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 The paper presents a new concept of manufacturing, introduced by 
stakeholders from Germany, aiming to strengthen the competitiveness of the 
manufacturing industry. The idea is to interconnect machines, people and 
computers in order to ensure flexibility and permit achieving tailored products in 
mass production lines. It bases on nine pillars, which are presented at the end 
of the paper, together with examples from local industries.   
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1. Introducere 
 

Sectorul industrial este important pentru economia fiecărei ţări 
şi rămâne motorul creşterii economice şi a ocupării forţei de muncă. 
Astfel industria se bazează pe procesul de fabricare care oferă o 
valoare adăugată prin transformarea materialelor în produse [1]. De-a 
lungul timpului metodele şi mijloacele de producţie au cunoscut o 
dezvoltare continuă, uneori fiind supuse unor transformări radicale. În 
istorie sunt cunoscute trei salturi relevante, cunoscute ca revoluţii 
industriale [2].  



În prezent se remarcă o digitalizare intensă a activităţilor de zi 
cu zi, atât în plan personal cât şi în afaceri. Computerele au contribuit la 
acest proces, dar cel mai mare aport a fost adus de un dispozitiv mobil 
cu putere de procesare tot mai mare – telefonul inteligent. Acesta 
permite utilizatorului să fie în continuu conectat la Internet din orice 
parte a globului, schimbând astfel modul de viaţă al indivizilor dar şi a 
modului de derulare a afacerilor. Putem spune că a patra revoluţie 
industrială, cunoscută sub denumirea de Industry 4.0, are loc în zilele 
noastre. O comparaţie între cele patru revoluţii industriale, cu 
evidenţierea cauzelor apariţiei şi a particularităţilor este prezentată 
schematic în figura 1. 

 
Prima revoluţie A doua revoluţie A treia revoluţie A patra revoluţie 

utilizarea apei şi a  
aburului pentru        
acţionarea maşinilor 

energia electrică şi 
introducerea 
producţiei de masă 

electronica, 
tehnologia informaţiei 
şi automatizarea  

senzorii, procesarea 
avansată a datelor, 
interconectarea  

    
Perioada 
1784-finele sec. XIX 

 
finele sec. XIX –  
anii 1970 

 
anii 1970 - astăzi 

 
astăzi -  

Înlocuirea echipamentelor 
procent din echipamentele instalate 

 
 
 
 
 
 

   

Fig. 1 Cele patru revoluţii industriale  

Termenul "Industrie 4.0" a devenit cunoscut în anul 2011, când 
o iniţiativă numită "Industrie 4.0" (original în limba germană), în 
momentul în care o asociaţie compusă din reprezentanţi din mediul de 
afaceri, politică şi mediul academic promovează ideea pentru a 
consolida competitivitatea industriei germane [3]. 
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Germania este una dintre ţările cu cea mai competitivă 
industrie, fiind lider mondial în fabricarea echipamentelor de producţie 
[4], [5]. Din momentul lansării de către guvernul federal a conceptului 
de Industry 4.0 ca fiind o soluţie ”cheie” din domeniul tehnologiilor 
avansate în 2011, acest concept s-a bucurat de apreciere, fiind adoptat 
în multe companii, centre de cercetare şi universităţi. De asemenea, 
despre acest concept s-au scris numeroase publicaţii, articole ştiinţifice 
şi au fost organizate numeroase conferinţe. 

