
Comunicat de presa 

Vizita de lucru in North Rhine-Westphalia/Germania in cadrul proiectului BORDWIIS+ 

 

In perioada 5-6 martie 2013, partenerii proiectului BORDWIIS+, reprezentand organizatii din 8 regiuni 
europene, au participat la vizita de lucru organizata in regiunea North Rhine-Westphalia/Germania. 

Vizita de lucru a debutat cu un atelier de lucru organizat la sediul partenerului din Germania, 
proiectului din Dortmund (Dortmund-project), urmat de o vizita la Institutul de Flux de Materiale si 
Logistica Fraunhofer din Dortmund. Ambele exemple de organizatii se incriu in cadrul procesului de 
specializare inteligenta. 

Proiectul- Dortmund reprezinta o structura asociativa intre consiliul municipal si mai multi parteneri 
din domeniile economic si stiintific, oferind o prognoza a evolutiei sectoarelor economice, respectiv 
ale sectoarelor de Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor, logistica, precum si cel al 
micro/nanotehnologie.  

La Institutul de Flux de Materiale si Logistica Fraunhofer au fost prezentate produse realizate in 
concordanta cu strategia de specializare inteligenta a Uniunii Europene. 

Un bun exemplu de logistica eficienta – specializare inteligenta il reprezinta hala ZFT – Sisteme de 
Transport Celular, in care aproximativ 50 de vehicule autonome realizeaza transportul de bunuri intre 
un depozit cu mai multe etaje si statiile de lucru. Vehiculele se pot deplasa pe sine in interiorul 
depozitului cu mai multe etaje, comunicand intre ele si coordonandu-si deplasarile, fara a avea o 
comanda centrala. 

In data de 6 martie 2013 a fost organizata vizita la CeBIT – cel mai mare targ din lume in domeniul 
tehnologiei informatiei si comunicatiilor organizat la Hanovra, in care au fost prezentate ultimile 
tendinte in domeniul TIC. Partenerii proiectului au vizitat mai multe hale expozitionale, apartinad 
North Rhine-Westphalia, inclusiv mari campioni mondiali precum Deutsche Telekom si Intelligence 
din North Rhine-Westphalia, care opereaza in domeniul solutiilor softwear SAP.   

Aceasta oportunitate de a vizita cat mai multe hale ale targului CeBIT si de a interactiona cu multe 
firme de prestigiu mondial care si-au prezentat ofertele si exponatele a fost foarte apreciata de 
partenerii proiectului, care si-au format o impresie generala cu privire la dezvoltarea sectorului TIC in 
regiunea North Rhine-Westphalia.  

Liderul de proiect a prezentat partenerilor viitoarele vizite de lucru care vor fi organizate in cadrul 
proiectului BORDWIIS+, in care vor fi prezentate modele de proiecte colaborative de succes si 
oportunitati de instruire. 

Pentru mai multe detalii, persoana de contact este doamna Adriana Vaida, manager proiect 
BORDWIIS+. Tel/fax 0239/611091; E-mail: adriana.vaida@adrse.ro.  
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