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1 Introducere 

1.1 Descrierea proiectului 

DIRECTION 4.0 urmărește promovarea conceptului de Industrie 4.0 și a tehnologiilor aferente, 

cum sunt robotica, realitatea virtuală și imprimarea 3D, printre elevii din învățământul secundar și 

încurajarea acestora în vederea alegerii unei cariere în domeniul tehnic. Acest lucru va fi realizat 

prin punerea la dispoziția profesorilor a unor materiale didactice aduse la zi și prin cercetări 

asupra profilului abilităților 4.0. 

Proiectul este axat pe creșterea gradului de conștientizare a Industriei 4.0 și dezvoltarea 

abilităților legate de noile tehnologii, cum ar fi robotica, imprimarea 3D, cloud computing, 

Realitatea Virtuală și Augmentată și securitatea cibernetică. 

Proiectul DIRECTION 4.0 se adresează profesorilor de materii STEM (științe, tehnologie, 

inginerie și matematică) din învățământul secundar și elevilor acestora. 

 

Toate rezultatele proiectului sunt disponibile pe: https://dir40.erasmus.site/space-4-0/  

 

1.2 Obiectivele proiectului 

Cele trei obiective principale ale Direction 4.0 sunt: 

• Crearea de materiale didactice pentru profesorii STEM, cu scopul de a prezenta și 

promova Industria 4.0 în rândul elevilor. 

• Prezentarea stadiului actual de pregătire pentru Industria 4.0 și relevanța acesteia pentru 

piața muncii. 

• Crearea unui set de instrumente specific Industriei 4.0, pentru profesori, care conține toate 

materialele realizate, precum și un spațiu pentru întâlnirea cu alți profesori și pentru 

schimb de experiență. 

1.3 Scopul acestui Document 

Scopul acestui document este de a prezenta stadiul actual al pregătirii pentru Industria 4.0, 

luând în considerare statisticile și cercetările documentare și din teren privind conștientizarea 

subiectului și relevanța acestuia pentru viitoarea piață a muncii, în țările partenere și în 

întreaga UE. 

Acesta va servi ca foaie de parcurs profesional, arătând direcția în care să se meargă, spre 

a fi mai bine pregătiți pentru noile tendințe industriale și a încuraja elevii să aleagă domenii 

de studiu mai tehnice.  

Acest document face parte din modelul setului de abilități 4.0, care vizează determinarea unui 

set ideal de abilități, în domeniile specifice Industriei 4.0. În plus, acest document deschide calea 

către instrumentul de verificare a competențelor digitale implementat în SPACE 4.0.  

  

https://dir40.erasmus.site/space-4-0/
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2 Foaie de parcurs pentru o carieră 4.0 

2.1 Industria 4.0 și piața locurilor de muncă 

2.1.1 Cipru 

2.1.1.1 Introducere  

Cipru are o economie mică, predominant bazată pe servicii, turismul, serviciile financiare și 

transportul maritim fiind sectoarele importante. Cu toate acestea, sectorul producției este într-o 

dezvoltare rapidă, atingând o creștere de 2% în fiecare an, începând cu 2016. Locurile de muncă 

înalt specializate acoperă o cotă de 7,3% din ocuparea forței de muncă în 2018, în timp ce 

previziunile spun că sectorul manufacturier din Cipru va crește cu 23,4 % în următorii 10 ani. 

În ceea ce privește locurile de muncă din domeniul producției industriale, cele mai multe sunt de 

muncitori, operatori de mașini în fabrici și muncitorii în construcții, cu 3340, 3224 și respectiv 2479 

profesioniști. 

Deși numărul este semnificativ pentru un sector mic de producție, doar o mică parte dintre aceste 

profesii sunt legate de Industria 4.0 și de tehnologiile implicate. 

2.1.1.2 Locuri de muncă aferente Industriei 4.0  în Cipru 

După efectuarea unei cercetări amănunțite pe web pentru găsirea locurilor de muncă din 

domeniile legate de Industria 4.0, rezultatele nu par promițătoare. Cercetarea a implicat 

următoarele website-uri: linkedin.com; indeed.com; monster.com; kariera.gr; cypruswork.com; 

cyprusjobs.com; grsrecruitment.com; și carrerfinders.com.cy 

Locurile de muncă cele mai relevante pentru Industria 4.0 și diversele sale tehnologii sunt 

următoarele: 

- Specialist BI (Știința datelor și Consultanță) 

- Inginer automatizare  

- Inginer software pentru sisteme robotice 

- Cloud Architect și dezvoltator de software (Java/Cloud/Android) 

Cercetările au arătat că există o cerere mai mare de locuri de muncă legate de IT față de cele din  

sectorul producției și alte industrii legate de Industria 4.0, ceea ce ne-a condus la concluzia că 

dezvoltarea IT depășește orice altă industrie relevantă din Cipru.  
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2.1.1.3 Rezultate Analiza nevoilor industriei – Cipru 

2.1.1.3.1 Informații despre companiile respondente 

 

Mărimea companiei: 

 
Tehnologii ale Industriei 4.0 în care firma investește sau intenționează să investească în 

următorii 5 ani: 

 

2.1.1.3.2 Abilități căutate la recrutarea de noi angajați 

 

Competențe sociale: 
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Competențe digitale: 
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2.1.2 Franța 

2.1.2.1 Introducere 

În Franța, potrivit statisticilor din 2018, 71,9% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 15 și 64 

de ani sunt active în sensul Organizației Internaționale a Muncii (ILO), indiferent dacă au un loc 

de muncă sau sunt șomeri. Această rată crește cu 0,4 puncte și este cea mai mare din 1975. 

Creșterea aceasta se datorează creșterii ratei ocupării forței de muncă (+0,7 pentru 15-64 ani), 

mai mult pentru tineri și persoane în vârstă.  

Dintre diferitele activități economice, industria se distinge ca un pilon al economiei, ponderea sa 

în PIB a scăzut brusc dar rămâne semnificativă. PIB-ul s-a ridicat la 2.291,7 miliarde Euro în 2017 

[1]. În aceeași perioadă, sectorul industrial francez a generat valoare adăugată de 285,8 miliarde 

Euro [2]. Astfel, cota industriei din PIB a reprezentat 12,47% în 2017. Sectorul industrial francez 

avea 4.551.000 de locuri de muncă în 1989, iar în 2017 doar 3.180.000, deci o scădere cu 30%. 

Unele activități industriale, precum cele din sectorul textilelor și pielăriei sau din industria 

extractivă, sunt foarte afectate de acest fenomen de dezindustrializare a țării.   

Conform celor mai recente statistici ale INSEE (Institutul Național Francez pentru Studii Statistice 

și Economice) privind ocuparea forței de muncă plătite, publicate pe 12 Martie 2019 pentru al 

patrulea trimestru, crearea de locuri de muncă noi este în creștere cu 6.500 comparativ cu 

trimestrul anterior și cu 9.500 față de 2017.  

[1] Insee, https://www.insee.fr/fr/statistiques/3550563?sommaire=3547646 

[2] Insee, https://www.insee.fr/fr/statistiques/2830197#tableau-Donnees 

Evoluția ocupării salariate în industrie, pe sub-sectoare 

Sectorul industrial are multe sub-sectoare de activitate diferite. După cum am văzut, tendința 

generală este de scădere a numărului locurilor de muncă. Cu toate acestea, este interesant de 

analizat evoluția ocupării forței de muncă a fiecărui sub-sector, pentru a înțelege cum este 

distribuită această scădere generală. Tabelul de mai jos reprezintă numărul de angajați (în mii) 

din fiecare sub-sector în 1989, 2003 și 2017, precum și procentajele de schimb corespunzătoare. 

 

Sub-sectoare industriale 
 

1989 2003 1989/2003 2017 2003/2017 1989/2017 

Fabricarea de produse 
computerizate, electronice și 
optice 

204 170 -16.67% 131 -22,94% -35,78% 

Fabricarea utilajelor și 
echipamentelor 

275 229 -16,73% 178 -22,27% -35,27% 

Industria automobilelor 310 297 -4,19% 192 -35,35% -38,06% 

Industria confecțiilor 443 202 -54,04% 106 -47,52% -76,07% 

Industria chimică 232 178 -23,28% 140 -21,35% -39,66% 

Industria farmaceutică 89 90 1,12% 81 -10% -8,99% 

Metalurgie 580 489 -15,69% 379 -22,49% -34,66% 

Alte industrii prelucrătoare 425 350 -17,65% 276 21,14% -35,06% 

https://www.ifrap.org/emploi-et-politiques-sociales/focus-sur-lemploi-dans-lindustrie-francaise#_ftnref1
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3550563?sommaire=3547646
https://www.ifrap.org/emploi-et-politiques-sociales/focus-sur-lemploi-dans-lindustrie-francaise#_ftnref2
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2830197#tableau-Donnees
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2.1.2.2 Locuri de muncă aferente Industriei 4.0 în Franța 

Industria 4.0 necesită adoptarea de noi tehnologii, ceea ce va implica probabil o forță de muncă 

mai calificată. Digitalizarea reinventează în mod constant meseriile, astfel încât forța de muncă 

ar trebui să urmeze această evoluție și să dobândească noi abilități pentru a putea interacționa 

cu sistemele puse în funcțiune și a exploata datele pe care acestea le produc. Astfel, cea mai 

mare provocare pentru angajatori va fi găsirea acestei forțe de muncă pentru a putea realiza 

transformarea către fabricile conectate.  

 

Conform sondajului nostru, în prezent locurile de muncă și abilitățile cele mai solicitate pe piața 

muncii aferente Industriei 4.0 din Franța sunt:  

• Manager al fabricii viitorului, care este pe locul doi în linia de comandă. Acesta este 

responsabil, împreună cu o echipă, de anticiparea dezvoltării tehnologiilor viitoare: 

digitalizare, big data, robotizare, instrumente digitale etc. El este răspunzător de 

transformarea fabricii existente într-o fabrică inteligentă, în același spirit al Industriei 4.0, 

sau de înființarea unei noi fabrici bazate pe noile tehnologii din Industria 4.0. Accesarea 

acestei poziții necesită, în general, o vastă experiență în domeniul industriei și al conducerii 

echipelor. 

• Director digital (Chief digital officer)  - foarte popular în industrie. Misiunea sa este 

strategică deoarece  trebuie să conducă un grup industrial în așa fel încât acesta să intre 

pe deplin în era digitală impusă de Industria 4.0. După o analiză, stabilește un plan de 

acțiune prin definirea priorităților digitale pentru companie și a strategiei.  

• Inginer de securitate cibernetică Toate progresele tehnologice necesită consolidarea 

capacității industriei de a se proteja de riscurile asociate cu utilizarea frauduloasă a datelor. 

Conectivitatea echipamentelor oferă o arie semnificativă de atac pentru persoanele rău 

intenționate. Fabricile pot fi atacate prin sistemele lor informatice. Principalul risc este furtul 

secretelor de fabricație și chiar oprirea liniilor de producție. De aceea, inginerul de securitate 

cibernetică este foarte căutat de către companii, rolul său fiind: 

- Analizarea riscurilor și nevoilor de securitate 

- Definirea politicii de securitate 

- Redactarea procedurilor de securitate 

- Creșterea gradului de conștientizare și instruire cu privire la problemele de securitate 

- Definirea arhitecturii de securitate 

- Efectuarea testelor de securitate 

- Supravegherea și administrarea soluțiilor de securitate 

- Detectarea, analiza și clasificarea incidentelor și amenințărilor 
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Oportunități de angajare (Exemplu) 

În această secțiune vă prezentăm câteva oportunități de angajare, cele mai comune locuri de 

muncă pentru domeniul industrial specific din Industria 4.0 din Franța.  

Pentru această lucrare am analizat ofertele de locuri de muncă legate de Industria 4.0 în cele mai 

utilizate 3 website-uri din Franța, acest sondaj fiind realizat în Octombrie 2019. 

 

                      website 

Domeniu 

 

Indeed 

 

Cadre emploi-  

Keljob 

 

Monster 

Fabrici inteligente 
     793               14 30 

Imprimare 3D  
     124                3                 44 

Robotică 
    2460            530 

             

              1018 

Cloud computing 
     174                3                 64 

AR / VR 
     1045              25                162 

Siguranță 
cibernetică 

     1252               67                1979 

2.1.2.3 Rezultate Analiza nevoilor industriei – Franța 

2.1.2.3.1 Informații despre companiile respondente  

Mărimea companiei: 
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Tehnologii ale Industriei 4.0 în care firma investește sau intenționează să investească în 

următorii 5 ani:

 

2.1.2.3.2 Abilități căutate la recrutarea de noi angajați 

 

Competențe sociale: 

 
 

Competențe digitale: 
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2.1.3 Italia 

2.1.3.1 Introducere  

În Italia există, astăzi, multe sisteme de producție diferite, unele cu modele noi și originale de 

organizare, altele cu modelele vechi. Creativitatea și inovația devin aspecte fundamentale 

urmărite de unele companii în încercarea de a se deosebi de acele economii în care costul forței 

de muncă este mult mai mic.  

Astăzi, noul model este dezvoltarea abilităților digitale necesare, dar nu toate companiile înțeleg 

avantajele investițiilor în digitalizare și furnizarea de noi resurse economice în acest domeniu, în 

special cele mici.  

În ceea ce privește Industria 4.0, un rol cheie îl au start-up-urile care pot ajuta companiile să 

inoveze cu produse și servicii prin parteneriate sau strategii de inovare deschisă. 

Start-up-urile italiene funcționează în principal în zona cloud,  dificultatea e reprezentată de o 

răspândire incompletă a Industriei 4.0 și de înțelegerea importanței acesteia. 

Statisticile arată că Italia este o țară de pionierat în ceea ce privește noile tehnologii. Companiile 

italiene mari și mijlocii îmbrățișează schimbarea, sporind investițiile. 

Deși redresarea economică din Italia este mai mică fașă de țări ca Germania, Franța și Spania, 

datele privind performanța acesteia arată o imagine favorabilă și încurajează dezvoltarea 

Industriei 4.0. 

Cele mai recente date privind stadiul adoptării și aplicării tehnologiilor 4.0 în domeniu relevă faptul 

că Italia se menține pe o poziție puternică în  Europa și în lume. Cu aproximativ  5400 de companii 

producătoare de înaltă tehnologie, Italia este printre primele patru țări din Europa (împreună cu 

Germania, Marea Britanie și Polonia), unde sunt un total de circa 46.000 de companii de înaltă 

tehnologie.  