 
2. Impactul noii revoluţii industriale INDUSTRY 4.0  

 
 Digitalizarea producţiei va avea un efect important asupra 
proceselor de fabricaţie, a produselor şi a modului în care se vor derula 
afacerile. Producţia se va desfăşura în „fabrici inteligente”, care permit 
o flexibilitate crescută chiar şi în condiţiile producţiei de masă, eficiente 
economic. Utilizarea pe scară largă a prototipării rapide şi a roboţilor 
reconfigurabili va face posibilă obţinerea unei varietăţi mari de produse 
în aceeaşi fabrică şi cu aceleaşi echipamente. Prin urmare, loturi mici 
de produse sau chiar unicate, realizate conform specificaţiilor clientului, 
vor fi fabricate în condiţiile producţiei de masă.  
 Inovarea şi dezvoltarea de noi produse va fi încurajată de 
uşurinţa şi rapiditatea cu care acestea pot fi obţinute prin simpla 
reconfigurare a liniei de producţie. Sistemul informatic contribuie de 
asemenea la acest proces, clientul putând să îşi configureze singur 
produsele conform nevoilor şi dorinţelor sale. Acesta poate să 
vizualizeze aspectul şi chiar funcţionarea produselor prin tehnologii 
media cum ar fi realitatea augmentată. 
 Creşterea productivităţii este unul din efectele cu care revoluţia 
Industry 4.0 este asociată. Aceasta se poate realiza prin implementarea 
funcţiilor de recunoaştere de către maşini a mediului ambiant şi a 
schimbărilor produse în acesta, cât şi prin asigurarea comunicării între 
maşini. Acestea vor fi capabile să planifice ceea ce produc fără 
intervenţia omului. În plus, maşina recunoscând starea tehnică în care 
se află prin intermediul senzorilor, semnalează nevoia de mentenanţă 
în timp util, astfel încât disponibilitatea lor să fie maximă şi factorul 
uman să fie cât mai puţin implicat. 
 Calitatea produselor poate fi substanţial îmbunătăţită din faza 
de proiectare digitală fizică şi tehnologică, care permite estimarea 
punctelor slabe şi găsirea de soluţii de remediere. De asemenea, prin 
monitorizarea fiecărui produs prin intermediul senzorilor se evită testele 
prin sondaj, iar remedierea se poate face în timp real. 



 Parlamentul European a comandat un studiu pentru a estima 
impactul Industry 4.0 asupra economiei europene [6]. Acesta arată că 
fabricile inteligente pot fi aduse aproape de cumpărători, deoarece 
productivitatea mare face ca salariile să aibă o pondere mică în 
cheltuielile de producţie, iar profit va fi obţinut mai degrabă din inovare, 
capacitatea de a livra rapid produse noi şi de a fabrica produse 
particularizate. În plus, ar fi evitate costuri relativ mari de transport. Este 
de aşteptat ca firmele să aducă înapoi în Europa capacităţi importante 
de producţie. Aceasta va duce şi la schimbarea modelelor de afaceri. 
  

3. Pilonii noii revoluţii industriale 
 
 Pentru a se obţine un impact favorabil maximizat, Industry 4.0 
se bazează pe progresul tehnic şi tehnologic. În continuare se prezintă 
cei nouă piloni pe care este construit acest concept.  
 Big Data este un concept relativ nou, care se bazează pe 
acumularea de date și analiza acestora. Din punctul de vedere al 
metodei noi de dezvoltare în domeniu, aceasta reprezintă o optimizare 
sistematică în timp real a proceselor care se reflectă în: creşteri 
calitative, economii de energie şi urmărirea producţiei. De asemenea 
acumularea acestor date poate fi folosită pentru identificarea tendinţelor 
de producţie, a modelelor cât şi a relaţiilor dintre intrări şi ieşiri care pot 
fi folosite pentru îmbunătăţirea platformelor de lucru. 
 Realitatea Augmentată a devenit populară la nivel mondial 
odată cu apariţia unor jocuri pentru telefoanele de tip smart-phone, care 
permite plasarea unor imagini în lumea reală. Producătorii ar putea 
utiliza aceasta tehnologie pentru prezentarea de produse fără a fi 
nevoie de produsul fizic. Astfel există oportunitatea de simplificare a 
proceselor de prospectare şi de demonstrare a funcţionalităţii 
produselor în mediul dorit de client. O altă aplicaţie posibilă pentru 
realitatea augmenată1 ar fi transmiterea în timp real a instrucţiunilor de 
lucru sau de reparaţie a produselor. 
 Simularea este o formă de imitare a unui proces sau mediu de 
lucru. În prezent există practica de simulare a produselor sau a 
proceselor de producţie dar in viitor poate fi folosită la scară mult mai 
largă în simularea întregului proces de fabricare. Aceste simulări ar 
crea o imagine în oglindă a condiţiilor reale care pot fi folosite în scopul 
optimizării. În acest sens s-ar putea utiliza simularea în scopuri de 
învăţare, ilustrând unele situaţii cu risc, din domeniul de lucru, fără a fi 

