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Cuprins Modul B: 
Industria 4.0 - Termeni si istorie

1. Evoluţia tehnologiilor de la prima revoluţie industrială până  
în prezent

2. Industria 4.0 

2.1 Scurta istorie si termeni

2.2 Tema – Video

2.3 Tema – Intrebari si Raspunsuri
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1. Evoluţia tehnologiilor de la prima la a patra revoluţie industrială
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1. Evoluţia tehnologiilor de la prima la a patra revoluţie industrială

Evoluţia automatizării
proceselor în domeniul 
tehnologiilor de 
deformare plastică



1. Evoluţia tehnologiilor de la prima la a patra revoluţie industrială

Evoluţia ciclică a 
fabricaţiei de la 
prima la a patra 
revoluţie industrială.



2. Industria 4.0 
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2.1 Scurta istorie

Iniţiativa Industrie 4.0 [1] a fost 
introdusă de guvernul german în anul 
2011, în cadrul târgului de la Hanovra-3

Au urmat alte state:
Factory of the Future (Franţa şi Italia), 
Catapult (UK),
«Smart Manufacturing» în US
«Made in China - 2025» în China

«Innovation 2025» în Japonia.

Termenul ramane definitiv odata cu 
dezbaterea pe aceasta tema organizata 
de Klaus Schwab, fondatorul Forumului 
Economic Mondial, la Davoz in Ian. 2016



2. Industria 4.0 
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2.1 Scurta istorie si termeni

Industry 4.0 este caracterizată de automatizarea, 

digitizarea şi interconectarea tuturor componentelor 
din procesele de producţie.



2. Industria 4.0 
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2.1 Scurta istorie si termeni

Tehnologiile specifice celei de-
a patra revoluţii industriale, 
Industry 4.0  (4).



2. Industria 4.0 
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2.1 Scurta istorie

si termeni

Structura lanţurilor de proces (4)
În sistemul clasic, procesul de producţie se desfăşoară 
într-un flux de fabricaţie bine definit, între celule de 
lucru independente.
În noul concept Industry 4.0 există un flux atât al 
produselor, cât şi al datelor, integrate între ele.



2. Industria 4.0 
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2.1 Scurta istorie si termeni

Caracteristici specifice noului concept de fabricaţie Industry 4.0:

-o comunicare integrată de-a lungul întregului ciclu de lucru (1);
-un mare grad de  automatizare, ceea ce va duce la înlocuirea operatorilor care efectuează 
munci cu grad scăzut de calificare cu roboţi (2);
-creşterea numărului de persoane cu calificare înaltă pentru monitorizarea şi 
managementul  luxului de fabricaţie (2);
-un grad ridicat de comunicare între maşini (Machine to Machine-M2M)  respectiv între 
maşină şi om (Machine to Human-M2H) (3);
-optimizarea întregului lanţ de proces prin utilizarea unor programe de inteligenţă 
artificială în fiecare structură a lanţului tehnologic 



2. Industria 4.0 
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2.1 Scurta istorie si termeni

Concluzii - Principalele așteptări, ca urmare a trecerii în faza a patra a dezvoltării - Industry 4.0:
- mai multă flexibilitate și adaptabilitate ;
- transformarea structurilor rigide în structuri de tip reţea ;
- integrarea pe verticală a sistemelor de producţie flexibile și reconfigurabile ;
- modularizarea și autonomia sistemelor de producţie ;
- utilizarea unor sisteme de producție cu structură fractală;
- optimizarea resurselor prin conectarea echipamentelor în reţea;
- utilizarea inteligenţei artificiale în comanda sistemelor de producţie, în scopul luării unor decizii 
rapide și optime ;
- dezvoltarea și utilizarea unor noi modele de afaceri ;
- utilizarea aplicaţiilor “app-store” și “cloud”  ca noi concepte în managementul cunoștințelor etc.



2.2. Tema

12

Urmariti va rog urmatorul clip video referitor la 
istoria Industriei 4.0.

Rog notati elementele esentiale!

TEM
A



2.2. Tema
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A

https://www.youtube.com/watch?v=v9rZOa3CUC8



2.3 Tema
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Raspundeti va rog la chestionarul H5P.org!

TEM
A



2.2 Tema
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2.3 Tema
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2.3 Tema
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