Apoi, lărgind perspectiva către sectoarele de înaltă tehnologie (incluzând, pe lângă producție, și 

serviciile), Italia se află pe locurile fruntașe din Europa, cu peste 105.000 de afaceri. Italia este 

poziționată peste media europeană și în ceea ce privește producția, utilizarea roboților industriali 

și adoptarea tehnologiilor 4.0 cum ar fi cloud, IoT, comunicarea între mașini (M2M). În Italia multe 

resurse sunt investite în cercetarea științifică și tehnologică. Conform datelor Comisiei Europene,  

cheltuielile cu cercetarea-dezvoltarea ale organizațiilor relevante din topul italian (aproximativ 

185,4 milioane Euro) sunt mai mari decât media UE (165,8 milioane Euro), cel puțin dacă se 

considerară valorile absolute. 

Profilul care rezultă este al unei țări bogate în resurse și potențial, care merită să fie exploatate 

în mod adecvat prin strategii de colaborare între companii, instituții și organisme publice și private. 

2.1.3.2 Locuri de muncă aferente Industriei 4.0 în Italia 

Cele mai frecvent cerute locuri de muncă sunt în domeniul roboticii, întreținerii și controlului 

mașinilor industriale, logisticii și ambalajelor. 
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Italia face parte din  "top 10 la nivel mondial" în ceea ce privește multe dintre tehnologiile aflate 

în serviciul Industriei 4.0. Aceste date trebuie să insufle încredere și ambiție companiilor deoarece 

confirmă potențialul sistemului industrial național. 

Robotica 

Robotica industrială este un sector extrem de concentrat și dominat la nivel mondial de patru țări: 

China, Coreea de Sud, Japonia și Statele Unite. Totuși, Italia ocupă locul 7 în lume cu o producție 

anuală de 6.500 unități (Error! Reference source not found.), care se estimează că va crește l

a aproximativ 8.500 până în 2020.  

Această perspectivă pare încurajatoare: în ciuda faptului că rămâne un decalaj mare în ceea ce 

privește creșterea planificată pentru Germania (25.000 unități), producția italiană de roboți 

industriali va rămâne deasupra altor țări europene importante, cum ar fi Spania (6.500), Franța 

(6.000) și Marea Britanie (2.500). 

În plus, Italia rămâne în top 10 mondial și în ceea ce privește densitatea roboților industriali, care 

compară numărul de roboți industriali cu dimensiunea forței de muncă. Conform datelor Federației 

Internaționale de Robotică, există o medie mondială de 74 de roboți la 10.000 de angajați, în timp 

ce pe piața europeană media crește la 99 de unități. Italia, cu un indice de 185, se menține 

înaintea Spaniei (160), Franței (132) și Marii Britanii (71). 

 

Figura 1 – Oferta anuală de roboți industriali în lume (unități) 

Mai detaliat, locurile de muncă cerute în domeniul roboticii includ: 

- Dezvoltator de Software. Dezvoltatorii de Software sunt creatorii din spatele tuturor 

tipurilor de programe de computer. Unii dezvoltatori de software se pot concentra pe un anumit 

program sau aplicație, alții creează rețele gigantice sau sisteme de bază pentru alte programe. 

Acesta este motivul pentru care există două clasificări principale ale dezvoltatorilor: dezvoltatori 

de aplicații software și dezvoltatori de sisteme software. 
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- Consultant IT  - sprijină dezvoltarea strategiei IT, arhitecturii și proiectării soluțiilor care 

sunt sarcini complexe legate de IT. Sfătuiește clienții cu privire la arhitectura generală a 

întreprinderii pe diferite domenii, inclusiv tehnologie, informații, date, securitate și integrare. De 

asemenea, lucrează cu clienții la proiectarea și implementarea capabilităților de afaceri care 

valorifică tehnologiile emergente precum Cloud, Blockchain, AI, Automatizare, date și analize și  

Internetul lucrurilor (IoT). 

Cloud 

Potrivit estimărilor Politehnicii din Milano, piața cloud-ului tehnologic italian este în continuă 

expansiune: în 2017 a crescut cu 18% ajungând la o valoare de aproape 2 miliarde euro. Toate 

sectoarele industriale sunt afectate de această dezvoltare, dar mai ales producția este cea care 

conduce progresul și evoluția acestei tehnologii, confirmând că este foarte dinamică și în Italia. 

Tehnologiile legate de cloud computing reprezintă, de asemenea, un factor crucial în dezvoltarea  

Industriei 4.0 și a inovației digitale. 

Acestea fac posibilă implementarea a numeroase alte soluții, cum ar fi gestionarea informațiilor 

derivate din big data și analize cognitive, modelarea predictivă și adoptarea instrumentelor de 

inteligență artificială și învățare automată. Potrivit datelor Eurostat, tehnologiile cloud sunt 

implementate de aproximativ 22% din companiile italiene. 

Figura 2 arată că Italia este în mod substanțial în conformitate cu media Uniunii Europene (21%), 

dar înaintea unor țări precum Spania (18%), Franța (17%) și Germania (16%). 

 

Figura 2- Procentul companiilor care au adoptat tehnologii cloud, în funcție de țară (%) 

Cloud Computing 

Din cercetare a rezultat un număr considerabil de posturi vacante în Cloud Computing sau 

tehnologii conexe. Acestea au inclus posturi vacante pentru: 

- Inginer DevOps. Inginerul DevOps lucrează cu dezvoltatorii și personalul IT pentru 

supervizarea versiunilor programelor. Aceștia sunt fie dezvoltatori interesați de 
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implementare și operațiuni de rețea, fie administratori de sistem care au o pasiune 

pentru scripting și programare și se mută în partea de dezvoltare unde pot îmbunătăți 

planificarea testării și implementării;  

- Dezvoltator interfețe. Un dezvoltator web front-end implementează elemente vizuale 

cu ajutorul cărora utilizatorii vor vedea și interacționa într-o aplicație web. Dezvoltatorii 

de interfețe sunt de obicei sprijiniți de dezvoltatorii web back-end, care sunt 

responsabili de logica aplicațiilor de pe partea de server și de integrarea activității 

dezvoltatorilor front-end. 

- Inginer Big Data DevOps. Aceștia sunt responsabili pentru sprijinirea utilizatorilor 

infrastructurii pe care o dezvoltă, iar prima linie de apărare este protejarea cloud-ului 

împotriva hackerilor și a virușilor. Acest lucru îl realizează concepând software 

securizat de la început. 

- Inginer software DevOps. DevOps coordonează echipele de dezvoltare și operațiuni 

pentru a îmbunătăți procesul de colaborare. Un inginer DevOps va colabora cu 

dezvoltatorii IT pentru a facilita o mai bună coordonare între funcții de operare, 

dezvoltare și testare prin automatizarea și eficientizarea proceselor de integrare și 

implementare.   

- Specialist în Securitate rețele și IT. Specialistul în securitatea rețelei este responsabil 

cu supravegherea rețelelor de calculatoare pentru a depista orice amenințare la 

adresa securității și prezența utilizatorilor neautorizați. Specialistul în securitate va 

trebui să identifice și calculatoarele compromise și să ofere măsuri de securitate. 

  

     Imprimare 3D  

O căutare extinsă a locurilor de muncă pentru imprimarea 3D a evidențiat cererea de experți 

în modelare 3D și servicii CAD.  

AR / VR 

Nu s-au găsit locuri de muncă vacante în legătură directă cu AR și/sau VR. Cu toate acestea 

au fost enumerate mai multe locuri de muncă în domeniul designului iar ele au fost evidențiate 

în secțiunea de Imprimare 3D.  

Fabrici Inteligente  

Locurile de muncă legate în mod special de Fabrici Inteligente sunt foarte căutate. 

Confindustria a lansat un semnal de alarmă: lipsesc 280 de mii de profesioniști pentru Industria 

4.0. Avansul tehnologiei a fost atât de rapid încât pregătirea nu a putut ține pasul. 

Comunicare Mașină-la-Mașină 

Potrivit estimărilor OECD, Italia este una dintre țările de frunte (locul 6 în lume) și în ceea ce 

privește interconectarea între mașinile industriale (comunicare M2M). Această tehnologie 

permite un schimb de date și informații în timp real și automat în cadrul unei rețele de instalații, 
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utilaje, senzori și roboți industriali. Ca atare, comunicarea M2M reprezintă unul dintre 

elementele fundamentale ale Industriei 4.0 și constituie infrastructura din spatele Internetului 

obiectelor. În Italia, răspândirea cardurilor SIM instalate în mașini și a senzorilor (necesare 

pentru a permite transmiterea datelor M2M) este egală cu 16,4 la 100 locuitori: echivalent cu 

țări precum China și Germania și chiar mai mare decât Japonia (12,7) și Coreea de Sud (8,3). 

Internetul obiectelor (IoT) 

În 2017, piața Internetului obiectelor (Internet of Things) în Italia a atins o valoare de peste 3 

miliarde și jumătate de euro, cu o creștere de 32% față de anul precedent (16). Acest fapt, în 

sine pozitiv, este confirmarea unei căi de dezvoltare care continuă într-un ritm rapid. În ultimii 

3 ani, valoarea sectorului este mai mult decât dublată (+139%), având în vedere că în 2014 s-

a ridicat la aproximativ 1,55 miliarde. În particular, Smart Metering și Smart Car sunt cele mai 

valoroase (980 și respectiv 810 milioane Euro), urmate de Smart Building (520 milioane) și 

soluții Internet pentru obiecte pentru logistica industrială (360 milioane). Segmentele Smart 

City (320 milioane) și Smart Home (250 milioane), deși mai reduse în valoare absolută, sunt 

totuși foarte dinamice, cu o creștere de 40%, respectiv 35% (17).  

Cele mai solicitate locuri de muncă sunt: cercetător date industriale, coordonator robot, arhitect 

soluție IT/IoT, programator/inginer computer industrial, designer industrial UI/UX, specialist 

Smart Metering. 

Securitate cibernetică 

Securitatea cibernetică nu e caracteristică doar anumitor locuri de muncă aferente Industriei 

4.0 ci și în posturile legate de IT care, prin natura lor, necesită abilități și competențe legate de 

securitate. În special o serie de posturi vacante legate de securitate au apărut datorită noilor 

reglementări și standarde stabilite de Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR). 

Locurile de muncă găsite au inclus: 

- Ofițer principal de securitate cibernetică /Senior manager de securitate cibernetică. Ei 

monitorizează sistemele pentru a depista lacunele de securitate, proiectează soluții 

eficiente și furnizează rapoarte conducerii. 

- Chief Information Security Officer (CISO) definește strategia potrivită pentru a proteja 

activele corporative și pentru a atenua posibilele riscuri IT. Uneori sunt numiți 

Manageri de Securitate IT și sunt responsabili de protecția computerelor, rețelelor și 

datelor organizației împotriva amenințărilor externe (breșe de securitate). 

- Consultant Protecția Datelor oferă asistență pentru implementarea și/sau 

îmbunătățirea durabilă a protecției datelor în companie, conform GDPR. 

- Administrator de sisteme IT - asigură securitatea și eficiența infrastructurii IT și 

controlul accesului.  

- DPO și managerul de conformitate colaborează cu compania pentru a se asigura că 

au loc controalele de securitate necesare.  

- Inginer DevOps. Efectuează teste de sistem pentru securitate, performanță și 

disponibilitate și asigură securitatea tuturor sistemelor IT.  
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- Administrator principal de sistem supraveghează echipa de operațiuni, monitorizează 

performanța sistemului și configurează software și hardware noi. 

- Analist Securitatea Informațiilor. Este responsabil de analiza datelor și de a 

recomanda modificări conducerii, dar nu autorizează și nu implementează modificări. 

2.1.3.3 Rezultate analiza nevoilor industriei – Italia 

2.1.3.3.1 Informații despre companiile respondente 

 

Mărimea companiei: 

 

 
 

Tehnologii ale Industriei 4.0 în care firma investește sau intenționează să investească în 

următorii 5 ani: 
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2.1.3.3.2 Abilități căutate la recrutarea de noi angajați 

Competențe sociale:

 
 

Competențe digitale: 

 

2.1.4 Malta 

2.1.4.1 Introducere  

Economia de piață liberă a Maltei – cea mai mică economie din zona euro – se bazează puternic 

pe comerțul cu bunuri și servicii în principal în Europa. Economia Maltei este dependentă de 

comerțul exterior, producție și turism. Din cauza lipsei resurselor naturale, țara este puternic 

dependentă de capitalul uman. Compoziția PIB în funcție de sectorul de origine este de 10,2% 

pentru Industrie (inclusiv producție, producție de energie și construcții) (estimare 2017) și 88,7% 

pentru Servicii (acoperind activități guvernamentale, comunicații, transporturi, finanțe și toate 

celelalte activități economice private care nu produc), rămânând 1,1% din PIB pentru activități 

agricole. Într-adevăr, sectorul serviciilor din Malta continuă să crească, creșterea e susținută în 

sectoarele serviciilor financiare și al jocurilor online.   

PIB-ul pe cap de locuitor al Maltei este de 41.900 dolari (estimare 2017)1. Creșterea PIB-ului 

maltez rămâne puternică și este susținută de o piață a forței de muncă solidă, cu o rată a 

șomajului de 3,4% în Septembrie 2019.2 

 
1 Sursa: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mt.html 
2 Sursa: https://tradingeconomics.com/malta/unemployment-rate 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mt.html
https://tradingeconomics.com/malta/unemployment-rate
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Potrivit raportului “Malta: mismatch priority occupation” din 2016 disponibil pe  

(https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/malta-mismatch-priority-

occupations), Malta are, pe de o parte, un deficit de forță de muncă în domeniul sănătății, TIC, 

grafică și multimedia, contabilitate și finanțe, cercetare, management, tehnicieni și profesioniști 

asociați, lucrători meșteșugari, iar pe de altă parte are surplus de forță de muncă în rândurile 

lucrătorilor din baruri, hoteluri și lucrători pentru colectarea gunoiului. Raportul afirmă că 

“sănătatea este unul dintre principalele domenii în care este preconizată creștere în viitor datorită 

măririi capacității sectorului, unde noi investiții străine directe vor duce la turism medical și 

educație medicală”. Profesioniștii TIC sunt, de asemenea, foarte căutați datorită dezvoltării rapide 

din sector și din cauza salariilor mai bune oferite în străinătate, limitând astfel oferta pentru piața 

locală. Există o nevoie tot mai mare de designeri grafici și multimedia, datorită cererii crescute de 

activități legate de web.  

