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  REZULTATE 

 

PREZENTAREA INDUSTRIE 4.0 CĂTRE IMM-
URI - DOCUMENT  DE IMPLEMENTARE 
PRACTICĂ 
 

Documentul va prezenta informații esențiale pentru 
implementarea Industriei 4.0 în mediul IMM-urilor 
sub forma unei colecții de „rețete” adecvate pentru 
IMM-uri.   
 

 

COMPONENTE SEE4.0 MODULARE DE 
FORMARE 
   
Cursul modular se va concentra 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 / subvenții pentru facilitarea dezvoltării, 

internaționalizare.  
 

 

SET DE INSTRUMENTE SEE4.0  CU CĂI DE 
ÎNVĂȚARE PERSONALIZATE 
 

Setul de instrumente este un instrument de învățare 
inovator, disponibil sub forma unei „resurse 
educaționale deschise (OER)” compus  din mai 
multe secțiuni / module: 

 documentul de implementare practică și 
componentele de instruire modulare,  

 un set de studii de caz despre elementele 
Industriei4.0, 

 un set de instrumente și resurse relevante 
care explică noțiunile și conceptele Industriei 
4.0. 

 

SCOPUL PROIECTULUI 

Obiectivul principal al proiectului SEE 4.0 este consolidarea 

competențelor cheie (cerute de Industria 4.0) ale angajaților  

IMM-urilor, prin dezvoltarea de materiale inovative de 

formare, pentru a instrui  acest grup cu cunoștințe, abilități și 

competențe relevante pentru Industria 4.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPUL ȚINTĂ  

 Proprietarii de IMM-uri, manageri  și   personalul 

implicat în urmărirea provocărilor Industriei 4.0.  

 Formatori VET, organizații de instruire  implicate in 

structurile   IMM-urilor.   
 

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