
Ambiția 1:
Fiecare cetățean are 
o voce

La nivelul unei populații de peste 325 de 
mii de cetățeni, respectiv de peste 440 de 
mii la nivel de zonă metropolitană, 
Timișoara are premisele unui unei 
comunități urbane coezive.
Automatizarea, transparentizarea și 
trasabilitatea procesului consultativ prin 
mijloace digitale, pot contribui la 
revitalizarea spiritului civic și participativ.

SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOAL

DIMENSIUNEA CHEIE 
DE SMART CITY: 

GUVERNARE
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Participanți vot
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vizualizări în prima lună de 

la lansare 
(4 noiembrie 2021)

441.335
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1.413
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în cadrul unei consultări pe 
platforma DECIDEM
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participare la vot în cadrul 
următorului scrutin municipal

35%

Plan de acțiune
pentru deschise
date

1

Extindere seturi de date 
deschise
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Registru al ONG și grupuri de 
lucru locale

1

Centru de instruire și 
e-learning pentru digitalizare

1

Procent populație cu abilități 
digitale de bază

60%
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LEGENDĂ:
Planificat

În derulare
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Crearea unei culturi 
participative, precum și 

diversificarea oportunitatilor și 
a instrumentelor de implicare in 

viata publică a cetățenilor și a 
mediului privat

Plan de acțiune privind datele deschise

Soluții inteligente pentru incluziune socială prin educație și
creativitate

I

Orașul inteligent colectiv - noua paradigmă de implicare,
luare a deciziilor și acțiune împreună cu cetatenii la nivel de
oraș

Registru al ONG și grupuri de lucru din oraș

Prezentarea, în mod structurat și clar, a informațiilor despre
un proiect în care cetățenii sunt invitați să participe, precum și a 
parcursului procesului și a rezultatulor urmărite prin proiect

PROIECTE STRATEGICEOBIECTIVE
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Alfabetizare digitală și educație 
comunitară

Centru de instruire și e-learning pentru adopția digitalizării: Suport 
permanent și adaptat la nevoile cetățenilor, în vederea utilizării graduale și 
cât mai intuitive a instrumentelor digitale create la nivel de oraș

Orientare Smart City pentru cetățeni: Proces de informare și training pentru 
cetățenii care vor să se implice în demersul de smart city sau alt demers 
participativ legat de transformarea digitală (e.g. platforme și soluții existente și 
în lucru)

"Fa-te auzit": educația în școli, cu instrumente digitale, pe teme de 
participare civică și istoria orașului

Educarea funcționarilor publici în vederea comunicării eficiente cu 
cetățeanul și a utilizării unor instrumente noi și digitale de informare, 
consultare și colaborare cu cetățeanul

II

Educarea spiritului civic: atragerea unor parteneri locali - grupuri civice, 
ONG - cu scopul de a educa cetățenii referitor la modalitățile de 
implicare civică existente 

PROIECTE STRATEGICEOBIECTIVE
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Platforma participativă publică DECIDEM 
(https://decidem.primariatm.ro/): Sistem de guvernanță locală și consultare 
a cetățenilor 

Departament de interacțiune cu cetățenii în cadrul PMT 

Platforma transparenta de semnalare a problemelor punctuale (e.g. gunoi, 
gropi, etc)

III
Transparență și acces pentru 

cetățeni la deciziile publice, 
astfel încât aceștia să perceapă 

că dețin cunoaștere și control

Mecanism și procese de ascultare a locuitorilor fiecărui cartier

Facilitarea creării de "grupuri locale" de administrare și comunicare cu 
cetățenii, pe zone sau cartiere

Implementarea procesului de bugetare participativă 

Generarea de date deschise pentru o administrație transparentă și 
digitală

PROIECTE STRATEGICEOBIECTIVE
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Crearea / Consolidarea 
capacităților 

Infrastructură / 
Hardware

Platformă / 
Software

2 8 6

Stimulente 
(non)financiare 

-

Cercetare

-
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-
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