În Malta au existat abordări mixte în ceea ce privește adoptarea digitalizării și pregătirea pentru 

impactul iminent și perturbările provocate de Industria 4.0. (consultați Anexa B). Pe piața muncii 

s-a constatat o creștere a locurilor de muncă și a competențelor specializate legate de sectoarele 

jocurilor, serviciilor financiare, călătoriilor și logisticii. Recent, Guvernul a lansat un amplu exercițiu 

de modernizare a Serviciului Public cu intenția de a-l face cât mai accesibil publicului prin 

intermediul tehnologiei. Cu toate acestea, alte sectoare care includ, dar nu se limitează la 

asistență medicală, comerț cu amănuntul, educație și construcții, rămân în urmă, probabil din 

cauza fricii de schimbare și a tehnologiei.  

Un număr considerabil de IMM-uri investesc mai mult în tehnologie și oameni, deoarece 

consideră că având instrumentele potrivite și cu ajutorul talentului și al disciplinei, adoptarea unor 

strategii inovatoare poate avea beneficii semnificative pentru organizația lor, și pentru Malta în 

ansamblu, deoarece ajută întreprinderile să construiască valoare reală și să fie mai competitive.  

Instrumentele de înaltă tehnologie, cum ar fi tehnicile de extragere a datelor și cloud computing 

împreună cu Inteligența Artificială (AI), sunt acum la dispoziția lor și le permit nu numai să 

cunoască nevoile clienților, ci și să le prevadă. Prin urmare, cu ajutorul acestor tehnologii și cu 

angajați ce au calificări înalte, companiile pot să-și planifice mai bine resursele pentru a se adapta 

corespunzător pieței în schimbare.    

Cetățenii maltezi sunt în mod inerent rezistenți la schimbări și mulți cred că pregătirea pentru 

Industria 4.0 nu este o schimbare ușoară deoarece necesită o modificare de paradigmă în 

mentalitate și cultură pentru a lucra și gândi mai repede și într-un mod colaborativ. Acest lucru 

necesită ca atât întreprinderile, cât și angajații acestora să fie alfabetizați digital și flexibili într-un 

mediu în care singurul lucru constant va fi schimbarea. Cu toate acestea, dimensiunea pieței 

malteze poate oferi întreprinderilor din Malta ceva mai multă libertate și timp pentru a se adapta 

la noua realitate a revoluției digitale. 

2.1.4.2 Locuri de muncă aferente Industriei 4.0 în Malta 

Cercetarea a implicat vizitarea mai multor site-uri web de publicitate a locurilor de muncă din 

Malta, inclusiv site-ul oficial al Guvernului (Jobsplus) și posturile vacante Linkedin situate în Malta 

(Consultați Anexa A). Rezultatele indică o piață dinamică, axată în principal pe servicii, care 

întăresc declarațiile de mai sus referitoare la sectorul serviciilor ca principal contribuitor la PIB.  

https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/malta-mismatch-priority-occupations
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/malta-mismatch-priority-occupations
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Majoritatea posturilor vacante se referă la poziții de conducere și financiare în sectorul financiar, 

urmate de locuri de muncă în industria jocurilor digitale. Acest lucru sugerează în mod indirect 

viitoarele locuri de muncă legate de cloud computing și big data, în special în ceea ce privește 

business intelligence, precum și protecția acestor date, solicitând viitoare locuri de muncă legate 

de securitatea cibernetică.   

O privire detaliată asupra locurilor de muncă vacante din diverse surse locale plasează importanța 

investițiilor în Cloud Computing și Securitate Cibernetică în topul locurilor de muncă conexe 

necesare pentru Industry 4.0. Rezultatele constatărilor (în octombrie 2019) sunt sumarizate mai 

jos.  

Imprimare 3D 

O căutare extinsă a locurilor de muncă pentru imprimare 3D a dat rezultate minime, doar o 

companie care caută un stagiar IT cu jumătate de normă, care ar putea face și imprimare 3D, 

și un post vacant pentru un grafic designer senior. Nu au existat alte locuri de muncă specifice 

în domeniul imprimării 3D.   

Robotică 

În mod similar, locurile de muncă în robotică nu erau solicitate, cu excepția unor posturi 

vacante care necesită cunoștințe de robotică, inclusiv un post vacant pentru un Manager de 

Standarde Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) în sectorul financiar, care necesită  

“expunerea la automatizarea proceselor de robotică și alte tehnologii inovatoare” întrucât 

organizația s-a ocupat de robotică și automatizare. Alte posturi vacante conexe au inclus: 

- Dezvoltator Software (Incluzând totul, de la 5G la Robotică, Inteligență Artificială și 

Analiză de Date) 

- Consultant IT Advisory (Cel puțin trei (3) ani de experiență de lucru în transformarea 

tehnologiei sau roluri legate de implementare (transformarea majoră a programelor IT, 

automatizare a proceselor de robotică / roluri legate de automatizare, aplicații 

întreprindere, aplicații mobile și web etc.) 

- Administrator Senior AML și KYC (Tinându-se la curent cu tendințele emergente ale 

criminalității financiare, inclusiv evoluțiile în tehnologie / robotică;) 

Cloud Computing 

Din cercetare a rezultat un număr considerabil de posturi vacante în Cloud Computing sau 

tehnologii conexe. Au fost găsite posturi vacante pentru: 

- Inginer DevOps: Controlul accesului la software și servicii (bitbucket, JIRA, servicii 

cloud); 

- Inginer DevOps (Responsabilitatea va fi de a ajuta la proiectarea, construirea, 

implementarea și întreținerea sistemelor de producție critice, care sunt scalabile și 

rezistente (atât pe infrastructura internă, cât și pe furnizorii de cloud terți) și care pot 

funcționa la scară mare menținând în același timp disponibilitatea garantată); 
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- Inginer DevOps (Configurarea infrastructurii cloud și construirea arhitecturii de 

proiectare de la zero) și (Administrarea controlului accesului software-ului și serviciilor 

(bitbucket, JIRA, servicii Cloud;) 

- Front End Developer (React/Redux) (Abilități în Javascript, React, Mobx, NodeJS, 

MySQL, Google Cloud Platform.) 

- Inginer Data DevOps (cu experiență în configurarea mediilor în AWS sau alte 

platforme cloud) 

- Inginer DevOps Software (colaborare cu un furnizor de plăți la nivel global care are un 

proiect în desfășurare pentru lucrul la o inițiativă Cloud Native cu partenerul de 

integrare); 

- SysOp (Familiarizat cu tehnologiile Cloud AWS, Azure, ZetaGrid & Vmware) 

- Specialist în Securitate Rețele și IT (Securitate Cloud, conectivitate și acces.) 

AR / VR 

Nu s-au găsit locuri de muncă vacante în legătură directă cu AR și/sau VR. Cu toate acestea, 

au fost enumerate câteva locuri de muncă în design. Acestea au fost deja prezentate în 

secțiunea Imprimare 3D.  

Fabrici Inteligente  

La fel ca în cazul AR / VR,  nu s-au găsit locuri de muncă legate în mod special de Fabricile 

Inteligente. O căutare suplimentară de locuri de muncă din producția cu valoare adăugată 

mare nu a dat, de asemenea, nici un rezultat.  

Securitate Cibernetică  

Securitatea cibernetică nu e caracteristică doar anumitor locuri de muncă conexe, ci și în 

posturile legate de IT care, prin natura lor, necesită abilități și competențe de securitate. În 

special o serie de posturi vacante legate de securitate au apărut datorită noilor reglementări și 

standarde stabilite de Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR). Locurile de 

muncă găsite au inclus: 

- Senior Cyber Security Officer 

- Manager Senior Securitate Cibernetică  

- Chief Information Security Officer (CISO) 

- Director de Securitate IT 

- Inginer Securitate 

- Consultant în domeniul protecției datelor   

- Administrator de Sisteme IT (Asigurarea securității și eficienței infrastructurii IT și 

asigurarea controlului accesului) 
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- DPO și managerul de conformitate (Colaborează cu organizația pentru a se asigura că 

controalele de securitate necesare sunt implementate) 

- Inginer DevOps (Efectuează teste de securitate a sistemului, performanță și 

disponibilitate și asigură securitatea tuturor sistemelor IT) 

- Administrator Senior de sistem (respectarea standardelor stricte de securitate) 

- Analist securitatea informației  

 

2.1.4.3 Rezultate Analiza nevoilor Industriei – Malta 

2.1.4.3.1 Informații despre companiile respondente 

Mărimea companiei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnologii ale Industriei 4.0 în care firma investește sau intenționează să investească în 

următorii 5 ani: 
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2.1.4.3.2 Abilități căutate la recrutarea de noi angajați  

Competențe sociale: 

 

 

 

Competențe digitale: 
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Polonia 

2.1.4.4 Introducere  

Cercetările privind nivelul de automatizare al fabricilor poloneze demonstrează că pentru 

managerii acestora provocările celei de-a patra Revoluții Industriale legate de tehnologiile digitale 

rămân valabile în mare măsură. Doar 15% dintre fabricile poloneze sunt complet automatizate, 

iar 76% dintre respondenți indică automatizarea parțială. În plus, doar o mică parte din fabrici 

folosesc sisteme IT pentru managementul operațional și controlul producției.   

Există multe motive pentru această întârziere tehnologică în comparație cu cele mai 

industrializate țări. Acestea includ deschiderea târzie către tehnologiile occidentale (abia după 

1989), costurile scăzute ale forței de muncă, lipsa accesului la capital adecvat, lipsa personalului 

specializat în inginerie, precum și concentrarea pe marketing și vânzări pentru a construi o poziție 

pe piață. 

Însă, dacă vrem să profităm de oportunitățile asociate cu cea de-a patra Revoluție Industrială, în 

primul rând avem nevoie de acces complet la tehnologia din etapa anterioară, adică construirea 

unei infrastructuri puternice care să permită automatizarea și computerizarea producției. Acest 

strat tehnologic servește drept bază pentru investiții în tehnologii mai "inteligente". Trecerea la 

"nivelul 4.0" necesită, de asemenea, investiții mari în instruirea managerilor și a inginerilor 

suficient de competenți pentru a implementa și menține cele mai noi tehnologii. 

2.1.4.5 Locuri de muncă aferente Industriei 4.0 în Polonia 

Locuri de muncă legate de Industria 4.0 și diversele sale tehnologii sunt următoarele: 

- Inginer Software 

- Specialist și consultant în știința datelor  

- Expert în Securitatea Datelor  

- Expert în simulare 

- Consilier Securitate Cibernetică  

- Dezvoltator Software  

- Arhitect Securitate 

- Investigator criminalistică digitală 
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2.1.4.6 Rezultatele Analizei nevoilor Industriei  – Polonia 

2.1.4.6.1 Informații despre companiile respondente 

Mărimea companiei:

 
 

Tehnologii ale Industriei 4.0 în care firma investește sau intenționează să investească în 

următorii 5 ani: 
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2.1.4.6.2 Abilități cerute la recrutarea de noi angajați 

Competențe sociale: 

 
 

Competențe digitale: 
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2.1.5 România 

2.1.5.1 Introducere  

Economia României este pe locul 47 în lume în ceea ce privește produsul intern brut (PIB), 

industria reprezentând aproximativ 24% din PIB. Există aproximativ 7 milioane de angajați în 

România, dintre care 1,15 milioane lucrează în sectorul producției. Rata șomajului este de 3,9% 

(în Septembrie 2019), cea mai mică din istoria țării. În ultimii ani, industria românească de IT&C 

a cunoscut o dezvoltare puternică, oferind acum mai mult de 5% din PIB-ul țării și având 

aproximativ 191.500 de angajați.  

Economia românească se dezvoltă rapid  - a crescut cu 7% în 2017 și cu  4,1% în 2018 – și acest 

lucru are un impact puternic asupra pieței muncii. Potrivit unui studiu realizat de Hipo.ro asupra a  

315 companii care activează în Romania, 40% dintre ele așteaptă în 2019 o creștere cu peste 

10% a numărului de angajați, 34% o creștere de sub 10%, 23% consideră că numărul angajaților 

va rămâne constant, în timp ce doar 3% așteaptă o scădere. Studiul arată că majoritatea noilor 

locuri de muncă va fi în IT-software (13,18%), vânzări (13,0%), asistență pentru clienți (12%), 

inginerie (9%), resurse umane-instruire (8,41%) și producție (7,39%). 

Datorită calificărilor înalte ale profesioniștilor din IT&C, România este o destinație de externalizare 

pentru IT în creștere rapidă, în special pentru dezvoltarea de software. Acest fapt este vizibil și 

pe piața națională a locurilor de muncă, unde sunt disponibile mai multe poziții legate de Industria 

4.0 și axate pe dezvoltarea de aplicații software. Prin urmare, ofertele de locuri de muncă care se 

ocupă de Cloud Computing sau Securitate Cibernetică sunt mai frecvente decât cele legate de 

imprimarea 3D, AR/VR sau Fabrici Inteligente. În ceea ce privește Robotica, în România există 

un accent special pe Automatizarea Proceselor Robotizate (RPA). Primul unicorn românesc 

(UiPath) este o companie specializată în RPA și sunt multe locuri de muncă pentru dezvoltatorii 

sau specialiștii RPA. 

O parte importantă a economiei românești este reprezentată de industria auto. Având în vedere 

complexitatea sa, această industrie oferă diverse locuri de muncă legate de Industria 4.0: experți 

în securitate cibernetică auto, ingineri care sprijină integrarea Industriei 4.0  (coboți, roboți, big 

data), experți în întreținerea roboților industriali, operatori de roboți etc. 

România se confruntă în prezent cu un deficit de competențe pe piața muncii. De exemplu, potrivit 

unui studiu care a implicat 47 de companii IT și publicat de Codecool în octombrie 2019, sectorului 

IT românesc îi lipsesc 15.400 de programatori în fiecare an. Alte sectoare legate de Industria 4.0 

au, de asemenea, dificultăți în găsirea personalului care le este necesar.  

Principalele motive: 

- Nu sunt suficienți absolvenți IT (doar 9.500 din cei 15.000 necesari în fiecare an) 

- Mulți specialiști pleacă să lucreze în străinătate (37.031 specialiști au părăsit 

România)   

Pentru a face față acestui deficit de competențe, companiile au diverse strategii: angajarea de 

proaspeți absolvenți și instruirea acestora, creșterea salariilor, angajarea de persoane din alte 

țări, oferirea unor pachete generoase de relocare etc. 
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2.1.5.2 Locuri de muncă aferente Industriei 4.0 în România 

Cercetarea a fost efectuată pe principalele site-uri de publicitate din România: olx.ro (32.635 

locuri de muncă anunțate), ejobs.ro (peste 28.000 de locuri de muncă publicate), Jobber.ro 

(11.543 locuri de muncă în IT), bestjobs.eu (10.875 locuri de muncă publicitate), hipo.ro (peste 

5.000 de locuri de muncă pentru profesioniști și juniori cu studii superioare), myjobs.ro.  

