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TRUSĂ DIGITALĂ A FORMATORILOR NECESARĂ SPRIJINIRII OPERATORILOR 
DE MACARALE ÎN ACTUALIZAREA APTITUDINILOR SPECIFICE UNUI 

MEDIU DE TIP INDUSTRIE 4.0

CRANE 4.0 își propune să perfecţoneze și să reformeze 
forţa de muncă europeană din sectorul construcţiilor cu noi 
abilităţi pentru a răspunde cererii pieţei muncii pentru noi 
competenţe digitale.
Aplicarea realităţii virtuale (VR) în formarea profesională și 
în situaţii la locul de muncă care implică sarcini complexe 
facilitează vizualizarea activităţilor care urmează să fie re-
alizate, chiar și cele mai riscante și transmiterea intensivă 
a abilităţilor și cunoștinţelor care să conducă la creșterea 
calităţii instruirii.

Proiectul își propune să îmbunătăţească învăţarea iniţială/
continuă a operatorilor de macara pentru a-și adapta 
abilităţile la cerinţele Industriei 4.0. Va face acest lucru prin 
dezvoltarea unei aplicaţii de realitate virtuală (VR), accesibilă 
prin intermediul site-urilor partenerilor, de pe site-ul proiec-
tului și de pe platformele principale de descărcare a aplicaţiei.

Utilizarea inovatoare a realităţii virtuale în formarea operato-
rilor de macara este o valoare adăugată pentru toţi furnizorii 
de educaţie profesională publică și privată care doresc să 
ofere căi de perfecţionare educatorilor și instruirii.

CRANE 4.0 va genera trei rezultate principale:

•	 Manual de curriculum - o analiză și un raport transnaţional 
de muncă, Planul de curs și Manualul didactic pentru 
operaţiunile cu macara 4.0.

•	 Dezvoltarea aplicaţiilor de realitate virtuală - aplicaţie VR, 
Ghidul tehnic al utilizatorilor, manual pentru evaluarea 
calităţii aplicaţiei VR și a rezultatelor învăţării.

•	 Testare pilot combinată - 55 de operatori de macara 
instruiţi și un manual de procedură pentru implementarea 
Laboratoarelor VR.

OBIECTIVE REZULTATE

Diferenţa dintre metodele de predare convenţionale și viaţa 
de zi cu zi a cursanţilor, care este modelată de tehnologiile 
informaţionale, este în creștere, iar formarea profesională 
trebuie să facă faţă ritmului progresului digital.

CRANE 4.0 dezvoltă metode de instruire inovatoare pen-
tru predarea, învăţarea și evaluarea rezultatelor învăţării, 
prin utilizarea Realităţii virtuale, sprijinind astfel educatorii 
și cursanţii în utilizarea tehnologiilor digitale în mod creativ, 
colaborativ și eficient.

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă doar părerile autorului iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio 
utilizare care poate fi făcută din informaţiile conţinute de aceasta.



PRIMA ÎNTÂLNIRE TRANSNATIONALĂ - 15 - 16 noiembrie, Valencia 

Proiectul a demarat cu întâlnirea inaugurală din Valencia din 
15 și 16 noiembrie 2019.

Întâlnirea a avut loc la sediul IBOX, celălalt partener spaniol 
cu sediul în Valencia și coordonat de SGS, liderul Proiectului, 
ambele entităţi primind cu ospitalitate toţi partenerii din Pro-
iect de-a lungul celor două zile de întâlnire.

Conform agendei, întâlnirea a început cu o scurtă prezen-
tare a partenerilor și a organizaţiilor lor corespunzătoare. 
Consorţiul este format din 6 parteneri din diferite ţări euro-
pene: SGS Tecnos, Valencia, Spania, IBOX Create, o compa-
nie de consultanţă, de asemenea, din Valencia, MECB, birou 
de consultanţă tehnică și inovare cu sediul în Malta, SQLE-
ARN, care oferă soluţii de e-learning din Grecia, Universitatea 
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Politehnica din București (CAMIS) și Confindustria Veneto 
SIAV , agenţia de servicii creată de asociaţiile provinciale și 
de Federaţia industrială a regiunii Veneto.
SGS a prezentat structura, parteneriatul, nevoile, obiectivele, 
impactul și rezultatele proiectului CRANE și a explicat, de 
asemenea, toate aspectele financiare ale proiectului.
Proiectul CRANE are o durată de 30 de luni.

După ce ne-am cunoscut, am efectuat vizita pe teren la o 
companie ce oferă servicii operare macarale (Rúas Rigar), 
unde am primit explicaţii și detalii despre diferitele tipuri de 
macarale cu care lucrează, care au mai multă cerere, despre 
instruire operatori și reglementare în Spania. De asemenea, 
ne-au arătat facilităţile și o mică demonstraţie a utilizării 
uneia dintre macarale lor.
Ultima parte a întâlnirii, a fost alocată unei prezentări rea-
lizate de SIAV despre Promovarea, diseminarea și exploa-

tarea proiectului, unde toţi partenerii au participat cu idei la 
selecţia designului pentru social media.

Ziua s-a încheiat cu o cină în centrul istoric al Valenciei.
Pe parcursul celei de-a doua zi au fost prezentate diferitele 
livrabile ce trebuie realizate. IBOX a prezentat primul livrabil 
explicând în detaliu activităţile ce trebuie întreprinse.
Al doilea livrabil, dezvoltarea aplicaţiei de realitate virtuală, 
a fost prezentat de partenerul responsabil și coordonator, 
SQ Learn, care a dat un exemplu de aplicaţie folosită în E-
learning pentru a contura mai bine ceea ce poate fi realizat 
pentru proiectul CRANE4.0.
Întâlnirea s-a terminat cu o scurtă prezentare a livrabilului 3 
de către responsabilul său, MECB.

A doua întâlnire a consorţiului va avea loc în Atena, iulie 
2020. Vă vom ţine la curent cu toate progresele proiectului.

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă doar părerile autorului iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio 
utilizare care poate fi făcută din informaţiile conţinute de aceasta.
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