                                                 
1 AUGMENTÁ, augmentez, vb. I. Tranz. A mări, a spori ceva (prin adăugarea unor 
elemente de aceeași natură). [Pr.: aug-] – Din fr. augmenter, lat. augmentare 



fizic în mediul periculos. Acest aspect ajută în gestionarea resurselor în 
mod cât mai eficient dar şi reduce riscurile mediului de lucru. 
 Internet of Things presupune interconectarea tuturor utilajelor 
sau maşinilor ce intră într-un proces, chiar mai mult decât atât a 
întregului sistem operaţional în vederea transmiterii şi recepţionării de 
informaţii sau comenzi. Interconectarea permite gestionarea de la 
distanţa a procesului şi procesarea de informaţii în vederea optimizării. 
Se pot astfel identifica rapid produsele în lucru, numărul lor şi stadiul în 
care acestea se afla în procesul de producţie. Această soluţie poate 
duce la scăderea timpului de lucru, gestionarea din timp a riscurilor şi a 
procesării datelor într-un timp rapid.  
 Cloud Computing utilizează o reţea de servere pentru a stoca, 
gestiona şi procesa datele. Această tehnică poate fi în avantajul 
producătorilor care pot oferi date rapid şi ţintit pentru orice situaţie din 
domeniul vânzărilor. Prin stocarea informaţiilor legate de istoricul unui 
produs din momentul comenzii până în momentul vânzării efective, se 
poate scurta timpul de lucru pentru fabricarea unei variante customizate 
conform cerinţelor clienţilor. Informaţii fiind accesibile practic de 
oriunde, se permit o mai mare flexibilitate a procesului de vânzare. 
 Securitatea cibernetică este vitală, deoarece prin folosirea 
tehnologiei oferite de Internet, se ridică problema protejării datelor. În 
acest sens majoritatea producătorilor doresc protecţie deplină asupra 
celor mai importante date ale companiei: procese de fabricaţie, date 
financiare, furnizori, preturi sau alte informaţii legate de clienţi. Astfel 
foarte multe companii preferă un sistem informatic central care sa fie 
neconectat la internet sau închis. Industry 4.0 propune utilizarea unui 
întreg set de protocoale de comunicare şi de identificare a utilizatorului 
care accesează informaţiile în vederea utilizării lor.  
 Integrarea sistemului Această tehnologie permite diferitelor 
sisteme informatice să fie legate între ele, permiţând comunicarea 
efectivă şi transmiterea datelor între ele astfel încât să existe o 
coordonare între sistemele individuale şi programele de lucru încât 
acestea să se poată coordona. Acest lucru este benefic în special 
companiilor care utilizează linii de producţie automatizate pentru ca 
toate utilajele fabricii să fie conectate între ele şi astfel să asigure un 
proces de producţie cât mai eficient.  
 Prototiparea rapidă  pe imprimante 3D poate fi folosită pentru 
realizarea prototipurilor şi a unor componente uşoare din industrii high-
tech. Produsele rezultă din depunerea de straturi succesive de material 
plastic sau metalic. Utilizarea acestei tehnologii permite lansarea rapidă 
a produselor, fără investiţii majore în noi echipamente, dispozitive şi 



scule. Se pot tipări cu mare precizie suprafeţe curbe şi chiar 
mecanisme întregi, fără a fi nevoie de asamblare. 
 Sisteme autonome vor acţiona fără intervenţia omului, fiind 
programate şi antrenate în acest sens. Roboţii ca sisteme autonome 
vor putea gândi şi lua decizii independent.  
 
 4. Concluzii 
 
 Lucrarea prezintă modul în care Industry 4.0 poate influenţa  
industria, sau chiar societatea europeană în întregul ei. Efectul estimat 
este relocarea capacităţilor de producţie din estul îndepărtat în Europa, 
ţinta fiind „re-industrializarea Europei”. Pentru a putea fi implementat 
acest concept este nevoie de utilizarea, integrată, a unor tehnici şi 
tehnologii noi, cât şi regândirea modului de utilizarea unora vechi care 
sunt utilizate disparat în anumite sectoare industriale sau în servicii. De 
asemenea, modelele de afaceri vor fi fundamental schimbate, profitul 
fiind obţinut prin inovare şi adaptabilitate în favoarea cheltuielilor mici 
cu forţa de muncă.  
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