
Procesul de co-design

Argumente în favoarea orașelor inteligente

Impuls operațional

De ce Timișoara oraș inteligent? 
5 categorii de disfuncționalități percepute de către profesioniști, pe care 
strategia le va adresa
6 categorii de nevoi semnalate de către întreprinderi și organizații, pe care 
strategia le va adresa
9 propuneri de valoare ale orașului inteligent, ca răspuns la disfuncționalități 
și nevoi
Premise adecvate – utilizarea TIC în gospodării și la nivel individual

Impuls strategic
Motto, Viziune, Misiune 

7 Ambiții

Guvernanță și implementare

HARTA STRATEGIEI

În cadrul fiecăreia dintre cele 7 Ambiții: situația actuală, analiza SWOT, 
impactul vizat de Ambiție, obiective și proiecte strategice, acțiuni deschise, 
activatori digitali și actori locali relevanți



Lansarea și pilotarea unor instrumente 
de consultare și decizie participativă 
pentru cetățeni, care vor deveni apoi o 
constantă în viața orașului

Vizarea unei transformări digitale 
graduale, structurate și incluzive, pe 
durata căreia, prin educație digitală, 
marea majoritate a cetățenilor vor 
putea deveni utilizatori

CE NE MOTIVEAZĂ?

Oportunitatea creată de transformarea 
digitală accelerată la nivel global, și 
implicit de existența instrumentelor 
de suport pentru orașe pentru a 
valorifica această oportunitate

Șansa de a pregăti și implementa 
proiecte de investiții semnificative și 
decisive pentru dezvoltarea orașului

Contextul favorabil al politicilor Uniunii 
Europene pentru sustenabilitate și 
digitalizare, acompaniate de finanțări 
din fonduri europene pentru orașe



Obiective

Aplicarea abordării ”de jos în sus” în construirea intervenției strategice, atât în termeni de 
caracteristică participativă a procesului, cât și a logicii interne a acestuia;

Asigurarea unei consultări cât mai extinse cu părțile interesate din oraș, cu preponderență 
profesioniști din diverse domenii și medii organizaționale;

Derularea unui traseu de proces care să permită o evoluție ”organică” a documentului strategic, 
ghidată de firul logic, pașii aferenți și mixul de metode puse la dispoziție;

Stabilirea unui echilibru între tipurile de activități și informații incluse și colectate pe parcursul 
procesului, și anume: cercetare, facilitare de ateliere, derulare de consultări, sondaj aplicat 
cetățenilor și organizare de evenimente;
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Obiective

Elaborarea unui document strategic care să conțină premisele specifice pentru implementarea 
facilă și care să conducă deîndată la pregătirea de proiecte;

Adoptarea celor mai noi tendințe și metode de lucru utilizate în mediul internațional, în termeni 
de instrumente practice de design a politicilor publice, de angajare a actorilor locali, precum și de 
mobilizare a cunoașterii, resurselor și experienței profesioniștilor din oraș;

Definirea de la bun început a unei dimensiuni transfrontaliere și internaționale a strategiei, prin 
atragerea a 4 experți de ”peer review” – evaluare ”inter pares” – care să aducă propriile contribuții, din 
experiența intervențiilor de smart city și transformare digitală din Singapore, Olanda, Ungaria și 
Irlanda. 
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Metodologie

Fundamentul teoretic al conceptului de oraș inteligent, delimitat de către Boyd Cohen;

Instrumentele propuse pentru accelerarea transformării digitale de către Directoratul General Piața 
Internă al Comisiei Europene;

Strategiile de specializare inteligentă ale Uniunii Europene;

Modul de lucru structurat de Kerney IMP3rove Germania în vederea creării strategiilor de inovare în 
mediul antreprenorial;

Facilitarea sesiunilor de tip ”Goal Oriented Planning” – Planificare orientată către obiective de 
dezvoltare socio-economică.
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Niveluri de implicare
Grup de coordonare compus din specialiști care dețin 
cunoaștere și expertiză relevante în domenii direct 
conectate cu tema orașelor inteligente, cum ar fi 
implicarea cetățenilor în procese participative, dezvoltare 
urbană, politici publice, date deschise, tehnologia 
informației și a comunicațiilor, antreprenoriat, ecosisteme 
de inovare sau mediu
Grup extins de stakeholderi – profesioniști (<=500) din 
diverse medii – antreprenorial (start-up-uri, IMM-uri și 
corporații), academic, financiar, cercetare, administrație 
publică, organizații de suport pentru afaceri (incubatoare, 
acceleratoare, parcuri tehnologice sau clustere), societate 
civilă, liber profesioniști

