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Cursul de instruire multimedia interactiv pentru a deveni „Manager de transformare digitală” pentru 
sectorul mobilierului din lemn este disponibil online pe platforma https://ditrama.eu/ro/curs-de-
pregatire. Cursul, împărțit în 100 de videopilule, tratează procesul de digitalizare al companiei, de la 
strategie la practică. 
 
 

     

DITRAMA – Buletin informativ #3 

DEVENIND UN MANAGER DE TRANSFORMARE 

DIGITALĂ PENTRU SECTORUL MOBILIERULUI. 

CURSUL DE FORMARE DITRAMA ESTE ACUM ONLINE! 
 

Cursul de formare „Managerul transformării digitale (MTD) pentru sectorul mobilei” este un curs online 

complet, interactiv și gratuit, care este acum disponibil pentru cursanți - gratuit - și este accesibil în 7 limbi 

(engleză, franceză, italiană, poloneză, portugheză, română și spaniolă). 

 

Acesta a fost creat în cadrul proiectului DITRAMA, o Alianță pentru Competențe Sectoriale finanțată de 

programul UE ERASMUS +, de către 12 parteneri din 8 țări ale UE, inclusiv universități, centre VET și clustere 

sectoriale. 

 

Cursul complet este format din 100 micro pilule de instruire grupate în 10 unități (4 tehnice și 6 

transversale), care acoperă aspecte strategice, precum și practice privind 

transformarea digitală a sectorului mobilierului de-a lungul întregului lanț valoric 

 

Cursul oferă două căi de formare: pentru studenții din învățământul superior (EQF 

5 cu 2,8 credite ECVET) și pentru cursanții din învățământul profesional și 

formarea profesională (EQF 4 cu 1,4 credite ECVET). 

 

Fiecare cursant are posibilitatea de a alege între aceste două căi de formare 

diferite, în funcție de propriul profil profesional și de expertiza anterioară în sectorul 

mobilierului sau/și în domeniul noilor tehnologii. 

 

Cursul are o durată de 70 de ore și dacă testele aferente sunt promovate în mod 

corespunzător la sfârșitul fiecărei unități, va fi posibil să obțineți certificatul 

DITRAMA. Fiecare cursant poate studia după propriul său ritm. 

 

 

  

UNITĂȚI DE CURS 
(70 h / 2.8  credite ECVET)  

1. Tehnologie digitală - explorarea 
tehnologiilor contemporane 
emergente și potențial 
perturbatoare 

2. Tehnologie digitală - inginerie și 
fabricație 

3. Tehnologie digitală - simulare și 
AR / VR 

4. Tehnologie digitală - date și 
securitate 

5. Inovație și transformare digitală 
6. Leadership în transformarea 

digitală 
7. Comunicarea în transformarea 

digitală 
8. Oamenii din cadrul transformării 

digitale 
9. Calitate, risc și siguranță în 

transformarea digitală 
10. Impactul social și de mediu al 

digitalizării 
11. Proiect final (opțional) 

https://ditrama.eu/ro/curs-de-pregatire
https://ditrama.eu/ro/curs-de-pregatire
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Deocamdată, peste 260 de cursanți din mai multe țări din UE sunt implicați în testele pilot, iar 20 dintre ei au 

terminat deja întregul curs, obținând certificatul final.  

 

 

 

Cursul este accesibil printr-o înregistrare prealabilă disponibilă aici: https://ditrama.eu/ro/curs-de-pregatire.  

Până la sfârșitul lunii iulie, o echipă de profesori, în mai multe limbi, va sprijini cursanții printr-o asistență 

personalizată.  
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Distribuția participanților la cursul pilot 
DITRAMA, în funcție de limbă

Spanish Portugues French English Italian Polish Romanian

https://ditrama.eu/ro/curs-de-pregatire
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ACTIVITĂȚILE CONSORȚIULUI ȘI PAȘII URMĂTORI: 

 

Ultima întâlnire a partenerilor din proiectul DITRAMA a avut loc online pe 7 iunie 2021. În timpul întâlnirii, 

partenerii au discutat și au evaluat progresul proiectului, dezvoltând și testând sarcinile implementate. 

S-a confirmat, de asemenea, că platforma funcționează în toate limbile fără incidente, iar tutorii susțin cursanții 

prin mesaje directe și discuții publice postate în secțiunea „Forum”. 

 

 

Prin urmare, consorțiul a început să planifice o rundă de evenimente de diseminare, pentru toamna 

următoare, în fiecare țară implicată în proiect. 

Păstrați legătura cu DITRAMA, pentru a participa la evenimentul din țara dvs.! 

Vă puteți abona la buletinul informativ DITRAMA aici:https://ditrama.eu/en/contact-us 

 

 

Partenerii proiectului: 

 

. CENFIM – Cluster de mobilier (La Sénia - Spania) 

• Aarhus Universitet (Aarhus - Danemarca) 

• Woodwize (Bruxelles- Belgia) 

• CETEM - Centro Tecnologico del Mueble y la Madera de la Region de Murcia  

(Murcia  - Spania) 

• U.E.A. - Federația Europeană a Producătorilor de Mobilă cu sediul la 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 (Varșovia - Polonia) 

• Método Estudio Consultores - (Vigo - Spania) 

• HOGENT - (Gent - Belgia) 

• Universitatea Transilvania, Brasov (Brasov - Romania)  

 
 

 
"Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile 

autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta." 

https://ditrama.eu/en/contact-us