Rezultatele indică a piață a forței de muncă foarte dinamică, cu multe locuri de muncă legate de 

Industria 4.0. 

După cum s-a menționat deja, există o concentrare a cererii pe domenii legate de IT&C și 

dezvoltarea de software (Cloud Computing, Cyber Security, Robotic process automation (RPA)).  

În afară de pozițiile tehnice, există multe locuri de muncă în care sunt necesare cunoștințe despre 

unele aspecte ale Industriei 4.0, pe lângă alte competențe specifice. De exemplu, cineva care 

lucrează în departamentul de vânzare sau marketing al unei companii care dezvoltă soluții AR/VR 

trebuie să aibă o bună înțelegere a acestor tehnologii.  

Fabrici Inteligente 

Nu am putut găsi locuri de muncă care menționează în mod clar Fabricile Inteligente dar, cel 

mai probabil, multe locuri de muncă din producție sunt deja legate de acest concept.   

Printre locurile de muncă disponibile în România, legate de Fabricile Inteligente, putem 

menționa următoarele: 

- Software-Architect Smart-Production (pentru un furnizor cunoscut de soluții robotizate 

industriale) 

- Consultant Expert proiectare mecanică (cu sarcini specifice legate de implementarea 

soluțiilor Digital Factory) 

- Consultant Expert CNC (cu sarcini specifice legate de implementarea soluțiilor Digital 

Factory) 

- Inginer Smart Factory (cu sarcini specifice pentru proiectarea și dezvoltarea soluțiilor 

Smart Factory) 

- Inginer aplicații inteligente, proiectare mecanică (pentru a acționa ca inginer de 

aplicații inteligente în Industria 4.0/ Internetul Obiectelor/ zona Smart Factory) 

AR/VR 

AR/VR sunt utilizate în prezent în Romania în principal în marketing și de către industriile 

creative, așa că multe locuri de muncă AR/VR disponibile sunt legate de industria 

divertismentului.  

Unele dintre locurile de muncă legate de AR/VR sunt prezentate mai jos: 

- C# – UNITY DEVELOPER (pentru a dezvolta software de realitate virtuală) 

- JAVA FULL-STACK DEVELOPER pentru VR 
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- Unity 3D Developer (pentru a dezvolta jocuri de realitate virtuală și soluții digitale 

interactive) 

- Specialist în Marketing Digital (pentru o companie care oferă soluții de realitate 

virtuală) 

- Reprezentant Internațional de Vânzări (pentru a vinde soluții de realitate virtuală) 

- Remote Delivery Network Energy Engineer (pentru a oferi suport tehnic într-un spațiu 

fizic îndepărtat prin tehnologia de Realitate Augmentată) 

- Programator jocuri (implicat în dezvoltarea VR de ultimă generație) 

- Customer Representative - VR Cinema 

- Architectural Visualisation Artist (pentru a sprijini construirea unei aplicații de design 

interior VR) 

- Marketing associate (pentru o companie care operează în VR/AR) 

- Dezvoltator VR și AR 

Cloud Computing 

Există o mulțime de locuri de muncă legate de Cloud Computing, oferite de o gamă destul de 

variată de companii: furnizori de servicii de cloud computing și servicii IT, furnizori auto, 

furnizori de soluții de comunicații, bănci, companii de software, companii de telecomunicații 

etc. Acestea acoperă o gamă largă de domenii: asistență tehnică și clienți, inginerie, 

consultanță, proiectare și implementare de soluții, suport management, administrare etc. 

Câteva din aceste locuri de muncă sunt prezentate mai jos: 

- Inginer Sistem Cloud 

- Dezvoltator Cloud  

- Distributed Computing Consultant 

- Specialist în asistență tehnică pe platformele de gestionare a cloud-ului 

- Inginer DevOps (responsabil cu proiectarea infrastructurii, crearea și întreținerea 

arhitecturilor cloud, migrarea sistemelor către cloud etc.) 

- Inginer Infrastructură (pentru construirea unei Platforme Cloud) 

- Arhitect Google Cloud Platform  

- Inginer Azure Stack Support (cu cunoștințe de lucru despre fundamentele cloud 

computing) 

- Consultant Cloud Software 

Imprimare 3D 

Imprimarea 3D este destul de importantă în România, cu mai mulți producători de imprimante 

3D, unele laboratoare universitare bine echipate, multe companii bazându-se pe imprimarea 
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3D în activitățile lor de zi cu zi și o comunitate de imprimare 3D înfloritoare. Cu toate acestea, 

nu există multe locuri de muncă publicate legate de imprimarea 3D pe website-uri. Printre 

motive putem menționa dimensiunea redusă a companiilor producătoare de imprimante 3D, 

preferința pentru recrutarea de personal din comunitate sau practica destul de răspândită a 

antreprenorilor de a se auto-instrui și de a-și instrui angajații la locul de muncă. 

Unele dintre joburile legate de imprimarea 3D pe care am reușit să le găsim sunt următoarele: 

- Reprezentant instalare software (trebuie să interacționeze cu imprimante 3D) 

- Lucrător comercial (este necesară experiență de imprimare 3D) 

- Operator imprimantă 3D / proiectant produs 

- Specialist vânzări imprimante 3D 

Robotica 

România are o industrie auto înfloritoare care, pe lângă alte sectoare, creează multe locuri de 

muncă care se ocupă cu roboți industriali, cum ar fi: 

- Operator robot  

- Operator roboți sudură  

- Inginer Robotică sau Automatizare 

- Inginer Service / Întreținere (pentru roboți industriali) 

- Inginer software încorporat (responsabil cu crearea de roboți și sisteme robotizate) 

- Inginer simulare robotică  

- Inginer echipamente de testare (cu cunoștințe de roboți industriali) 

- Reprezentant de vânzări (pentru o companie care furnizează software cu inteligență 

artificială și viziune computerizată pentru sisteme încorporate, care se concentrează în 

principal pe construirea roboților umanoizi animatronici) 

 

Există numeroase locuri de muncă legate de automatizarea proceselor robotizate (RPA) 

oferite de angajatori destul de variați: furnizori de servicii financiare, companii de externalizare, 

bănci, producători auto, fabricanți de diverse produse, furnizori de servicii de inginerie, 

companii de tehnologie, furnizori de servicii IT, companii de telecomunicații etc. Mai jos sunt 

prezentate câteva dintre ele: 

- Dezvoltator RPA 

- Specialist RPA  

- RPA Domain Application Officer 

- Arhitect RPA  

- Manager de proces RPA  
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- Bot Designer (cu accent pe implementarea RPA) 

- Specialist Tax Technology (experiență necesară în RPA) 

- Analist afaceri RPA 

- Expert proces (una dintre responsabilitățile cheie – evaluarea domeniilor care ar 

beneficia de RPA) 

- Inginer Software (diverse specializări, pentru a lucra în dezvoltarea de software RPA) 

Securitate Cibernetică 

Multe locuri de muncă legate de Securitatea Cibernetică sunt oferite în Romania de către 

diferiți angajatori: furnizori auto, bănci, producători de software, companii de telecomunicații, 

furnizori de servicii IT etc. Dintre acestea, putem menționa următoarele: 

- Inginer securitate cibernetică  

- Analist securitate cibernetică 

- Cybersecurity Advisor 

- Consultant în securitatea aplicațiilor  

- Expert în operațiuni de securitate cibernetică  

- Dezvoltator Cyber Security Stack 

- Dezvoltator Software (pentru a lucra la dezvoltarea de soluții de securitate cibernetică) 

- Arhitect de securitate (pentru a sprijini implementarea unui concept de securitate 

cibernetică) 

- Investigator criminalistic digital  

- Suport tehnic  - Securitate cibernetică 

De asemenea, pentru unele locuri de muncă din sectoare precum industria auto este necesară 

cunoașterea securității cibernetice.  
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2.1.5.3 Rezultate Analiza nevoilor industriei – România 

2.1.5.3.1 Informații despre companiile respondente 

Mărimea companiei: 

 
 

 

Tehnologii ale Industriei 4.0 în care firma investește sau intenționează să investească în 

următorii 5 ani: 

 

2.1.5.3.2 Abilități căutate la recrutarea de noi angajați 

 

Competențe sociale: 
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Competențe digitale: 
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2.1.6 Spania 

2.1.6.1 Introducere  

Deși măsurile din Industria 4.0 încep să fie puse în aplicare în Spania, este încă devreme să 

vedem rezultatele și să concluzionăm dacă modelul poate fi exportat și în alte țări. Multe sectoare 

industriale, cum ar fi industria auto sau industria alimentară, au luat în considerare noua tendință 

și caută profesioniști din sector.   

2.1.6.2 Locuri de muncă aferente Industriei 4.0 în Spania 

Companiile industriei auto spaniole implementează bine Industria 4.0 în fabricile lor. Nu numai că 

implementează conceptul în companii, dar dezvoltă și alte tehnologii care pot fi aplicate în a patra 

Revoluție Industrială, deoarece companiile înțeleg importanța conceptului. Cele mai mari 

companii din sectorul auto spaniol care caută profesioniști în domeniu sunt Nissan,  SEAT și 

Renault.  

Toate aceste companii au implementat cu succes Industria 4.0. Industria 4.0 din industria auto 

spaniolă va aduce multe oportunități. Dar trebuie spus că există diferențe regionale uriașe în 

Spania și ofertele depind de locația companiilor spaniole.  

Țara Bascilor, Catalonia și comunitatea Madrid sunt cele mai bine dezvoltate trei regiuni din 

Spania în ceea ce  Industria 4.0 și Industria 4.0 din sectorul auto, iar companiile din aceste locații 

sunt cele care oferă cele mai mari oportunități de muncă în Industria 4.0. Diferențele ar putea fi 

explicate prin nivelul ridicat de industrializare deja existent înainte de introducerea Industriei 4.0 

în Spania, intervenția guvernului pentru dezvoltarea conceptului prin acordarea de subvenții 

companiilor spaniole, investițiilor în cercetare și dezvoltare a conceptului prin guvernele regionale, 

implicarea clusterelor și progresul educațional oferit de universități. Regiunile mai puțin dezvoltate 

sunt cele din sudul Spaniei, cum ar fi Extremadura. În aceste regiuni, companiile spaniole din 

industria auto primesc mult mai puțină asistență din partea guvernelor regionale și locale.  

Site-urile web care oferă cele mai multe oportunități de muncă în industria 4.0 sunt: 

 

 INFORJOBS 

https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/industria-4.0 

INDUSTRIA CONECTADA  

https://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/index.aspx 

ACCENTURE 

https://www.accenture.com/es-es/services/industryx0-index 

OASYS 

https://oasys-sw.com/ofertas-de-empleo-oasys/ 

JOOBLE 

www.jooble.com 

LINKEDIN 

https://es.linkedin.com/jobs/organización-industrial-empleos?position 

 

 

 

https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/industria-4.0
https://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/index.aspx
https://www.accenture.com/es-es/services/industryx0-index
https://oasys-sw.com/ofertas-de-empleo-oasys/
file:///C:/Users/Charo%20Cuart/AppData/Local/Temp/www.jooble.com
https://es.linkedin.com/jobs/organización-industrial-empleos?position


 
 
 
 
 

Page 35 
 

Direction 4.0 - Promovarea și dezvoltarea 

abilităților relevante pentru Industria 4.0 

2018-1-FR01-KA202-047889 

Fabrici inteligente 

 

Fabrici inteligente, în Spania, sunt considerate cele care angajează sau oferă locuri de muncă 

legate de Industria 4.0, deci nu există o cerere de experți în fabrici inteligente, dar există o 

cerere puternică pentru experții care gestionează toate specialitățile pe care le descriem în 

următoarele puncte. 

 

AR/VR 

 

AR/VR sunt utilizate în prezent în Spania în principal în marketing și de către industriile creative, 

așa că multe locuri de muncă AR/VR disponibile sunt legate de industria divertismentului.  

Unele dintre locurile de muncă legate de AR/VR sunt prezentate mai jos: 

- Redactori creativi pentru a scrie articole de comunicare atractive și informative pentru mai multe 

companii din sectorul B2B și B2C, în conformitate cu strategiile lor de marketing. 

- Unity 3D Developer (pentru a dezvolta jocuri de realitate virtuală) 

- Specialist în marketing digital (pentru o companie care oferă soluții de realitate virtuală) 

- Experți în realitate virtuală pentru a dezvolta dispozitive pentru psihologie și sănătate mintală 

- Programator de jocuri (implicat în dezvoltarea VR de înaltă calitate) 

- Artiști de vizualizare arhitecturală 

- Formatori VR și AR 

- Dezvoltator VR și AR 

 

Imprimare 3D 

 

Imprimarea 3D este foarte importantă în Spania. Imprimarea 3D este necesară și utilizată nu 

numai la unele companii de imprimare 3D, ci și în firmele de inginerie pentru a crea prototipuri 

precum și în universitățile tehnice și școlile profesionale. 

Unele dintre joburile legate de imprimarea 3D pot fi găsite în: 

- Companiile de construcții - necesită experți 3D pentru a proiecta și a crea grafică 

- Industria pantofilor - caută specialiști 3D pentru a crea randări. 

- Companiile de instalații - să dezvolte modele pentru echipamente 

- Companii infografice 

- Industria modei - pentru a dezvolta prototipuri 

 

Robotică 

Există numeroase locuri de muncă legate de sectorul roboticii oferite de angajatori destul de 

variați: furnizori de servicii financiare, companii industriale, producători auto, fabricanți de 

produse, furnizori de servicii de inginerie, companii de tehnologie, furnizori de servicii IT, companii 

de telecomunicații etc. Unele dintre acestea sunt următoarele: 

 

- Tehnician de automatizare junior 
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- Responsabil în robotică industrială 

- Tehnician în programare robotică 

- Inginer robotică 

 

Cloud Computing 

În ceea ce privește cloud computing-ul, există o cerere puternică de experți, conform cercetării 

privind posturile vacante, pentru: 

- Inginer de dezvoltare 

- Inginer de sistem cloud 

- Dezvoltator cloud 

- Consultant în domeniul calculului distribuit 

- Expert în management cloud 

- Inginer de infrastructură (pentru construirea unei platforme cloud) 

 

Securitate cibernetică 

Experții în securitate cibernetică sunt necesari în majoritatea marilor companii din Spania. 