Cetățeni – DESI Timișoara, pentru prima dată 
componentă a Barometrului anual al calității vieții

Experți internaționali din Singapore, Irlanda, Olanda și 
Ungaria, implicați de către Facilitator

Facilitator cu rolul de design de proces, orchestrare, 
cercetare și elaborare a documentului
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Activități
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Ateliere de lucru cu
Grupul de coordonare

Consultări online 
pentru stakeholderi 

Cercetare

Evenimente

DESI Timișoara 

Facilitarea atelierelor de lucru cu Grupul de coordonare
Primul atelier cu Grupul de coordonare – Viziune, oportunități, obiective și acțiuni (13 august 2021)
Al doilea atelier cu Grupul de coordonare – Proiecte strategice (16 septembrie 2021)
Al treilea atelier cu Grupul de coordonare – Cadru strategic și operational (18 noiembrie 2021)

Derularea consultărilor online pentru stakeholderi (cetățeni și profesoniști din diverse 
medii)
Prima consultare cu actorii locali – Probleme și nevoi, validare a viziunii și obiectivelor (6-20 
septembrie 2021)
A doua consultare cu actorii locali – Acțiuni deschise, validarea proiectelor strategice (6-27 
octombrie 2021)
A treia consultare cu actorii locali – Validare cadru strategic și operational, exprimare a interesului 
de implicare în parteneriate (31 decembrie 2021 – 24 ianuarie 2022)Procesul de co-design 
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Cercetare
Elaborarea cadrului de proces, a principiilor de lucru, a secvențialității și logicii interne complete;
Alegerea și pregătirea instrumentelor metodologice corespunzătoare;
Documentare din surse oficiale;
Analiză de date și informații, prelucrare și redare de conținut în contextul specific al acestui 
document strategic;
Analiză statistică;
Elaborarea structurii și a conținutului pentru consultările online, precum și prelucrarea 
rezultatelor acestora;
Facilitarea integrală a tuturor atelierelor de lucru și a evenimentelor de pe parcursul procesului;
Elaborarea rapoartelor interne pentru atelierele de lucru cu Grupul de coordonare
Organizarea de evenimente și pregătirea tuturor materialelor aferente: prezentări, documente 
pentru comunicare, invitații etc.;
Comunicarea permanentă cu coordonatorul din partea Primăriei Timișoara, precum și cu 
membrii Grupului de coordonare și alți actori locali;
Adaptarea instrumentelor metodologice aferente politicilor publice, strategiilor de smart city și 
managementului inovării, la nevoile și obiectivele specifice ale fiecărei etape din proces;
Atragerea experților internaționali de ”peer review” și pregătirea materialelor în limba engleză, 
astfel încât aceștia să contribuie în mod direct la conținutul documentului strategic;
Elaborarea structurii documentului strategic, în concordanță cu obiectivele întregului demers;
Integrarea datelor și informațiilor prelucrate, în mod structurat, prioritizat și optim, în structura și 
conținutul documentului strategic;
Elaborare integrală a documentului strategic.

Activități
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Cercetare
Elaborarea cadrului de proces, a principiilor de lucru, a secvențialității și logicii interne complete;
Alegerea și pregătirea instrumentelor metodologice corespunzătoare;
Documentare din surse oficiale;
Analiză de date și informații, prelucrare și redare de conținut în contextul specific al acestui 
document strategic;
Analiză statistică;
Elaborarea structurii și a conținutului pentru consultările online, precum și prelucrarea 
rezultatelor acestora;
Facilitarea integrală a tuturor atelierelor de lucru și a evenimentelor de pe parcursul procesului;
Elaborarea rapoartelor interne pentru atelierele de lucru cu Grupul de coordonare
Organizarea de evenimente și pregătirea tuturor materialelor aferente: prezentări, documente 
pentru comunicare, invitații etc.;
Comunicarea permanentă cu coordonatorul din partea Primăriei Timișoara, precum și cu 
membrii Grupului de coordonare și alți actori locali;
Adaptarea instrumentelor metodologice aferente politicilor publice, strategiilor de smart city și 
managementului inovării, la nevoile și obiectivele specifice ale fiecărei etape din proces;
Atragerea experților internaționali de ”peer review” și pregătirea materialelor în limba engleză, 
astfel încât aceștia să contribuie în mod direct la conținutul documentului strategic;
Elaborarea structurii documentului strategic, în concordanță cu obiectivele întregului demers;
Integrarea datelor și informațiilor prelucrate, în mod structurat, prioritizat și optim, în structura și 
conținutul documentului strategic;
Elaborare integrală a documentului strategic.

