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Pe scurt, principalele rezultate ale fazei pilot a cursului de formare dezvoltat în cadrul Proiectului Erasmus 
+ DITRAMA  

 

DITRAMA – Comunicat de presă #6 

CURSANȚII EUROPENI ȘI TINERII LUCRĂTORI RĂSPUND CU 
ENTUZIASM PROVOCĂRII TRANSFORMĂRII DIGITALE A 
SECTORULUI DE MOBILIER 
 

„Ditrama” (www.ditrama.eu) este un proiect co-finanțat de Programul Erasmus + al Uniunii Europene pentru 

formarea Managerului de Transformare Digitală pentru companiile producătoare de mobilă.  

 
Cursul de formare multimedia DITRAMA – Managerul Transformării Digitale pentru sectorul mobilei a trecut de 

faza de testare pilot, stârnind interes, curiozitate și atenție în rândul cursanților săi. 

Rezultatele finale cu peste 475 de cursanți preînregistrați la cursul de formare provenind din 17 țări diferite, 116 

participanți care au participat activ la curs și implicarea largă a cursanților VET/HE demonstrează că tranziția 

digitală poate deveni o pârghie principală pentru atractivitatea sectorului. 

 
Acțiunea pilot condusă de CETEM, Centrul Tehnologic de Mobilier și Lemn din Regiunea Murcia (Spania) s-a 

concentrat pe livrarea cursului pilot online și a servit la testarea pe teren a conformității traseelor de formare 

definite pentru grupurile țintă și a eficacității materialelor de învățare. 

 

Obiectivele cursului pilot au fost următoarele:  

 

1. Identificarea și selectarea participanților la cursul pilot 

2. Implementarea cursului pilot de formare și sprijinirea cursanților în acest proces..  
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3. Elaborarea unui raport de validare a materialelor de formare pe baza feedback-urilor cursanților și 

identificarea îmbunătățirilor în legătură cu conținutul cursului de formare, metodologia și funcționarea 

platformei.  

 

Selecția participanților a început cu identificarea potențialilor cursanți. Mai multe baze de date, liste de distribuție, 

campanii specifice de e-mail, etc… au fost realizate de către partenerii consorțiului pentru a acoperi, cât mai larg 

posibil, diferitele grupuri țintă (cursanți VET/HE, tineri lucrători din companii sectoriale, lucrători din diferite 

sectoare). cu specializare IT/Tehnologie, reprezentanți ai start-up-urilor, cercetători). 

 

Odată cu deschiderea oficială a Cursului Pilot – pe 10 mai 2021 – au fost preînscriși la curs 435 de participanți  

alegând între versiunea completă a cursului (corespunzător nivelului EQF 5) sau cea mai scurtă (corespunzând 

nivelului EQF 4). 

Pentru sprijinirea pas cu pas a comunității de cursanți și pentru fiecare limbă, Consorțiul a identificat cel puțin un 

tutore, iar un Ghid tehnic de utilizare a platformei a fost disponibil în format pdf. 

 

Concomitent cu începerea cursului, toți participanții au completat un prim sondaj socio-demografic, care arată 

profilul mediu al potențialului Manager de Transformare Digitală pentru sectorul mobilei: vârsta cuprinsă între 

30 și 44 de ani, cu o diplomă de master (cel puțin), în prezent lucrând ca manager în companii sau instituții 

private, cu o experiență anterioară în Design și Productie. 

 
A doua parte a sondajului a investigat nivelul de cunoștințe anterioare tehnice și non-tehnice ale cursanților. 

Majoritatea au început cu cunoștințe nule sau elementare ale subiectelor tehnice și non-tehnice DITRAMA (a 

se vedea Curriculumul DITRAMA pentru detalii). În rest, toți au declarat necesitatea de a-și îmbunătăți 

cunoștințele despre noile tehnologii de digitalizare, precum și competențele lor transversale (comunicare, 

managementul oamenilor, managementul calității și al riscului). 

La sfârșitul cursului, cursanții au apreciat lungimea acestuia, numărul de pilule educaționale pentru ambele 

niveluri EQF, calitatea și claritatea conținutului și structura generală a subiectelor și au evaluat platforma de 

e-learning ca fiind ușor de utilizat și inovatoare.  

După faza Pilot, platforma online a fost îmbunătățită conform sugestiilor și observațiilor raportate de participanții 

la Testul Pilot. 

Experiența DITRAMA continuă! 
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Coordonator proiect: 

CENFIM – Centre de Difusiò Tecnologica de la Fusta i del Moble de Catalunya (La Sénia – Spania) 

 

Consorțiul proiectului 

Aarhus Universitet (Aarhus – Danemarca) 

Woodwize (Brussel – Belgia) 

CETEM – Centro Tecnologico del Mueble y la Madeira de la Region de Murcia (Murcia – Spania) 

U.E.A. – European Furniture Manufacturers Federation cu sediul în Praga (Republica Cehă) 

AMIC – Associacio Agrupacio Moble Innovador de Catalunya (Barcelona – Spania) 

CFPIMM – Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e Mobiliário (Lordelo – Portugalia) 

FederlegnoArredo – Federazione Italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, 

dell’illuminazione, dell’arredamento (Milano – Italia) 

OIGPM – Ogolnopolska Izba Gospodarcza Producentow Mebli (Warșovia – Polonia) 

Método Estudio Consultores – (Vigo – Spania) 

HOGENT – (Gent – Belgia) 

Universitatea Transilvania din Brașov (Brașov – România) 

 

Pentru mai multe informații: 

http://ditrama.eu/ 
#ditrama 

 
 

 

 

 

 

"The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which 

reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein." 


