
În urma implementării START INDUSTRY 4.0, 

366 de manageri au dobândit competențe noi legate 
de Industry 4.0, 80 de angajați ai departamentului 

Resurse Umane posedă acum cunoștințe despre 
Industry 4.0 care îi vor ajuta în procesul de recrutare, 

iar 48 de antreprenori dețin noi competențe 
antreprenoriale acreditate ANC în contextul Industry 

4.0.[23] 
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In SUA, industria americană a încorporat, în 
ultimii 10 ani, peste 130.000 de roboți. 

Roboții care se deplasează în jurul depozitelor 
performanți 60 de roboți. Aceste mașini cu 

încărcare automată wifi realizează mutarea bunurilor 
AMAZON, reduc costurile și permit o utilizare mai 
bună a spațiului pentru comerciantul online.[16]. 

Comerciantul online ALIBABA a deschis cel mai 
mare depozit inteligent din China, cu cei maiîn 
depozit. Ele trimit mărfurile la lucrătorii umani, care 
apoi aranjează produsele care urmează să fie 
împachetate și distribuite clienților din întreaga lume. 

Kaufland a inaugurat, la data de 01.06.2015, în 
cadrul Centrului Logistic Turda o hală automată ultra 
modernă, destinată să satisfacă cele mai exigente 
cerințe operaționale, funcționând la parametrii de 
mare eficiență, cu un consum minim de energie. 

SIEMENS și Athos au lansat recent Mindsphere 
– o platformă software etichetată ca și „limbajul de 
operare al industriei 4.0”, ce este de fapt un fel 
Windows pentru fabrici și uzine. Urmează ca 
viitorul să decidă dacă această platformă va deveni 
un standard pentru industria globală, dar în mod 
evident apariția unor standarde software unitare va 
atrage un larg proces de educare, licențiere și 
implementare, omolog istoricului platformelor 
ORACLE sau SAP în trecut și în prezent. 

Conform figurii (4.1) se observă că România se 
află spre coada listei când vine vorba de numărul 
roboților raportat la 10.000 angajați dar a depășit 
totuși țări precum Estonia, Brazilia, Croația, 
Indonezia, Rusia, Filipine și India dar Anglia spre 
exemplu are aproape de 5 ori mai mulți situându-se 
totuși sub media globală a anului 2016. 

Continental Sibiu a făcut pași importanți în 
direcția Industriei 4.0, iar roboții și coboții fac deja 
parte din fluxul de producție. 

Cobotware este o firmă tânără autohtonă 
specializată în robotică industrială care tinde să 
devină partenerul principal al integratorilor și 

firmelor care doresc să folosească roboți colaborativi 
și să transforme forța de muncă. 

Coboții au însemnat o modificare a rolului 
operatorilor care nu mai este necesar să execute 
sarcini mărunte, precum mutarea componentelor de 
la un poet de lucru la altul. Acum aceștia se vor 
putea concentra pe sarcini calificate care contribuie 
vor contribui efectiv la îmbunătățirea producției. 

România necesită, mai mult decât alte țări, cât 
mai mulți roboți, pentru a nu piarde locurile de 
muncă din industrie. Producătorii industriali din 
România au nevoie de investiții masive în auto-
matizare și robotizare pentru a se adapta la actualele 
condiții, caracterizate de creșterea salariilor din 
sector, de lipsa relativă de personal calificat și 
necesitatea asimilării în producție a produselor cu 
valoare adăugată ridicată.[21] 

Achiziționarea roboților permite păstrarea 
capacităților de producție din întrprinderi prin 
sporirea eficienței muncitorilor, creșterea producției 
și a calității. În estul Europei robotizarea se 
sincronizează cu creșterea numărului de muncitori 
dar și a salariilor. În întreaga regiune șomajul este 
mai mic de 5%, cifră foarte bună comparativ cu alte 
state din Uniunea Europeană. 