Printre ofertele găsite se numără: 

- specialist în operațiuni de securitate cibernetică 

- Dezvoltator de software senior 

- Analist riscuri de securitate 

- Ingineri de cercetare a amenințărilor 

- Responsabil principal cu securitatea informațiilor 

- SEL Cybersecurity pentru OT 

- Specialist în guvernanță în domeniul securității cibernetice 

- Lider de echipă Appsec 

 

2.1.6.3 Rezultatele Analizei necesităților industriei – Spania 

2.1.6.3.1 Informații despre companiile respondente 

 

Mărimea companiei: 
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Tehnologii ale Industriei 4.0 în care firma investește sau intenționează să investească în 

următorii 5 ani:  

 
 

2.1.6.3.2 Abilități căutate la recrutarea de noi angajați 

Competențe sociale:

 
Competențe digitale: 
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2.2 Politici naționale și politici legate de UE 

Această secțiune conține un rezumat al politicilor naționale (țările partenere) și ale politicilor 

conexe ale UE care ajută la diseminarea și lansarea carierelor legate de STEM și  Industria 4.0. 

2.2.1 Cipru 

Potrivit unui raport referitor la pregătirea pentru Industria 4.0 din Cipru, realizat de Deloitte, 

pentru dezvoltarea unei strategii pentru Industria 4.0 în Cipru, companiile vor trebui să ia în 

considerare următoarele: 

• Client – oferirea unei experiențe în urma căreia clienții să vadă organizația ca partenerul 

lor digital. 

• Strategie – se concentrează pe modul în care afacerea se transformă sau operează 

pentru a-și spori avantajul competitiv prin inițiative digitale. 

• Tehnologie – stă la baza succesului strategiei digitale ajutând la crearea procesului, 

stocarea, securizarea și schimbul de date pentru a satisface nevoile clienților.  

• Operațiuni – executarea și evoluția proceselor și sarcinilor prin utilizarea tehnologiilor 

digitale. 

• Cultură, Oameni, Organizație – definirea și dezvoltarea unei culturi organizaționale cu 

procese de guvernanță și talent pentru a sprijini progresul de-a lungul curbei de 

maturitate digitală.  

În ceea ce privește abilitățile și locurile de muncă, se așteaptă ca industria să combine 

tehnologia avansată și abilitățile digitale cu abilitățile umane unice pentru a realiza cel mai înalt 

nivel de productivitate. În consecință, succesul unei companii în implementarea proceselor din 

Industria 4.0 depinde în mare măsură de a avea o forță de muncă cu abilități digitale adecvate, 

cunoștințe tehnice și abilități sociale cum ar fi flexibilitate, învățare continuă, comunicare 

interpersonală și abilități pro-active de rezolvare a problemelor.  

Prin urmare, guvernul cipriot a introdus o nouă Strategie industrială națională holistică și 

integrată (2017-2030), a cărei misiune este dezvoltarea de produse inovatoare și servicii cu 

valoare adăugată ridicată care contribuie la durabilitatea, competitivitatea și extroversiunea 

industriei cipriote. Obiectivul său principal este de a crește productivitatea, inovația și exporturile 

industriei, dar și contribuția sa la produsul intern brut al țării.  

Această strategie are 5 piloni strategici: 

• Digitalizarea industriei 

• Dezvoltarea de noi abilități și îmbunătățirea / modernizarea abilităților existente 

• Îmbunătățirea mediului industrial / de afaceri 

• Îmbunătățirea accesului la finanțare 

• Intensificarea accesului la piețe. 
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2.2.2 Franța 

În Franța, Industria 4.0 este unul dintre proiectele cheie ale strategiei de înaltă tehnologie care 

încurajează revoluția digitală a industriilor. Companii precum Fives, Schneider Electric, Dassault 

Systèmes, Siemens, Mecachrome Atlantique, sedApta-osys, Airbus Group, Bosch Rexroth, 

SNCF, Metron sunt foarte implicate în dezvoltarea Industriei 4.0. 

Din 2015, în Franța, au început să fie puse în practică trei inițiative din partea guvernului francez, 

pentru a promova Industria 4.0.   

Inițiativa A: Alianța Industriei Viitorului  

În iulie 2015, Alianța Industriei Viitorului (Alliance Industrie du Futur, AIF) a fost creată la 

inițiativa Guvernului francez și a 11 organizații profesionale din industrie și digital, instituții 

academice (Arts & Métiers ParisTech, Institut Mines-Télécom) și (CEA, CETIM) pentru a asocia 

inițiativele de modernizare și transformare a industriei în Franța.  

Rolul acestei alianțe este de: 

- Sprijinire a companiilor franceze în modernizarea instrumentelor lor industriale și 

transformarea modelelor lor de afaceri prin noi tehnologii digitale și non-digitale. 

- Organizare și coordonare, la nivel național, a inițiativelor, proiectelor și activității de 

transformare a industriei din Franța, bazându-se pe angajamentul membrilor săi. 

- AIF este răspunsul francez la inițiativele luate în peste 20 de țări din întreaga lume pentru a-

și moderniza industria într-un context de revoluție digitală și sectoare tradiționale 

competitive. 

AIF contribuie, de asemenea, la transformarea imaginii industriei franceze; De exemplu, a 

etichetat „Vitrina industriei viitorului” peste 60 de companii care implementează practici și 

tehnologii inovatoare în fabricile lor (STMicroelectronics, SEW-Us come, Magafor, Poclain, Baud 

Industries, Daher, Michelin, NTN- SNR, Bosch ...). 

Inițiativa B:  French Fab 

French Fab a fost lansat pe 2 Octombrie 2017 de către Bruno Le Maire, ministrul economiei și 

finanțelor, care își propune să unească într-o federație industriașii și să consolideze industria 

franceză, având următoarele obiective: 

• Accelerarea transformării industriei în Franța  

• Unirea sub același steag a industriașilor francezi 

• Întruchiparea viitorului prosper al industriei franceze și a atractivității afacerilor sale 

• Prezentarea excelenței industriei franceze la nivel internațional 

Acestei inițiative i-au fost adăugate și alte acțiuni pentru favorizarea dezvoltării Industriei 4.0 

propuse de guvernul Franței.  

Pe 20 septembrie 2018, în cadrul unei vizite la Dassault Système, în regiunea pariziană, premierul 

francez Édouard Philippe a prezentat un plan de acțiune al guvernului pentru transformarea 

digitală a industriei. Acest plan conține trei puncte:  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fives_(entreprise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Schneider_Electric
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dassault_Syst%C3%A8mes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dassault_Syst%C3%A8mes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Siemens
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mecachrome_Atlantique&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=SedApta-osys&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Airbus_Group
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_nationale_des_chemins_de_fer_fran%C3%A7ais
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1. Supra-amortizarea impozitului pentru companiile mijlocii 

Această măsură se referă la o amortizare cu 40% a investițiilor limitate la robotică și 

transformare digitală  (imprimante 3D, software de gestionare a producției, senzori conectați, 

etc.) pentru achizițiile efectuate între ianuarie 2019 și sfârșitul anului 2020. 

2. Platforme de accelerare pentru industria viitorului 

Pentru a accelera industria viitorului în regiuni, guvernul a înființat platforme pentru accelerarea 

tehnologiilor acestei industrii, care vor include, în funcție de caz, mijloace de instruire, sprijin 

pentru inovare sau consiliere.   

3. Suport pentru transformarea digitală 

În cadrul aceleiași vizite, pentru întregul său program dedicat industriei viitorului, Édouard 

Philippe a anunțat un buget de 500 milioane de euro. Planul său oferă, de asemenea, finanțare 

pentru regiuni cu scopul de a sprijini transformarea digitală a încă 10.000 de companii industriale 

până în 2022, după cele 5.200 deja ajutate. S-a avut în vedere și dezvoltarea platformelor digitale 

în cele 16 sectoare ale Consiliului Național al Industriei, cărora le este dedicat un buget de 70 de 

milioane de euro din Planul de Investiții Mari.  

Inițiativa C: Factory Lab 

FactoryLab este un consorțiu industrial (PSA Group, Naval Group, Safran, Dassault System ș.a.) 

și academic (ART și Métier, Paris Tech) creat în septembrie 2016 pentru a oferi soluții tehnologice 

și a crea demonstratoare pre-industriale ca răspuns la provocările de transformare legate de  

Industria 4.0. Acest consorțiu facilitează adoptarea și implementarea rapidă pe piață a acestor 

noi soluții.  

FactoryLab este un model ingenios de schimb și de punere în comun de resurse care oferă 

membrilor săi, utilizatorilor finali industriali, integratorilor sau furnizorilor de tehnologie un efect 

de levier real în ceea ce privește crearea de valoare. 
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2.2.3 Italia 

În 2017, guvernul a decis să întreprindă un prim pas semnificativ pentru evoluția tehnologică a 

sectorului industrial, implementând o serie de măsuri importante în cadrul "Planului Național de 

afaceri 4.0". Stimulente fiscale și alte inițiative au efecte pozitive în prezent, crescând investițiile 

în tehnologii digitale și achiziționarea de noi echipamente industriale. 

În ceea ce privește politicile legate de Industria 4.0, Planul Național "Întreprinderea 4.0" include, 

de asemenea, o serie de inițiative care vizează dezvoltarea infrastructurilor tehnologice care să 

permită Industria 4.0, cu o alocare totală de resurse de 3,5 miliarde euro. Aceste măsuri se referă, 

de exemplu, la extinderea benzii ultra-largi și la definirea standardelor open-source pentru 

comunicații mașină-mașină în aria Internetului Obiectelor (IoT), dezvoltarea rețelelor de mare 

viteză și a rețelelor digitale. Unul dintre obiectivele principale este de a realiza, până în 2020, o 

bandă ultra-largă națională cu acoperire completă (egală cu cel puțin 30 Mbs), care în prezent 

este limitată la 42,7% din teritoriul italian. (Figura 2) 

Sursa Istat “Internet@Italia 2018 Domanda e offerta di servizi online e scenari di digitalizzazione” 

https://www.istat.it/it/files/2018/06/Internet@Italia-2018.pdf) . 

 

 

Figura 2 – Acoperirea la nivel național a bandelor ultra-largi în Italia 

 

Vechimea infrastructurilor și viteza de transmitere a datelor digitale constituie încă o slăbiciune 

notabilă a profilului tehnologic italian. În prezent, doar 7% dintre companiile italiene au conexiune 

la internet cu o viteză egală cu 100 Mbps, comparativ cu media europeană de 16% (Figura 3).  

https://www.istat.it/it/files/2018/06/Internet@Italia-2018.pdf
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Figura 3 – Companii cu o viteză uniformă de conectare la internet de cel puțin 100 Mbs 

Dacă se iau în considerare țări precum Danemarca și Suedia, procentul crește la 42% și 39%. 

Cu toate acestea, Programe europene precum Horizon 2020 și FP7 își propun să ofere o 

contribuție valoroasă la modernizarea conexiunii la internet a companiilor italiene.  

Prin intermediul acestor inițiative, de exemplu, s-au alocat aproximativ 50 milioane euro pentru 

sprijinirea activităților de cercetare și start-up-urilor dedicate dezvoltării sistemelor Cloud și 

internetului în companiile italiene. Au fost alocate mai multe resurse soluțiilor tehnologice în 

serviciul proceselor productive (realitate augmentată, robotică pentru producția industrială) și 

gestionării datelor și informațiilor (cloud, big data, analytics) (Figura 4). 

 

Figura 4 – Resurse din Programele Europene pentru dezvoltarea tehnologiilor 4.0 în Italia (în milioane de €) 



 
 
 
 
 

Page 43 
 

Direction 4.0 - Promovarea și dezvoltarea 

abilităților relevante pentru Industria 4.0 

2018-1-FR01-KA202-047889 

2.2.4 Malta 

Guvernul Maltei consideră că Tehnologia Informației și Comunicării (ICT) este un factor cheie 

pentru promovarea economiei locale. ICT are influență politică și este socotit drept unul dintre 

pilonii strategici ce vor ajuta Malta să se dezvolte ca o țară cu perspectivă.   

Portofoliul ICT face acum parte din Economia Digitală pentru Malta și ține de Ministerul 

Economiei, Investițiilor și Întreprinderilor mici (MEIB) și intră în special în responsabilitatea 

Secretarului Parlamentar pentru Competitivitate și Creștere Economică.   

Au fost elaborate o serie de politici importante referitoare la ICT și care au impact în special în 

Industria 4.0 după cum urmează: 

 “Digital Malta – Strategia Digitală Națională 2014 – 2020” care poate fi accesat la: 

https://digitalmalta.org.mt/en/Documents/Digital%20Malta%202014%20-%202020.pdf 

Această strategie prezintă trei teme foarte importante – Cetățean Digital, Afaceri Digitale și 

Guvernare Digitală, acestea fiind susținute de trei facilitatori strategici: Reglementare și 

Legislație, Infrastructură și Capital Uman.. 

La nivel național, Fundația eSkills Malta a publicat National eSkills Strategy 2019-2021 care 

este disponibilă la: 

https://eskills.org.mt/en/nationaleskillsstrategy/Documents/National_eSkills_strategy.pdf  

Această strategie își propune să completeze inițiativele atât la nivel local, cât și la nivelul UE, 

pentru a răspunde nevoii de competențe digitale existente și noi care vor fi cerute de aproape 

toate locurile de muncă, pe termen mediu. Raportul se bazează pe patru piloni cheie și anume 

profesionistul ITC, Sistemul Educațional, Industria locală și Cetățeanul din societate. Abordarea 

acestor patru piloni în cadrul ecosistemului local oferă o acțiune echilibrată în ceea ce privește 

identificarea nevoilor afacerii într-un mod optim și reprezentativ.  

“Strategia Națională de Cercetare și Inovare 2014 – 2020” este disponibilă la: 

https://mcst.gov.mt/wp-content/uploads/2017/02/National-RI-Strategy-2020-June-2014.pdf 

Scopul acestui document este de a stabili Strategia de Cercetare și Inovare a Maltei pentru 

următoarea perioadă de 7 ani, cu scopul final de a încorpora cercetarea și inovarea în centrul 

economiei malteze pentru a stimula creșterea bazată pe cunoaștere și valorificată în vederea 

îmbunătățirii calității vieții. În cadrul acestei strategii, cercetarea și inovația sunt plasate ca pivoți 

centrali ale aspirației noastre de a deveni o economie și o societate bazate pe cunoaștere. 