Activities

Organizarea de evenimente
Eveniment de ideație referitor la cele 7 ambiții ale viziunii strategiei (4 noiembrie 2021)
Eveniment internațional de lansare a strategiei și ”Peer Review” (27 ianuarie 2022)

Dominic Fritz, Primar al Municipiului Timișoara
Valentin Mureșan, Consilier al Primarului pentru Smart city și transformare digitală
Oesha Takoerdin, Singapore – Co-fondator, Director și membru al consiliului de administrație 
al WEnergy Global și expert al Fondului de reziliență urbană pentru schimbări climatice – 
Banca de Dezvoltare Asia
Tamas Gyulai, Ungaria – Expert Smart city pentru clusterele industriale din Szombathely și 
Președinte al Agenției de inovare regională sud-est Ungaria
Colm McColgan, Irlanda – Director al companiei de inovare digitală Donegal și Manager 
general al ERNACT – Rețeaua regiunilor europene pentru aplicarea tehnologiilor de 
comunicații

Sondarea opiniei publice, referitoare la utilizarea tehnologiei informației și a comunicațiilor 
– DESI Timișoara, parte integrantă din Barometrul anual al calității vieții  
(noiembrie 2021 – ianuarie 2022)
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Traseu Atelier 1 cu Grupul de 
coordonare
(13 august 2021)
Focus: probleme, viziune, 
obiective, acțiuni

Consultare 1 cu 
stakeholderii 
(16-20 septembrie)
Validare și extindere 
ipoteze de viziune și 
obiective, exprimare nevoi 

Atelier 2 cu Grupul de 
coordonare 
(16 septembrie)
Prioritizare domenii smart 
city, prezentare idei, 
validare și extindere 
proiecte

Consultare 2 cu 
stakeholderii 
(6-27 octombrie)
Prioritizare domenii smart 
city, prezentare idei, 
validare și extindere 
proiecte

Consultare 3 cu 
stakeholderii 
(decembrie 2021 – 
ianuarie 2022)
Proiecte strategice versus 
acțiuni deschise, precum și 
expresii de interes pentru 
parteneriate

Atelier 3 cu Grupul de 
coordonare
(18 noiembrie)
Focus: acțiuni deschise și 
proiecte strategice

DESI Timișoara
(noiembrie 2021 – 
ianuarie 2022)
Interviuri cu cetățenii 
conform metodei 
europene DESI „Indicele 
economiei și societății 
digitale"

Eveniment de ideație 
(4 noiembrie)
Propunere și prioritizare 
acțiuni deschise, 
conturare a rețelei de 
valoare a strategiei – 
actori locali

Conferință 
internațională de 
promovare a strategiei 
și inițiere de 
parteneriate
(27 ianuarie 2022)

Start al implementării 
strategiei
(februarie 2022)Procesul de co-design 

al strategiei

Argumente în favoarea
 orașelor inteligente

Impuls 
operațional

De ce Timișoara 
oraș inteligent? 

