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Conferința ITSM4SME 2015, în Viena:

2

Cum să gestionăm Transformarea Digitală a IMM-

3

urilor din regiunea Dunării

4

Experții internaționali discută oportunități și provocări pentru IMM-uri ale mega-trendului de

5

digitalizare. Înregistrarea pentru conferința din data de 15 septembrie 2015, în Viena este acum

6

deschisă.

7
8

Tîrgu Mureș, 25 August 2015

9
10

Conferința ITSM4SME din 15 septembrie 2015, de la Viena prezintă rezultatele principale ale

11

proiectului și perspective pentru gestionarea transformării digitale și a serviciilor IT de către

12

IMM-urile din Regiunea Dunării. Tendințele actuale de dezvoltare în utilizarea managementului

13

serviciilor IT pentru Transformarea Digitală și concepte noi de calificare pentru profesioniștii IT

14

vor fi discutate de către experți de renume internațional.

15

Subiectele conferinței sunt: transformarea departamentelor IT din Regiunea Dunării, mega-

16

tendințe IT și crearea unui nou stil de afaceri, Enterprise Architecture Management, Serviciile

17

IT pentru IMM-uri și Industrie 4.0, contribuția programului european Erasmus+ pentru un mediu

18

de lucru digitalizat, și concepte în educația și formarea profesională pentru Transformarea

19

Digitală.

20

ITSM4SME pentru Regiunea Dunării este una dintre cele mai mari inițiative de formare-

21

calificare pentru a îmbunătăți competențele de management al serviciilor IT ale IMM-urilor din

22

Regiunea Dunării (www.itsm4sme.eu) IT. Mai mult de 340 de participanți din IMM-uri au

23

participat la un training ITSM4SME din 2014. ITSM4SME oferă un set unic de două cursuri de

24

Management al Serviciilor IT si o platformă eLearning, adaptate la nevoile de afaceri specifice

25

ale IMM-urilor din Bulgaria, România și Slovenia. Proiectul ITSM4SME a fost finanțat cu

26

sprijinul Comisiei Europene în cadrul Programului de Învățare pe toată durata vieții, Leonardo

27

da Vinci.

28

Înregistrarea de conferință, programul detaliat și informații suplimentare pot fi găsite pe site-ul

29

http://www.itsm4sme.eu/events/final-project-conference.

Termenul

limită

pentru
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30

înregistrare este 8 septembrie 2015. Participarea este gratuită. Conferința va avea loc la BOC

31

Asset Management GmbH, Operngasse 20b (etaj 6), 1040 Viena, Austria.

32

LEONARDO DA VINCI este programul Uniunii Europene pentru educație și formare

33

profesională. Este denumit după omul de știință renascentist italian și sprijină și completează

34

politica de formare profesională din țările participante. Programul Leonardo da Vinci

35

promovează cetățenii în Europa prin dobândirea de competențe internaționale. Pe de altă

36

parte, el contribuie prin modelele de proiecte europene la inovații și îmbunătățiri în sistemele

37

educaționale din țările participante.
2650 Caractere / 358 Cuvinte

Despre ITSM4SME
Proiectul ITSM4SME se bazează pe rezultatele proiectului INNOTRAIN IT - INTERREG IVB
Europa Centrală. Rezultatele inovatoare ale proiectului, de exemplu metoda ITSM, conceptul
de training, materialele de instruire și instrumentul de modelare ITSM ale proiectului, sunt
adaptate și transferate în Bulgaria, România și Slovenia.
În consecință, Consorțiul este format din trei parteneri care au făcut parte din consorțiul
INNOTRAIN IT și acoperă responsabilitățile conceptuale și metodologice, precum și trei
parteneri de formare din regiunea Dunării, care au o vastă experiență de formare în
managementul IT și abilități de inovare. ITSM4SME este finanțat de către Comisia Europeană
în cadrul programului Leonardo da Vinci și are un buget total de aproape 400.000 de euro.
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