Pentru a se realiza acest lucru, Malta trebuie să acționeze. Strategia identifică ICT ca pilon 

strategic orizontal împreună cu producția cu valoare adăugată mare, cu accent pe procese și 

design, ca pilon vertical. 

 

  

https://digitalmalta.org.mt/en/Documents/Digital%20Malta%202014%20-%202020.pdf
https://eskills.org.mt/en/nationaleskillsstrategy/Documents/National_eSkills_strategy.pdf
https://mcst.gov.mt/wp-content/uploads/2017/02/National-RI-Strategy-2020-June-2014.pdf
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În plus, poate fi găsit și un număr ne-exhaustiv de documente naționale referitoare la Industria 

4.0. Acestea sunt rezumate mai jos: 

 “Adaptarea EFP la digitalizare și viitorul muncii”: Malta. Seria de perspective tematice 

Cedefop ReferNet poate fi accesată la: 

https://education.gov.mt/en/refernet/Documents/MT_2018_Digitalisation_article.pdf 

Acest articol își propune să examineze politicile și acțiunile relevante din Malta axate pe modul 

în care sistemele EFP o fac sau intenționează să pregătească elevii pentru cererile viitoare de 

competențe și realitățile pieței muncii cerute de tehnologiile Industriei 4.0. În plus, articolul 

subliniază și reflectează asupra noilor forme de învățare a elevilor, forme ce au ca scop 

îmbunătățirea alfabetizării digitale și a capacității cursanților de a face față tehnologiilor 

Industriei 4.0. 

“O prezentare generală a viitorului producției și A Patra Revoluție Industrială  - 

Oportunități pentru producătorii din Malta” poate fi accesată la: 

https://www.trademalta.org/wp-content/uploads/2019/07/Future-of-Manufacturing.pdf 

Acest raport arată cât pot fi de disruptive anumite tehnologii precum fabricația aditivă. În plus, 

Industria 4.0 va transforma și modelele de afaceri și lanțurile de aprovizionare. 

 

  

https://education.gov.mt/en/refernet/Documents/MT_2018_Digitalisation_article.pdf
https://www.trademalta.org/wp-content/uploads/2019/07/Future-of-Manufacturing.pdf
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2.2.5 Polonia 

Guvernul din Polonia este conștient de progresul tehnologic și de faptul că trebuie să investească 

în dezvoltarea Inteligenței Artificiale pentru a nu pierde oportunitatea și potențialul de dezvoltare. 

Implementarea și aplicarea Strategiei AI pentru Polonia este condusă de Comitetul Consiliului de 

Miniștri pentru Digitalizare, care este responsabil nu numai pentru computerizarea statului, ci și 

pentru politica de transformare digitală a statului.  

Politici de dezvoltare a Inteligenței Artificiale 

Comitetul Miniștrilor Consiliului, în 2020, a adoptat "Politici de dezvoltare a Inteligenței Artificiale". 

Este un document care definește activitățile și obiectivele Poloniei în domeniul inteligenței 

artificiale pe termen scurt (până în 2023), mediu (până în 2027) și lung (după 2027). Este împărțit 

în 6 domenii: AI și societate, AI și companii inovatoare, AI și știință, AI și educație, AI și cooperare 

internațională, AI și sectorul public. Documentul definește, de asemenea, cerințele și condițiile de 

aplicare a Inteligenței Artificiale în Polonia.  

Misiunea acestei politici este de a sprijini știința, cercetarea și dezvoltarea AI pentru a spori 

inovația și productivitatea economiei bazată pe cunoaștere, dar și pentru a sprijini cetățenii în 

procesul de transformare și de îmbunătățire a competențelor și de a asigura condiții pentru o 

concurență loială. (M. Ciesielski et al, 2020) 

“Inițiativa pentru Industria 4.0 Poloneză – Platforma Industriei Viitorului” 

17 ianuarie 2019. Parlamentul din Polonia a adoptat un act privind “Inițiativa pentru Industria 4.0 

Poloneză – Platforma Industriei Viitorului”, al cărei scop este faciliteze sporirea competitivității 

antreprenorilor prin sprijinirea transformării lor digitale. Acest document oferă multe oportunități 

companiilor care implementează cele mai recente realizări în domeniul automatizării, inteligenței 

artificiale, ICT, comunicării mașină-mașină și om-mașină. 

Platforma Industriei Viitorului  

O instituție înființată de guvern, a cărei sarcină este de a consolida competitivitatea întreprinderilor 

poloneze prin susținerea transformării lor digitale utilizând AI. Platforma construiește mecanisme 

de cooperare, își împărtășește expertiza și creează relații de încredere între actorii de pe piață 

implicați în procesul de transformare digitală.  

Institutul Virtual de Cercetare 

Institutele Virtuale de Cercetare sunt unități organizaționale independente care lucrează cu 

instituții guvernamentale, industrie, incubatoare de afaceri, start-up-uri etc. pentru a dezvolta 

cercetarea IA și a sprijini aplicarea, absorbția și comercializarea acesteia.  
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2.2.6 România 

Din păcate nu există un program coerent al guvernului român cu privire la Industria 4.0.  Totuși 

guvernul a adoptat “Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020”, 

având ca scop susținerea dezvoltării sectorului TIC, incluzând caracteristici relevante pentru 

Industria 4.0 precum infrastructura digitală, acoperirea în bandă largă, Securitatea cibernetică, 

Cloud Computing. De asemenea, se concentrează și pe abilitățile digitale.  

Documentul “Dezvoltarea capacității instituționale a Ministerului Economiei, SIPOCA cod: 

7”, publicat în august 2018, subliniază necesitatea susținerii digitalizării în întreprinderi în 

contextul Industriei 4.0.   

În ultimii ani, România a avut linii de finanțare dedicate implementării conceptelor și tehnologiilor 

Industriei 4.0. De asemenea, multe companii au investit în astfel de tehnologii.  

În raportul Forumului Economic Mondial “Raportul 2018 privind pregătirea pentru viitorul 

producției”, România este considerată o țară “legacy”, ceea ce înseamnă că are o structură bună 

de producție pentru tehnologiile emergente dar, dacă factorii determinanți ai producției nu sunt 

suficienți de puternici, acest lucru poate face ca structura să fie în pericol în viitor. În consecință, 

România trebuie să  “traseze o strategie pentru viitor”. 
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2.2.7 Spania 

Ca urmare a diferitelor lucrări și colaborări efectuate în cadrul Grupului de Lucru al Administrațiilor 

Publice, au fost identificate diferite inițiative lansate de toate Administrațiile Publice Spaniole 

pentru a promova Industria 4.0. 

În fiecare regiune, inițiativele au fost analizate pe baza a 4 aspecte cheie: 

Conștientizarea, care include toate acțiunile care vizează diseminarea, instruirea și 

conștientizarea mediului de afaceri privind beneficiile, caracteristicile și impactul  pe care  

Industria 4.0 le poate avea în diferite sectoare economice. 

Strategie, care analizează existența unui arhitecturi de referință în timp, în cadrul căreia sunt 

grupate acțiunile care vizează promovarea și implementarea eficientă a soluțiilor și instrumentelor 

din Industria 4.0 în fiecare regiune. 

Consultanță, care se referă la implementarea de servicii sau programe de sprijin activ pentru 

implementarea Industriei 4.0 în sectoare și companii din regiune. 

Suport financiar, care analizează existența unui cadru de sprijin financiar și ajutor nerambursabil 

pentru a stimula acțiuni care conduc la adoptarea soluțiilor din Industria 4.0. 

Există o strategie planificată pentru fiecare Regiune din Spania, care poate fi găsită la: 

https://www.industriaconectada40.gob.es/Documents/Catalogo-I40-CCAAGE.pdf 

Pe website-ul de mai jos găsiți cele mai recente informații despre ceea ce întreprinde guvernul 

spaniol referitor la Industria 4.0: 

https://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/index.aspx 

  

https://www.industriaconectada40.gob.es/Documents/Catalogo-I40-CCAAGE.pdf
https://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/index.aspx
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2.3 Abilități și competențe per țară parteneră 

Această secțiune conține un rezumat al abilităților și competențelor din țările partenere  

2.3.1 Cipru 

2.3.1.1 Abilități și Competențe în Cipru 

2.3.1.1.1 Cele mai populare abilități 

Cele mai populare abilități, pentru Industria 4.0, pe care cercetările noastre le-au dezvăluit, sunt: 

- Programare (diferite limbaje) 

- Analiza și vizualizarea datelor  

- Inteligență Artificială  

- Automatizare  

- Ingineria sistemelor  

- Robotică 

2.3.1.1.2 Educație, competențe și experiență profesională  

Competențe relevante pentru Educație sunt: 

- Business Intelligence 

- Știința Datelor 

- Ingineria calculatoarelor 

- Informatică  

- Inginerie mecanică  

- Inginerie Software 

2.3.1.1.3 Experiență necesară: 

- Pentru locuri de muncă relevante IT, minim 2 ani de experiență de muncă în funcții 

similare. 

- Pentru locuri de muncă relevante pentru inginerie, minim 5 ani de experiență în funcții 

similare. 

- Unele poziții IT nu au necesitat experiență prealabilă. 

În ceea ce privește abilitățile sociale, angajatorii caută în principal: 

- Abilități analitice 

- Gândire critică  

- Flexibilitate 
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- Capacitatea de a lucra eficient în echipă 

2.3.2 Franța 

2.3.2.1 Abilități și Competențe în Franța 

2.3.2.1.1 Cele mai populare abilități 

Apariția Industriei 4.0, integrarea tehnologiilor digitale în procesele de fabricație, este însoțită 

inevitabil de nevoia de noi abilități tehnice. Pentru a sprijini această nouă revoluție industrială, 

companiile din Franța recrutează candidați având cunoștințe de:   

- Robotică,  

- Embedded systems  

- Automatizare 

- IoT: Internetul Obiectelor  

- Știința datelor 

- Programare 

- AI: Inteligență Artificială și învățare automată 

2.3.2.1.2 Educație, competențe și experiență profesională 

În Franța, criteriile de recrutare se bazează pe abilitățile și competențele legate de know-how-ul 

tehnic și tehnologic (Hard Skills) și în special pe a ști cum să fii (Soft skills).  

 

Abilitățile sociale (soft skills) corespund capacității de a produce acțiuni și reacții adaptate 

mediului uman și mediului ecologic. Această capacitate este dobândită parțial prin cunoașterea 

comportamentului specific al unei persoane într-o anumită situație.  

Printre competențele din aria “Soft skills", pe care recrutorii le caută, am găsit: 

- Inteligență emoțională  

- Comunicare  

- Managementul timpului 

- Managementul stresului 

- Asumarea riscului  

- Curiozitate 

- Cunoașterea mai multor limbi străine 

Transformarea muncii implică transformarea modului de a o efectua. Iată câteva competențe 

esențiale în era digitală pe care angajatorii le solicită candidaților:  

- Inovație 



 
 
 
 
 

Page 50 
 

Direction 4.0 - Promovarea și dezvoltarea 

abilităților relevante pentru Industria 4.0 

2018-1-FR01-KA202-047889 

- Capacitatea de a rezolva probleme complexe  

- Analiza datelor   

- Securitatea Informațiilor  

2.3.3 Italia 

2.3.3.1 Abilități și Competențe în Italia 

2.3.3.1.1 Cele mai populare abilități 

Cele mai populare abilități și competențe în tehnologiile Industriei 4.0, conform cercetărilor 

noastre privind locurile de muncă/politicile/rapoartele din Italia, sunt următoarele: 

- Abilități analitice  

- Data mining/analytics 

- Programare, în special limbaje de programare pentru dispozitive industriale IEC 61131-3 

- Coding (diferite limbaje) 

- Automatizare/ Robotică, în special în domeniul industrial 

- Alfabetizare digitală 

Cunoașterea mai multor limbi străine este deosebit de importantă deoarece Italia face tranzacții 

la scară globală, companiile italiene lucrează pentru clienți internaționali și/sau unele dintre ele 

fac parte din grupuri multinaționale mari. Engleza este necesară pentru majoritatea locurilor de 

muncă luate în considerare, dar multe alte locuri de muncă necesită o a doua limbă străină: 

franceză sau germană, în unele cazuri și spaniola.   

În ceea ce privește abilitățile sociale, angajatorii caută în principal următoarele: 

- Gândire critică 

- Abilități de rezolvare a problemelor 

- Flexibilitate 

- Creativitate 

- Abilități de luare a deciziilor 

- Lucru în echipă  

- Abilități de comunicare 

Trebuie remarcat că experiența rămâne una dintre cele mai căutate calificări. 

2.3.3.1.2 Educație, competențe și experiență profesională 

Un rezumat cu privire la stadiul tehnicii la nivel național obținut din analiza celor mai recente date 

ale Observatorului Industriei 4.0 al Școlii de Management a Institutului Politehnic din Milano: 
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jumătate dintre companii declară că au încheiat sau au lansat deja un plan de evaluare a 

competențelor 4.0 iar 26% o vor face în viitor.   

Analiza a evidențiat cinci abilități esențiale necesare:  

- Aplicarea lean manufacturing 4.0  

- managementul lanțului digital de aprovizionare  

- securitate cibernetică,  

- mentenanța inteligentă 

- interacțiuni persoană-mașină 

În medie, aproximativ 30% dintre companii spun că se simt pregătite să facă față Industriei 4.0; 

dintre cei rămași, 24% intenționează să reducă diferența prin instruirea personalului și 11% prin 

dobândirea externă a competențelor lipsă, în timp ce o minoritate afirmă că firma lor are deja un 

plan structurat pentru formare sau selectarea competențelor necesare. Pentru a recalifica 

personalul, 60% au decis să profite de creditul fiscal pentru formarea 4.0. “Încă înregistrăm o lipsă 

de implicare a resurselor umane în evaluarea competențelor, precum și în dezvoltarea unei 

strategii pentru Industria 4.0, care este esențială pentru construirea unei producții durabile din 

perspectivă economică, socială și umană”, a comentat directorul GeCo Observatory, Sergio 

Terzi. “Dar tabloul general este încurajator: multe companii s-au angajat pe direcțiile potrivite 

pentru a-și defini nevoile și a profita de stimulentele pentru instruire, în timp ce se fac planuri și 

investiții pentru a aduce competențe 4.0 în inima producției italiene. 
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2.3.4 Malta 

2.3.4.1 Abilități și Competențe în Malta 

În sectorul Educațional, atât Universitatea din Malta, cât și Colegiul de Arte, Știință și Tehnologie 

din Malta, principala instituție de educație și formare profesională (EFP), promovează și vizează 

abilitățile și competențele legate de Industria 4.0.  