Impuls 
strategic

Guvernanță și 
implementare



Logica internă 
a strategiei

CATEGORII DE
DISFUNCTIONALITĂȚI

Comunicarea cu
cetățenii și 
participarea

acestora la decizie

Procese de 
digitalizare și 
instrumente la 

nivel de administrație

Viziune strategică 
și plan de acțiune

Factorii de mediu, 
spații verzi și 

activități în aer liber

Infrastructură urbană
interconectată și

mobilitate

ATELIER 1
CONSULTARE 1

CERCETARE

ACTORI LOCALI Tipuri de actori locali EVENIMENT DE
IDEAȚIE CERCETARE

ACTIVATORI
DIGITALI

Activatori digitali

ACȚIUNI 
DESCHISE Acțiuni deschise

ATELIER 1
EVENIMENT DE

IDEAȚIE
CONSULTARE 2 ȘI 3

IMPACT
Indicatori țintă
ai Ambiției 1

CERCETARE

PROIECTE Proiecte strategice
ATELIER 2

CONSULTARE 2 ȘI 3,
EVENIMENT
DE IDEAȚIE
ATELIER 3

CERCETARE

AMBIȚII
Ambiția 1

Fiecare cetățean
 are o voce

Ambiția 2
Orașul pentru toți

Ambiția 3
 Ecosistem vibrant

de inovare

Ambiția 4
Oraș atractiv 

pentru talente din 
mediul internațional

Ambiția 5
Orașul sustenabil

 

Ambiția 6 
Smart City 

este
Fun City

Ambiția 7
Investiții publice

inteligente și 
cu impact

ATELIER 1
CONSULTARE 1

OBIECTIVE
Obiective strategice 

SITUAȚIA
ACTUALĂ

Punct de pornire
pentru Ambiția 1,
inclusive analiza

SWOT
CERCETARE

PROPUNERILE 
DE VALOARE 

ALE ORAȘULUI 
INTELIGENT

Stimularea deciziilor 
publice bazate pe

 cetățean și o 
cultură participativă

-
-

Crearea unui hub 
educațional 

multisectorial
---------

Valorizarea rețelelor
internaționale ale 

orașelor în 
beneficiul 

întreprinderilor

ATELIER 1
CONSULTARE 1

CERCETARE

CATEGORII DE
NEVOI ALE 

ÎNTREPRINDERILOR 
ȘI

ORGANIZAȚIILOR

Interacțiunea 
cu serviciile publice

Ecosistem de inovare
Resurse umane

---------
Internaționalizare

Infrastructură de 
suport pentru inovare

--------
Acces la finanțare

CONSULTARE 1
CERCETARE

VIZIUNE, MISIUNE, MOTTO

Activatori digitali Activatori digitali Activatori digitali Activatori digitali Activatori digitali Activatori digitali

Acțiuni deschise Acțiuni deschise Acțiuni deschise Acțiuni deschise Acțiuni deschise Acțiuni deschise

Indicatori țintă
ai Ambiției 2

Indicatori țintă
ai Ambiției 3

Indicatori țintă
ai Ambiției 4

Indicatori țintă
ai Ambiției 5

Indicatori țintă
ai Ambiției 6

Indicatori țintă
ai Ambiției 7

Proiecte strategiceProiecte strategiceProiecte strategiceProiecte strategiceProiecte strategice Proiecte strategice

Obiective strategice Obiective strategice Obiective strategice Obiective strategice Obiective strategice Obiective strategice 

Punct de pornire
pentru Ambiția 4,
inclusive analiza

SWOT

Punct de pornire
pentru Ambiția 2,
inclusive analiza

SWOT

Punct de pornire
pentru Ambiția 5,
inclusive analiza

SWOT

Punct de pornire
pentru Ambiția 3,
inclusive analiza

SWOT

Punct de pornire
pentru Ambiția 6,
inclusive analiza

SWOT

Punct de pornire
pentru Ambiția 7,
inclusive analiza

SWOT

Digitalizarea 
completă 

a interacțiunilor 
cu instituțiile publice

Crearea contextului 
în care talentele 
și întreprinderilor

 pot inova 
și prospera

Crearea condițiilor 
pentru o gamă 

largă de activități
 exterioare de
 petrecere a

timpului liber

Monitorizarea, 
managementul și 

optimizarea 
factorilor de mediu

Dezvoltarea de
 parteneriate 

public-private pentru 
orașul inteligent

--------
Atragerea unei 

varietăți de 
mecanisme și 

stimulente financiare

Tipuri de actori locali Tipuri de actori locali Tipuri de actori locali Tipuri de actori locali Tipuri de actori locali Tipuri de actori locali

EVENIMENT DE
IDEAȚIE CERCETARE

ATELIER 1
CONSULTARE 1
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