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CUPRINS:

Către consolidarea competențelor legate de
Industria 4.0 ale proprietarilor și
managerilor IMM-urilor

Bun venit la al treilea buletin informativ al proiectului Erasmus+ SEE4.0. Fără
îndoială, a patra revoluție industrială aduce atât oportunități uriașe, cât și mari
provocări pentru IMM-urile europene. SEE 4.0 le va sprijini prin dezvoltarea de
materiale educative ce oferă proprietarilor, managerilor și personalului cheie
cunoștințe, competențe și abilități relevante pentru Industria 4.0. Acest buletin
prezintă informații utile despre activitățile și rezultatele proiectului.

Bun venit de la Doru CANTEMIR (Ludor Engineering)

Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Comisia Europeană nu este responsabilă
pentru modul în care va fi folosit conținutul informației. 

Proiect Nr. 2019-1-PL01-KA202-064936

www.facebook.com/SEE4.0projecthttps://see40.erasmus.site

https://see40.erasmus.site/
http://www.facebook.com/SEE4.0project


Realizarea produselor intelectuale ale
proiectului avansează conform planificării.

1. Prezentarea Industriei 4.0 către IMM-uri-
document de implementare practică.
Versiunea în limba engleză a conținutului este
finalizată și poate fi descărcată de pe site-ul
web al proiectului. În curând, vom publica
traducerile în poloneză, română, spaniolă și
greacă.

2. Componente de instruire modulare SEE4.0.
Curricula cursului este finalizată iar conținutul
cursului modular este într-o fază avansată.

3. Set de instrumente SEE4.0 cu căi de
învățare personalizate. Setul de studii de caz
despre elemente ale Industriei 4.0 este
finalizat, la fel ca și un set de instrumente și
resurse relevante care explică elemente și
concepte ale Industriei 4.0. Partenerii lucrează
la designul și implementarea Resursei
Educaționale Deschise care va oferi acces
flexibil la resursele de formare în domeniul
Industriei 4.0 create în cadrul proiectului.

patronilor de IMM-uri, managerilor de diverse niveluri și întregului personal
însărcinat cu urmărirea provocărilor legate de Industria 4.0.
formatorilor și organizațiilor din Educația și Formarea Profesională (EFP); altor
purtători de interese identificați ca având legătură cu IMM-urile (Camere de
Comerț, clustere, cluburi de afaceri, organizații profesionale); oficialilor publici
responsabili cu politica EFP

Proiectul SEE 4.0 se adresează:

Principalul obiectiv al proiectului SEE 4.0 este consolidarea competențelor cheie
(cerute de Industria 4.0) ale proprietarilor și managerilor de IMM-uri, prin
dezvoltarea de materiale inovative de training dedicate instruirii și echipării acestui
grup cu abilități, competențe și cunoștințe relevante pentru Industria 4.0.

Scopul proiectului & Grupul țintă

Rezultate proiect



IMM-urile din întreaga lume au fost puternic afectate de criza COVID-19. Tehnologiile
Industriei 4.0 le pot ajuta, în mai multe moduri, să-și revină. De exemplu, aplicațiile IoT pot
asigura întoarcerea în siguranță la locul de muncă, iar Realitatea Augmentată poate
îmbunătăți asistența tehnică și mentenanța la distanță, în condițiile limitării deplasărilor.
Realitatea Virtuală poate fi utilizată pentru instruirea în siguranță a operatorilor.
Imprimarea 3D a pieselor de schimb poate rezolva problemele create de întreruperea
lanțului de aprovizionare iar robotica și automatizarea pot ajuta la respectarea distanțării
sociale.

Zona IMM: Industria 4.0 
Industria 4.0 ajută IMM-urile să-și revină din criza COVID-19

Ședință online

Partenerii au discutat despre stadiul actual al proiectului și au planificat lucrările viitoare. De asemenea, au
decis prelungirea proiectului până la 30 aprilie 2022.



Partenerii proiectului

www.danmar-computers.com.pl

www.ludoreng.com
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