Referințe la: 

https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/malta-new-vet-pedagogy-addresses-

industry-40-challenge și 

https://www.um.edu.mt/newspoint/news/features/2019/11/addressingtheindustry4skillsgap/_noc

ache 

Acest lucru este reflectat de abilități și competențe necesare industriei, permițând companiilor să 

fie pregătite pentru viitor.  

 

2.3.4.1.1 Cele mai populare abilități 

Următoarea este o listă ne-exhaustivă a abilităților necesare pentru fiecare temă. Deoarece 

majoritatea abilităților sociale sunt comune tuturor temelor, acestea au fost enumerate mai jos 

pentru ușurință în utilizare: 

Abilități sociale 

- Abilități interpersonale și de comunicare puternice  

- Capacitatea de a comunica eficient atât cu părțile interesate interne, cât și cu cele 

externe la toate nivelurile 

- Abilități bune de comunicare, lucru în echipă și rezolvarea problemelor  

- Posesie de înalte standarde etice și o mentalitate de jucător de echipă  

- Capacitatea de a lucra sub presiune într-un mediu în schimbare rapidă, cu creștere 

ridicată  

- Capacitatea de a lua o decizie rațională luând în considerare riscurile relevante și 

asumarea responsabilității pentru astfel de decizii 

- Abilitatea de a crea relații puternice cu toate părțile interesate   

- Foarte bun cunoscător al limbii engleze, scris și vorbit 

- Concentrare pe rezultate 

- Confortabil cu colaborarea, comunicarea deschisă și trecerea peste granițe 

funcționale  

- Plăcerea de a colabora, lucru în echipă și dezvoltare iterativă într-un mediu distractiv 

https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/malta-new-vet-pedagogy-addresses-industry-40-challenge
https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/malta-new-vet-pedagogy-addresses-industry-40-challenge
https://www.um.edu.mt/newspoint/news/features/2019/11/addressingtheindustry4skillsgap/_nocache
https://www.um.edu.mt/newspoint/news/features/2019/11/addressingtheindustry4skillsgap/_nocache


 
 
 
 
 

Page 53 
 

Direction 4.0 - Promovarea și dezvoltarea 

abilităților relevante pentru Industria 4.0 

2018-1-FR01-KA202-047889 

- Abilități excelente de analiză și organizare   

- Abordare meticuloasă și proactivă a muncii   

- Meticulozitate și atenție la detalii  

- Abilități puternice de comunicare interpersonală și limba engleză   

- Fluent atât în malteză cât și în engleză  

- Capacitate de a lucra sub presiune, de a respecta termenele limită și de a colabora cu 

părțile interesate interne și externe. 

Imprimare 3D  

După cum s-a descris mai sus, descoperirile au fost foarte limitate pentru a produce rezultate 

eficiente. Abilitățile de imprimare 3D legate de design-ul grafic au inclus: 

- Calificat în utilizarea software-ului de editare a imaginilor, Adobe CC (Photoshop și 

Adobe Illustrator). 

- Alte abilități relevante - ca InDesign, After Effects și altele. 

- Cunoștințe excelente privind principiile de proiectare web și CSS, HTML, Wordpress. 

- Abilități video și 3D.   

- Competențe estetice puternice, cu capacitatea de a combina diferite culori, fonturi și 

machete. 

- Foarte mare atenție la detaliile vizuale. 

Robotică 

În mod similar, locurile de muncă în robotică nu au fost la mare cerere și abia se pot raporta 

abilități pentru cele ce au fost legate indirect de robotică: 

- Rămânerea la curent cu tendințele emergente ale criminalității financiare, inclusiv 

evoluțiile în tehnologie/robotică. 

Cloud Computing 

Pe scurt, abilitățile legate de Cloud Computing și posturile vacante aferente au inclus: 

- Google Cloud Platform (preferat) 

- Javascript, React, Mobx, NodeJS, MySQL, Google Cloud Platform (esențial) 

- Înțelegere foarte bună a virtualizării și a tehnologiei container infrastructure 

- Confortabil cu testări și lansări frecvente și incrementale ale codului   

- Bună înțelegere a instrumentelor de automatizare 

- Abilități de gestionare a datelor 

- Expertiză în instrumente pentru versionarea codurilor (ca Git, SVN) 

- Înțelegere profundă a sistemelor Unix și Linux. 
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- Experiență de scriptare, cum ar fi Python, bash/Awk shell sau similar. 

- Capacitatea de a utiliza o mare varietate de tehnologii și instrumente open source 

 

AR / VR 

Nu s-au găsit locuri de muncă vacante în legătură directă cu AR sau/și VR. Cu toate acestea 

au fost enumerate mai multe locuri de muncă în domeniul design-ului. Acestea au fost deja 

raportate în secțiunea de imprimare 3D.  

Fabrici Inteligente 

La fel ca și în cazul AR / VR, nu s-au menționat locurile de muncă legate în mod special de 

Fabrici Inteligente. O căutare suplimentară de locuri de muncă în industria prelucrătoare cu 

valoare adăugată ridicată a fost, de asemenea, inutilă.  

Securitate cibernetică 

Pe scurt, abilitățile legate de Securitatea Cibernetică și posturile vacante aferente au inclus: 

- Capacitatea de a asigura securitatea și eficiența infrastructurii IT; 

- Capacitatea de a asigura securitatea prin controale de acces, backup-uri și firewall-uri; 

- Capacitatea de a gestiona infrastructura IT și de a se asigura că aceasta respectă 

standarde stricte de securitate; 

- Capacitatea de a monitoriza și furniza analize cu privire la toate problemele legate de 

securitatea informațiilor; 

- Capacitatea de a identifica, investiga și raporta riscurile potențiale și existente de 

securitate;  

- Capacitatea de a efectua evaluări de securitate pentru a determina vulnerabilitățile din 

sisteme, aplicații și proceduri operaționale; 

- Capacitatea de a pregăti, prezenta și furniza rapoarte de securitate și riscuri la 

diferitele niveluri de management; 

- Capacitatea de a menține politici, standarde și proceduri pentru protejarea activelor 

informaționale; 

- Capacitatea de a promova conștientizarea securității în cadrul Grupului și de a stabili 

legături cu părțile interesate interne;   

- Direcționează și aprobă proiectarea sistemelor de securitate (senior manager). 
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2.3.4.1.2 Educație, competențe și experiență profesională  

Imprimare 3D 

Așa cum este detaliat mai sus, o căutare extinsă de joburi în domeniul imprimării 3D a dat 

rezultate minime. Educația, competențele și experiența profesională legate mai mult de 

etapa de proiectare în imprimarea 3D au inclus: 

- Un portofoliu impresionant de proiecte de design finalizate; 

- Calificare în design, Arte vizuale, UI/UX sau domeniu relevant. 

Robotică 

În mod similar, locurile de muncă în robotică nu erau solicitate și, prin urmare, educația, 

competențele și experiența profesională raportate sunt foarte limitate, concluziile sunt 

prezentate mai jos:  

- Expunere la automatizarea proceselor de robotică și alte tehnologii inovatoare; 

- Experiență în tehnologii, de la 5G, la Robotică, Inteligență Artificială la Analiza datelor; 

- Cel puțin 3 ani de experiență de lucru în transformarea tehnologiei sau roluri legate de 

implementare (transformarea majoră a programelor IT, automatizare a proceselor de 

robotică / roluri conexe automatizării, aplicații pentru întreprinderi, aplicații mobile și 

web etc). 

Cloud Computing 

Pe scurt, educația, competențele și experiența profesională în domeniul Cloud Computing și 

posturile aferente au inclus: 

- 3 ani experiență de lucru într-un post similar 

- 2 ani de experiență în serviciile cloud (AWS, Azure sau Google Cloud) 

- Experimentat în configurarea mediilor în AWS sau alte platforme cloud 

- Istoric privind cercetări de succes și confirmarea conceptului de noi tehnologii; 

- Experiență în arhitectură de micro-servicii, containerizare (Docker), integrare și 

instrumente de gestionare Docker precum Kubernetes; 

- Experiență cu instrumente de monitorizare a micro-serviciilor precum Grafana, 

Prometheus; 

- Experiență practică de folosire a serviciilor Cloud (Azure/Google Cloud/AWS); 

- Familiarizare cu tehnologiile Cloud AWS, Azure, ZetaGrid & Vmware;  

- Experiență de lucru pe sisteme de înaltă disponibilitate. 

AR / VR 

Cercetarea AR / VR a produs rezultate limitate care nu adaugă valoare acestei secțiuni. 
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Fabrici Inteligente 

În mod similar, cercetarea Fabrici Inteligente a produs rezultate limitate care nu adaugă 

valoare acestei secțiuni. 

Securitate Cibernetică 

Pe scurt, educația, competențele și experiența profesională în domeniul Securității 

cibernetice și posturile vacante aferente au inclus: 

- Asigurarea legăturii cu organizația pentru a se asigura că controalele de securitate 

necesare sunt implementate; 

- Experiență dovedită în gestionarea infrastructurii IT și asigurarea respectării 

standardelor stricte de securitate; 

- Diplomă în securitatea informațiilor sau în domeniul IT;  

- Experiență în securitatea informațiilor; 

- Experiență în audit IT ;  

- Cunoaștere Python, Java, C, SQL, Unix și Linux  

- Experiență de lucru de cel puțin șase (6) ani în tehnologie, dintre care cel puțin 3 ani 

în Securitate Cibernetică, cu o experiență dovedită în elaborarea politicilor de 

securitate a informațiilor;  

- Nivel de învățământ terțiar în IT, Securitate Cibernetică sau alt domeniu conex; 

- Minim 5 ani de experiență în domeniul Securității Cibernetice și/sau Certificărilor de 

risc ICT precum CISSP, CISM sau CRISC, și e de așteptat să aibă cunoștințe solide 

despre cadrele și standardele de securitate cibernetică precum ISO 27000.  
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2.3.5 Polonia 

2.3.5.1 Abilități și Competențe în Polonia 

2.3.5.1.1 Cele mai populare abilități 

Cele mai populare abilități și competențe în tehnologiile Industriei 4.0, conform cercetărilor 

noastre privind locurile de muncă/politicile/rapoartele din Polonia, sunt următoarele: 

- Abilități analitice 

- Programare / codificare (diferite limbaje) 

- Automatizare/ Robotică 

- Alfabetizare digitală 

Competențele în limbi străine sunt foarte importante datorită faptului că multe companii care 

activează în Polonia lucrează pentru clienți globali și/sau fac parte din mari companii 

multinaționale. Engleza este o necesitate pentru majoritatea locurilor de muncă analizate, dar 

multe locuri de muncă necesită o a doua limbă străină: germană și rusă.   

În ceea ce privește abilitățile sociale, angajatorii caută în principal următoarele: 

- Gândire critică 

- Abilități de rezolvare a problemelor 

- Flexibilitate 

- Lucru în echipă  

- Managementul riscului 

- Abilități de luare a deciziilor  

2.3.5.1.2 Educație, competențe și experiență profesională 

Sistemul de învățământ polonez oferă instruire/educație în unele concepte legate de Industria 4.0 

atât în învățământul secundar, cât și în cel terțiar, dar pentru majoritatea locurilor de muncă 

analizate este necesară o diplomă universitară. În funcție de domeniu, aceasta ar putea fi în: 

Informatică, Tehnologia informației sau Inginerie.  
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2.3.6 România 

2.3.6.1 Abilități și Competențe în România 

2.3.6.1.1 Cele mai populare abilități 

Cele mai populare abilități și competențe în tehnologiile Industriei 4.0, conform cercetărilor 

noastre privind locurile de muncă/politicile/rapoartele din România, sunt următoarele: 

- Programare / coding (diferite limbaje) 

- Alfabetizare digitală 

- Abilități analitice 

- Automatizare/ Robotică 

 

Competențele în limbi străine sunt foarte importante datorită faptului că multe companii care 

activează în România lucrează pentru clienți globali și/sau fac parte din mari companii 

multinaționale. Engleza este o necesitate pentru majoritatea locurilor de muncă analizate, dar 

multe locuri de muncă necesită și o a doua limbă străină: franceză, germană, italiană, spaniolă. 

2.3.6.1.2 Educație, competențe și experiență profesională 

Pentru majoritatea locurilor de muncă analizate este necesară o diplomă universitară. În funcție 

de domeniu, aceasta ar putea fi în: 

- Informatică, Tehnologia Informației sau domeniu conex (în special pentru locuri de 

muncă legate de Cloud Computing și Securitate cibernetică) 

- Inginerie (în special pentru locuri de muncă legate de Robotică Industrială, Fabrici 

Inteligente, imprimare 3D) 

- Studii universitare tehnice sau economice (în special pentru locuri de muncă legate de 

RPA) 

Cu toate acestea, în România există și locuri de muncă legate de Industria 4.0 potrivite pentru 

absolvenții de liceu: sudor robotizat, operator robot. De asemenea, este destul de obișnuit ca 

absolvenții liceelor bune (în special Liceele de Informatică) să aibă un loc de muncă în IT (uneori 

legat de Industria 4.0) începând cu ultimul an de liceu și continuând, uneori, în paralel cu studiile 

universitare. Companiile sunt destul de deschise în angajarea tinerilor talentați, chiar dacă nu au 

(încă) o diplomă. 

Sistemul de învățământ din România oferă instruire/educație în unele concepte legate de 

Industria 4.0, atât în învățământul secundar, cât și în cel terțiar. Cu toate acestea, există și loc de 

mai bine, în special în ceea ce privește potrivirea dintre abilitățile necesare companiilor și cele 

oferite de sistemul de învățământ.   

Experiența necesară variază foarte mult în funcție de postul oferit. În mod normal, este necesar 

un minim de 5 ani de experiență de lucru pentru posturile de seniori (chiar mai mult pentru unele 

posturi din Securitate Cibernetică și Cloud Computing) și minim 2 ani experiență de lucru pentru 
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joburi IT. Cu toate acestea, există și locuri de muncă pentru absolvenții cu experiență relevantă 

de 0 - 2 ani. 

