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CUPRINS:

Dezvoltarea abilităților și competențelor pentru Industria 4.0

Bun venit la al patrulea și ultimul buletin informativ al proiectului SEE 4.0. Acesta
se apropie de final, o serie de rezultate relevante fiind acum disponibile pentru
utilizarea de către toți cei interesați să dobândească cunoștințe, abilități și
competențe relevante pentru Industria 4.0. Pe măsură ce lumea se confruntă cu
provocări fără precedent, nevoia IMM-urilor europene de a fi la curent cu
tehnologiile Industriei 4.0 devine din ce în ce mai clară. În acest sens, rezultatele
proiectului SEE 4.0 sunt foarte importante, deoarece pot ajuta patronii, managerii
și personalul cheie  din IMM-uri să exploateze eficient tehnologiile digitale. Vă
invităm să le explorați! Nu uitați să vă înregistrați pe Setul de instrumente SEE4.0
cu căi de învățare personalizate.

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. 
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Proiectul SEE 4.0 a dezvoltat produse intelectuale descrise în continuare.

1. Prezentarea Industriei 4.0 către IMM-uri – Document de implementare practică Oferă
informații esențiale pentru implementare Industriei 4.0 in mediul IMM, sub forma unei
colecții de „rețete” adecvate pentru IMM-uri, ce pot fi folosite direct de către patroni și
manageri. Include abordări practice care ajută IMM-urile în implementarea Industriei 4.0,
beneficiind de costurile în scădere ale tehnologiilor precum imprimarea 3D, robotica,
Realitatea Augmentată etc.
2. Componente de instruire modulare SEE4.0 Permit IMM-urilor să implementeze diferite
elemente ale Industriei 4.0, pas cu pas. Se concentrează pe aspecte cheie legate de Industria
4.0 pentru IMM-uri: tehnologie și antreprenoriat, TIC și securitate cibernetică, automatizare,
IoT industrial, CAD/CAM, imprimare 3D, Antreprenoriat pentru Industria 4.0 (inclusiv
finanțare/granturi pentru a ajuta IMM-urile să se dezvolte), internaționalizare.
3. Set de instrumente SEE4.0 cu căi de învățare personalizate Este un spațiu de învățare
inovator care include, pe lângă rezultatele descries mai sus, un set de studii de caz despre
elementele Industriei 4.0 și un set de instrumente și resurse relevante care explică noțiunile
și conceptele Industriei 4.0.

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

https://see40.erasmus.site/ro/results-1/
https://see40.erasmus.site/ro/io2/
https://see40.erasmus.site/toolkit/
https://see40.erasmus.site/toolkit/login


Partenerii au diseminat informații și au făcut demonstrații ale rezultatelor proiectului SEE
4.0 prin intermediul unor de seminarii despre Industria 4.0 dedicate IMM-urilor.
Rezultatele proiectului au fost foarte bine primite de către participanți. Mai jos sunt câteva
evenimente raportate până la momentul publicării acestui buletin.

Seminarii despre Industria 4.0 pt. IMM-uri

Iași, 12.02.2022 București, 25.02.2022 

Larissa, 17.12.2021 30.03.2022 

Heraklion, 13.04.2022 

Last project meeting, in Crete

21.04.2022 

Ultima întâlnire a partenerilor SEE 4.0 a
fost găzduită de Camera de Comerț din
Heraklion, în insula Creta, pe 11 aprilie
2022. Cu această ocazie, partenerii au
analizat stadiul proiectului și au convenit
asupra unui set de acțiuni și rezultate
pentru perioada următoare.



Partenerii proiectului

www.danmar-computers.com.pl

www.ludoreng.com

www.fygconsultores.com

www.camis.pub.ro

www.mecb.com.mt

www.ebeh.gr

www.kainotomia.com.gr


