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Craiova, 13 Februarie 2014

COMUNICAT DE PRESĂ

Universitatea din Craiova are deosebita plăcere de a vă anunţa evenimentul de
implementare a proiectului Dorothy (dezvoltarea clusterelor regionale pentru cercetarea și
implementarea logisticii urbane ecologice) ce va avea loc pe data de 13 februarie 2014 în Sala
de Consiliu a Primăriei Municipiului Craiova.
Dorothy este un proiect ce vizează dezvoltarea potențialului de inovare și cercetare pe
logistica urbană în cele patru regiuni partenere: Toscana (Italia), Valencia (Spania), Lisabona
și Tagus (Portugalia) și Oltenia (România). Proiectul își propune să definească noi direcții în
cercetare și inovare pentru clustere, care să fie în acord cu specializarea tehnologică a fiecărei
regiuni, să creeze o zonă de dezvoltare comună și să stabilească colaborări operaționale pe
aceste teme, prin intermediul activităților de networking, să creeze condiții adecvate pentru
valorificarea deplină a rezultatelor cercetării și să definească un plan comun de acțiune, cu
implicarea activă a autorităților locale, cu scopul de a stabili viitoarele activități de cercetare și
inovare tehnologică, precum și cadrul de referință pentru finanțarea acestora. În cadrul
proiectului au fost incluse și acțiuni de mentoring, asigurate clusterelor nou formate de către
cele cu experiență solidă, și acțiuni specifice de cooperare si integrare pentru sprijinirea
internaționalizării clusterelor.
Partener în acest generos proiect, Universitatea din Craiova continuă acțiunile de
concretizare a strategiei de dezvoltare instituțională, prin implicarea activă în dezvoltarea
cercetării, dezvoltarea relațiilor internaționale, centrarea pe cercetarea aplicativă, transferul
tehnologic, devenind astfel un partener semnificativ în toate proiectele de dezvoltare
regională.
Facultatea de Mecanică are, prin acest proiect, perspective sigure de dezvoltare
academică și de cercetare, dovedindu-și, și cu această ocazie, excepționalul potențial uman de
care dispune.
Pentru detalii suplimentare cu privire la proiectul Dorothy, vă rugăm să îl contactați pe
domnul Conf. univ. dr. Ilie DUMITRU, responsabil din partea Universității din Craiova în
cadrul acestui proiect (mail: dumitru_ilie@yahoo.com, tel. 0745377391).
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AGENDA
Chair of the meeting: Robert Stussi (Dorothy Dissemination Manager)
Session I – The Dorothy European Perspective and Framework
9:00 Welcome
(Lia Olguța Vasilescu, Major of Craiova, and Dan Claudiu Dănișor, Rector of the
University of Craiova)
9:15 EC ROK Program
(EC Officer t.b.d)
9:30 The cluster reality and the Dorothy experience: POLIS and beyond
(Marco Scerbo – Fondazione Ricerca e Innovazione)
9:40 Urban logistics experiences in Europe
(Prof. Marco Pierini – Università di Firenze)
10:00 Technological solutions to support Urban Logistics
(Thomas Valentini - Liberologico – Kiunsys (Polis Clusterpartner))
10:20 Urban logistics experiences in Valencia Region
(Isabel Espinos – MOVUS)
10:40 Coffee break
Session II - Dorothy for Oltenia Region
11:00 Funding opportunities for future projects
(Marilena Bogheanu - Regional Development Agency - General Manager)
11:20 Plan and vision for the development of the Craiova city
(Cosmin Vasile – Metropolitan Area, Executiv Director)
11:40 Craiova Cluster on Urban Logistic
(Gabriel Vlăduț – IPA)
12:00 Open Discussion on Urban Logistics, Cluster and their relationship.
(expected interventions by Craiova Municipality, Local Council, Companies,
Metropolitan Area, University, Technological Companies, Logistic Companies assisted
by the Chair of the meeting and the Oltenia Dorothy Contact Point)
12:45 Final Remarks
(Marco Mastretta - Dorothy Technical Manager)
13:00 End of the meeting

