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Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Fabrica Bosch Cluj  

au inaugurat 

Laboratorul Industry 4.0  

             

 

Miercuri, 24 noiembrie 2021, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Fabrica Bosch Cluj 

au inaugurat Laboratorul Industry 4.0 situat în clădirea Simtex de pe B-dul Muncii nr.14. 

Evenimentul s-a desfășurat online, în prezența reprezentanților universității noastre, a 

reprezentanților administrației locale, a reprezentanților companiei și a studenților.  

Laboratorul, dotat și amenajat integral de Fabrica Bosch Cluj, este destinat tuturor 

studenților universității și include echipamente care reflectă ultimele tendințe și inovații 

din industrie, investiția totală fiind de aproximativ 280 de mii de euro. Noul laborator 

este dotat cu echipamente care utilizează tehnologie de ultimă oră și sunt special 

concepute pentru instituții de învățământ în scop didactic.  

„Un pilon important al activității din cadrul fabricii noastre este reprezentat de colaborarea 

strânsă cu mediul academic”, a afirmat Monica Constantinescu, directorul comercial al 

fabricii Bosch din Cluj. „Contribuim activ la formarea tinerei generații de ingineri și 

specialiști prin oferirea de expertiză practică întrunul dintre cel mai inovatoare și 

competitive domenii: industria auto.” a adăugat Monica Constantinescu. Studenții 

Universității Tehnice din Cluj-Napoca vor avea oportunitatea de a învăța într-un 

laborator prevăzut cu echipamente moderne folosite în procese de producție 

automatizate din industria auto. Laboratorul Bosch cuprinde o linie de producție MMS 

4.0 (modular Mechatronics Training System) concepută în scop didactic, modulară, cu 

stații care pot fi utilizate independent sau interconectate. Aceasta facilitează înțelegerea 

și învățarea conceptelor de Industrie 4.0, conectivitate, modul de configurare a sistemelor 

de producție, cloud engineering, sisteme RFID (Identificare prin Frecventa Radio), 

procese de producție automatizată. De asemenea, laboratorul conține și un sistem multi- 
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axe pentru simulare CNC, o stație de presare inteligentă, precum și o stație de înșurubare 

cu măsurare de forțe.  

"Evenimentul de astăzi se înscrie în cadrul eforturilor Universității Tehnice din Cluj-Napoca 

de a asigura, pe de o parte, cele mai bune condiții de studiu pentru toți studenții săi, nivel 

licență, master și doctorat, iar pe de altă parte de a furniza ingineri pregătiți pentru o piață 

a forței de muncă extrem de dinamică și provocatoare. Urmărim în mod constant ca, prin 

programele de studiu pe care le oferim, să asigurăm absolvenților noștri competențele 

tehnice, tehnologice și digitale care să le asigure un grad sporit de angajabilitate. Ne 

bucurăm că aceste eforturi sunt susținute în mod constant de mediul economic din Cluj-

Napoca și din zonă, care a înțeles importanța implicării sale în procesul educațional prin 

dotarea unor laboratoare de specialitate cu echipamente și aparatură de ultimă generație, 

care să asigure și partea aplicativă a formării viitorilor ingineri. Parteneriatul cu fabrica 

Bosch Cluj reprezintă pentru universitatea noastră un parteneriat strategic care s-a 

dezvoltat și amplificat în mod constant în ultimii ani, pe diverse paliere. Inaugurarea acestui 

laborator de excepție, reprezintă din punctul meu de vedere,  o încununare a multitudinii 

de proiecte comune pe care le-am inițiat alături de Fabrica Bosch Cluj în ultimii ani, și prin 

care ne asigurăm că studenții noștri sunt pregătiți încă de pe băncile facultății, cu toate 

cunoștințele și instrumentele specifice noilor tehnologii de fabricație inteligentă Industry 

4.0.", a declarat domnul Rector al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Prof.dr.ing. Vasile 

Țopa. 

În cadrul laboratorului, cadrele didactice vor susține cursuri de aprofundare și aplicare 

practică a cunoștințelor teoretice, printre care: ingineria sistemelor de producție, procese 

industriale automate, aplicații robotice, digitalizarea industriei și Industrie 4.0, precum și 

fabricație inovativă pentru dezvoltarea de produse noi. În plus, experții Bosch vor susține 

prezentări, workshop-uri și training-uri pe diferite teme, cum ar fi managementul 

calității, metodologii de rezolvarea a problemelor, mentenanță, ergonomie, Industrie 4.0, 

management de proiect, testare automată, electropneumatică.  
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