Potrivit raportului GlobeNewswire, piața globală 
a industriei 4.0 a fost evaluată la aproximativ 66,10 
miliarde USD în 2017 și este de așteptat să ajungă la 
aproximativ 155,30 miliarde USD până în 2024, 
crescând la un CAGR (Compound Annual Growth 
Rate, rata de rentabilitate) de peste 14,9% între 2018 
și 2024.[15] 

5. CONCLUZII 

Companiile din întreaga lume caută soluții care 
să diminueze impactul forței de muncă, iar 
robotizarea, automatizarea și digitalizarea ocupă un 
loc deosebit de important în procupările lor. 

 

 
 

Fig. 4.1. Numărul de roboți la 10.000 angajați. 

(Sursa: realizat de autor după Raport World Robotics 2017.) 
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Companiile din industria românească au înțeles 

importanța digitalizării pentru a dezvolta afaceri 

eficiente, competitive pe piață și prietenoase cu 

mediul. 

74% dintre companiile participante la un studiu 

realizat de Cult Market Research în perioada 

octombrie 2018 - martie 2019 şi la care au participat 

300 de reprezentanţi ai companiilor din industria 

românescă, consideră că digitalizarea reprezentată 

prin noile tehnologii, robotizare, servicii cloud, 

sisteme inteligente şi big data reprezintă principalul 

factor ce poate contribui la creşterea eficienţei 

activităţii desfăşurate.[10] 

Economia româneasca are nevoie de investiții 

importante pentru a se adapta noii revoluții 

industriale. Este necesară perfecționarea angajaților, 

dezvoltarea unor linii și servicii automatizate, unde 

roboții vor juca un rol important. 

Sunt mulți factori care avantajează România în 

trecerea la Industry 4.0. 

Viitorul va pune accentul pe producție 

personalizată, calitate ridicată și fabricație lângă 

piața de consum. În acest sens statele din Europa de 

Est reprezintă cele mai bune soluții pentru 

investițiile în facilități noi de producție. 

Industria auto se preconizează că va angrena cele 

mai multe resurse și va realiza cele mai mari 

investiții. După cum se cunoște deja, în ultimii 10 

ani, acestă industrie s-a dezvoltat puternic în 

România. Numărul furnizorilor automotive în țara 

noastră este în tred crescător. Chiar dacă în România 

există doar doi constructori auto, Dacia și Ford, 

rețeaua de furnizori în schimb este bine dezvoltată. 

Din topul celor 20 de furnizori automotive globali, 

13 sunt prezenți în România cu facilități de 

producție iar cifra lor de afaceri este dublă față de 

cea a constructorilor. 

Un alt atu al României este viteza conexiunii la 

internet care este una dintre cele mai ridicate din 

Europa. În condițiile în care Internet of Things va 

genera un volum uriaș de date va fi nevoie de viteze 

mari pentru transfer și procesare. 

Domeniul IT e bine dezvoltat în România și 

poate sprijini demersurile investitorilor în fabricile 

digitale. 

Un alt atu al României îl reprezintă instituțiile de 

învățământ liceal și universitar tehnic care pregătesc 

tineri cu cunoștințe și competențe deosebite capabili 

a lucra în fabricile digitale ale viitorului. 

Au existat numeroase programe cu finanțare 

nerambursabilă pentru cercetare-dezvoltare în 

domeniul tehnologiilor Industry 4.0. în perioada 

2016-2020 care vor sprijini dezvoltarea firmelor 

românești și vor atrage investitorii. 

Germania, principalul susţinător al strategiei 

Industry 4.0 reprezintă unul dintre cei mai mari 

investitori din România. Majoritatea companiilor 

germane prezente pe piața națională au deja 

tehnologie de ultimă generație în facilitățile de 

producție. 

Companiile de pe tot mapamondul trebuie să 

înțeleagă importanța și urgența digitalizării și că 

succesul și falimentul depind de aceasta și se vor 

propaga cu viteze amețitoare. 
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