Cele mai căutate abilități sociale de către angajatorii români sunt: 

- Flexibilitate, adaptabilitate 

- Abilități de comunicare 

- Gândire critică 

- Capacitate de învățare pe tot parcursul vieții 

- Abilități de lucru în echipă  

- Rezolvarea problemelor 
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2.3.7 Spania 

2.3.7.1 Abilități și Competențe în Spania 

Analizând ofertele de locuri de muncă, distribuția competențelor este:  

 

 

A: Programare PLC-uri și tehnologii proprietare 

B: Programare limbaj nivel înalt (C, C++, C#...) 

C: Nivel avansat limba engleză  

D: Disponibilitate călătorii 

2.3.7.1.1 Cele mai populare abilități 

- Disponibilitate de a călători în aproape toate ofertele de locuri de muncă 

- Capacitate de lucru în echipă 

- Capacitate organizatorică  

2.3.7.1.2 Educație, competențe și experiență profesională 

- Limba engleză vorbit și scris 

- Programare în C, demonstrată 

- Cunoștințe de programare PLC 

- Minim 1 an experiență 
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2.4 Setul de Instrumente de Verificare a Competențelor  

Această secțiune prezintă o introducere a Setului de Instrumente de Verificare a Competențelor, 

precum și compendiul rezultatelor activităților de pilotare dezvoltate de toți partenerii din țările 

respective. 

2.4.1 Introducere 

Instrumentul de Verificare a Competențelor este un instrument digital implementat pe platforma 

Direction 4.0. Se bazează pe un Set de Abilități dezvoltat ca rezultat al proiectului și implementat 

sub formă de instrument digital cu ajutorul căruia elevii își pot alege abilitățile dintr-un set dat, le 

pot evalua folosind scara furnizată și pot genera un scor ce va indica un domeniu potrivit profilului 

lor, astfel încât să poată fi direcționați în alegerea carierei. Pe de altă parte, vor putea alege un 

domeniu care îi interesează cel mai mult și își pot verifica profilul în funcție de cerințele de model 

determinate, astfel încât să știe ce abilități mai trebuie să dezvolte pentru a reuși.   

Instrumentul de Verificare a Competențelor este accesibil pe https://dir40.erasmus.site/ro/skills-

verification-tool/  

2.4.2 Metodologia colectării datelor pentru Setul de Instrumente de Verificare a Competențelor 

2.4.2.1 Scopul evaluării 

Scopul evaluării a fost acela de a colecta feedback despre două aspecte principale: 

- utilizare & eficiență. 

- capacitatea instrumentelor de a îmbunătăți învățarea. 

Metodologia de evaluare a fost articulată în trei scopuri: 

- Scop operațional: modul în care au fost dezvoltate rezultatele. 

- Scop sumativ: coerența dintre rezultatele așteptate și rezultatele obținute. 

- Scopul învățării: identificarea factorilor critici care determină succesul activităților 

proiectului și recomandări generale care ar putea fi trasate. 

2.4.2.2 Descrierea instrumentelor pentru primirea feedback-ului utilizatorilor și raportarea 

rezultatelor 

Feedback-ul participanților a fost primit intermediul unui chestionar propus în timpul atelierelor 

care: 

- prezintă concluziile, acțiunile corective și pașii următori propuși . 

- utilizează grafică pentru a raporta analiza întrebărilor închise.   

  

https://dir40.erasmus.site/ro/skills-verification-tool/
https://dir40.erasmus.site/ro/skills-verification-tool/
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2.4.2.3 Aplicarea metricilor de calitate definiți în Planul de calitate pentru teste pilot 

Chestionarele de feedback s-au referit la următorii indicatori de evaluarea calitativă definiți în 

Planul de Calitate pentru teste pilot: 

Indicatori calitativi 

Indicatori 

Satisfacția participanților cu privire la rezultate 
Numărul de utilizatori vizați a fost atins 
Pregătirea utilizatorului 
Completarea formularelor de evaluare 
Eficacitatea instrumentului 
Utilitatea instrumentului 
 

2.4.3 Rezumatul rezultatelor 

 

Satisfacția participanților cu privire la rezultate 

 

În general, participanții sunt mulțumiți de acest instrument. Conform statisticilor, avem mai mult 

decât majoritatea participanților (64,72%) care au acordat un scor de 8 sau mai mare. Mulți 

participanți au acordat, de asemenea, un scor de 9 și 10. 83,74% dintre participanți au acordat 

un scor de 7 sau mai mare. Foarte puțini participanți au acordat un scor de 6 sau mai mic. Doar 

10 elevi (3% din total) au acordat un scor de 5 sau mai mic. Putem afirma că rezultatele sunt 

clar favorabile. 

 

Numărul vizat de utilizatori a fost atins 

 

Numărul de vizat de utilizatori este de 304 elevi și 103 profesori. 

Unii elevi, 24, au completat chestionare, dar nu au urmat toate cursurile, de aceea am decis să 

păstrăm feedback-ul lor chiar dacă nu i-am inclus în numărul participanților, acesta fiind motivul 

pentru care uneori suma răspunsurile din chestionar poate da un număr mai mare de 304. 

 

Pregătirea utilizatorului 

 

În ceea ce privește unii elevi, găsim 80 de răspunsuri cu privire la un profil necunoscut, în 

principal datorită scorului ridicat pe domeniile competențelor sociale. Aceasta înseamnă că 80 

de elevi au avut un scor mare în ceea ce privește abilitățile sociale. Cu toate acestea, după ce 

le-am explicat elevilor, a fost posibil să obținem atât un scor ridicat în abilitățile sociale, cât și 

abilitățile digitale. Am observat că eleviii cu vârsta mai mică de 14 ani au avut probleme în 

înțelegerea cuvintelor tehnice, prin urmare recomandăm instrumentul elevilor cu vârsta peste 14 

ani. 
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Completarea formularelor de evaluare 

 

Proiectul nostru a vizat familiarizarea a 300 de elevi cuconceptul Industriei 4.0. Am primit și 

analizat date complete despre 304 de elevi care participă la proiect. Partenerii proiectului au 

reușit să efectueze testarea pilot atingând cu succes obiectivele noastre, în ciuda urgenței 

pandemice cauzate de Covid-19. Unii elevi nu au urmat cursurile, dar am decis să includem 

răspunsurile lor, astfel încât răspunsurile totale sunt mai mult de 304 în majoritatea cazurilor, 

motivul fiind că 24 dintre elevi nu au urmat toate cursurile, dar au reușit să răspundă la 

chestionar. Am decis să luăm în considerare răspunsurile lor deoarece au parcurs peste 85% 

din cursuri. 

 

Eficacitatea instrumentului 

 

Doar 6,33% din răspunsuri au indicat o satisfacție scăzută pentru caracteristicile legate de 

Instrumentul de verificare a competențelor. Marea majoritate a considerat că instrumentul este 

eficient și satisfăcător în identificarea abilităților lor și, în consecință, în aflarea posibilelor opțiuni 

de carieră. Potrivit a 83,33% dintre profesori, Instrumentul de verificare a competențelor a 

evidențiat în mod clar ce abilități ar trebui să ia în considerare elevii lor pentru a-și îmbunătăți 

perspectivele de carieră. 

 

Utilitatea instrumentului 

 

Doar 6,85% din răspunsuri au indicat o satisfacție scăzută cu privire la modul în care 

instrumentul ar putea evidenția perspectivele posibile pentru oportunitățile de carieră viitoare ale 

elevilor. 

Elevii au recunoscut că proiectul îi ajută să acceseze materiale didactice actualizate și adaptate 

pe tema Industriei 4.0, doar 2,45% dintre elevi nu au fost de acord cu ceilalți. 

Elevii au înțeles mai bine tendințele tehnologice emergente, doar 2,7% dintre elevi au 

considerat că nu există nicio îmbunătățire. 

Au crescut cunoștințele și abilitățile elevilor legate de conceptul Industriei 4.0, doar 3,36% nu au 

considerat că este adevărat. 

Elevii au înțeles mai bine piața muncii și care sunt abilitățile utile necesare pentru a lucra în 

domeniul Industriei 4.0, doar 5,5% nu au fost de acord cu ceilalți. 

Elevii au fost mai motivați să aleagă domenii tehnice de studiu după terminarea învățământului 

secundar, cu excepția a 10,5% dintre ei. 

Elevii s-au declarat interesați să urmeze o carieră profesională în domenii legate de Industria 

4.0, doar 7,64% dintre elevi nu au considerat această alegere de carieră. 

Doar doi profesori nu au găsit instrumentul util pentru a-și planifica cariera elevilor și un singur 

profesor a considerat că instrumentul nu este potrivit pentru a identifica abilitățile elevilor. După 

ce au rezolvat problemele inițiale, toți profesorii au fost de acord că instrumentul este interesant, 

ușor de utilizat și clar. 

Putem concluziona că instrumentul a fost considerat util atât de profesori, cât și de elevi. 
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3 Concluzii, pentru fiecare țară 

Este o realitate faptul că în timp ce o serie de întreprinderi tinere sunt dornice să adopte 

schimbările impuse de Industria 4.0, multe organizații vechi sunt inerent rezistente la schimbare 

și cred că pregătirea pentru Industria 4.0 nu este o transformare ușoară. Acest lucru se reflectă 

și în locurile de muncă publicate. Sperăm că acest document va ajuta la o mai bună identificare 

a abilităților și competențelor necesare pentru creșterea șanselor de angajare în secolul XXI și să 

deschidă calea pentru crearea de locuri de muncă în domeniile conexe.   

 

În Cipru, de exemplu, companiile cipriote nu sunt încă pregătite să treacă la Industria 4.0 și la 

tehnologiile conexe. Locurile de muncă și competențele necesare sunt axate mai mult pe IT, 

ingineria computerelor și științele conexe, decât pe robotică, tehnologia AR/VR, imprimare 3D 

și/sau digitalizarea industriei. 

Companiile cipriote ar putea neglija faptul că noua eră a interconectivității și a digitalizării a sosit 

deja și poate nu sunt conștiente de diferitele beneficii care vin cu tehnologiile din cadrul Industriei 

4.0, precum productivitatea îmbunătățită, calitatea ridicată a produselor și serviciilor, eficiența mai 

bună a activelor, prototipare rapidă, posibilitatea de personalizare și analizele Big Data. 

Producătorii vor trebui să înceapă trecerea la Industria 4.0 dacă nu vor să fie lăsați în urmă în 

ceea ce privește dezvoltarea de către concurenții lor, atât din țară cât și din străinătate. 

 

În Franța, fabrica inteligentă, ecologică, eficientă și economică – Fabrica viitorului din cadrul 

Industriei 4.0 reprezintă o puternică schimbare tehnologică a industriei franceze. Este un concept 

economic revoluționar creat de Cancelaria Germaniei pentru a limita efectele delocalizării 

producției, sau chiar pentru a o inversa. 24 de milioane de noi locuri de muncă vor trebui create 

în Europa, pe termen mediu, datorită Industriei 4.0. 

 

În Italia, Industria 4.0 implică importante schimbări tehnologice, împreună cu noi abilități și 

competențe care trebuie dobândite cât mai curând posibil de către toți oamenii care lucrează în 

diferite domenii. Atât companiile, cât și școlile sunt implicate în acest proces de modernizare 

pentru a îmbunătăți abilitățile și cunoștințele lucrătorilor, astfel încât să fie pregătiți să întâmpine 

această provocare.  

 

După cum s-a subliniat mai sus, în Malta, în timp ce o serie de întreprinderi antreprenoriale noi 

sunt deschise să adopte schimbările pe care le presupune Industria 4.0, multe organizații vechi 

sunt rezistente și reticente în privința schimbărilor. Se crede că, prin intervenția Guvernului care 

investește într-o economie digitală, Malta va experimenta o mai bună pregătire pentru a face față 

noilor provocări aduse de Industria 4.0.  

 

În Polonia,  conceptul de Industrie 4.0 și Inteligență Artificială a trezit din ce în ce mai mult 

interes în rândul angajaților fabricilor poloneze de nivel superior și inferior. În plus, există o 

conștientizare din ce în ce mai mare că aplicarea de soluții inovatoare permite constituirea unui 
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avantaj pe piață. Implementările deja realizate arată că este posibilă modernizarea producției și 

creșterea profitabilității sale cu o cheltuială financiară relativ mică. Antreprenorii care sunt 

interesați de creșterea profiturilor, limitarea producției sau îmbunătățirea KPI ar trebui să 

privească cu atenție la conceptul de Industrie 4.0 și să contacteze companiile care 

implementează astfel de soluții.  

 

Se întâmplă multe în România în sectorul Industriei 4.0: multe companii oferă numeroase locuri 

de muncă, există o cerere mare de competențe relevante și un deficit de competențe, mari 

așteptări pentru viitor. 

Cele mai multe locuri de muncă legate de Industria 4.0 disponibile în România sunt în domeniile  

Cloud Computing, Securitate cibernetică și RPA. Oamenii cu abilitățile și competențele potrivite 

își pot găsi cu ușurință un loc de muncă bun în Industria 4.0 

 

E adevărat că în Spania există o creștere a roboticii industriale, în principal datorită industriei 

auto, potrivit raportului IFR 2019 World Robotics Industrial Robots, Spania se situează pe locul 

al patrulea pe piața europeană de robotică industrială (după Germania, Italia și Franța) în 2018 

și recuperează a zecea poziție în clasamentul mondial.  

(Sursa: http://www.interempresas.net/Flipbooks/C/109/pdf/C109_HD.pdf) 

Cu toate acestea, inițiativele de stat vizează robotica educațională și nu robotica industrială, 

există inițiative precum https://www.entreestudiantes.com/2019/03/intef-expertos-robotica/ 

pentru instruirea viitorilor experți în robotică, dar se concentrează mai degrabă pe robotica de 

consum decât pe cea industrială.  

Așadar, una dintre cele mai importante abilități de dezvoltat în domeniul instruirii în robotică se 

referă la capacitatea de a extrapola conceptele educaționale la robotica industrială.   

În cazul roboticii din Spania, industria solicită o experiență ce nu este dobândită de obicei urmând 

cele mai frecvente cursuri de robotică extra curriculară. Este important ca cursul extra curricular 

care rezultă din acest proiect să încorporeze competențe aplicabile roboticii industriale și să nu 

se concentreze doar pe programarea aplicațiilor finale care însoțesc unele truse de robotică. Este 

foarte important să câștigi experiență în programare și algoritmică generală, care va fi aplicabilă 

oricărei platforme.  

Orientarea utilizării cursurilor de robotică în Spania ar trebui să conducă la înțelegerea 

conceptelor fundamentale pe care se bazează roboții industriali folosiți, în general, în industrie, 

de exemplu utilizarea servomotoarelor, a senzorilor etc.  
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