
Argumente în 
favoarea orașelor
inteligente 

Trei stadii de evoluție a orașelor care au adoptat și implementat modelul de smart city (Boyd 
Cohen), și anume:

1.0

Orașele smart 1.0, concentrate 
pe tehnologie și caracterizate 
prin prezența unor ofertanți de 
tehnologie care au încurajat 
orașele să adopte soluțiile lor, 
fără ca orașele să realizeze pe 
de-a-ntregul ce impact vor avea 
tehnologiile asupra cetățenilor;

2.0

Orașele smart 2.0, conduse de 
oraș și facilitate de tehnologie, 
în cadrul cărora decidenții la nivel 
municipal aleg soluții tehnologice 
cu scopul de a crea o calitate a 
vieții mai bună pentru cetățeni. 
Aceasta este categoria în care 
se încadrează cele mai multe 
orașe inteligente ale lumii;

3.0

Orașele smart 3.0, co-create de 
către cetățeni, reprezentând 
noua generație de orașe 
inteligente, preocupate de 
echitate și incluziune socială, 
respectiv implicarea extinsă a 
cetățenilor în conturarea 
investițiilor.
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Cele 3 ingrediente ale unui oraș inteligent:

sustenabilitate, ecosistem de inovare 
și cetățeni care co-crează.

Tehnologia reprezintă un mijloc pentru atingerea acestor deziderate, un factor activator și 
diferențiator, care

ne sprijină în atenuarea punctelor slabe și extinderea 
punctelor tari ale orașului, conducând astfel la o 

dezvoltare accelerată și inteligentă.

Cele șase dimensiuni ale orașului inteligent reprezintă un ghid pentru administrațiile publice în 
procesul de design al strategiilor de smart city, precum și un instrument de luare a deciziilor și 

planificare a investițiilor: 

MEDIU, MOBILITATE, GUVERNARE, ECONOMIE, OAMENI 
ȘI TRAI
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Ce ne învață orașele
inteligente campioane
ale lumii?  

SINGAPORE

”națiunea smart”, inițiată 
în 2014, propune o 
revoluție a modului de 
viață, în care tehnologia 
sprijină oamenii să își 
pună în practică cele mai 
înalte idealuri și să 
trăiască o viață mai bună 
împreună

VIENA

vizează să devină orașul 
cu cea mai ridicată 
calitate a vieții din lume 
până în 2050 și capitală 
europeană a digitalizării 

BARCELONA

rețeta catalană pentru o 
comunitate urbană 
creativă și efervescentă, 
construită pe democrație 
participativă și politici 
care pun în valoare 
inteligența colectivă a 
cetățenilor

LUND

emblema suedeză a 
inovării deschise 
investește permanent în 
animarea unei culturi 
antreprenoriale vibrante 
pentru oraș

Fiecare oraș și-a definit profilul de oraș 
inteligent, bazat pe propriile particularități 

istorice, urbane, economice, culturale și sociale.
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Cum ne ajută 
transformarea 
digitală să fim mai 
uniți și inovatori? Transformarea digitală cucerește toate tipurile de teritorii

Rolul orașelor = platforme de lansare a transformării digitale, decidenți și inițiatori în 
accelerarea transformării digitale și valorificarea ei în avantajul cetățenilor, a întreprinderilor, al 
organizațiilor și a administrației publice. 

Capitalul relațional este esențial pentru inovare și înnoire în general, așadar și pentru 
transformarea digitală, iar acesta include trei componente: capitalul uman, la nivel de individ, 
profesionist și creator; capitalul structural, la nivel de organizații, precum și modul în care acestea 
sunt interconectate și realizează schimb de cunoaștere; și capitalul de inteligență, la nivel de 
societate, respectiv gradul de interconectare în cadrul societății

Antreprenorul în sens extins, factor critic în transformarea digitală = profesionistul din 
comunitate care preia inițiativa, pentru a atinge unul sau mai multe obiective de dezvoltare și 
progres. Așadar, orașele dispun de antreprenori în afaceri, antreprenori sociali, antreprenori politici, 
antreprenori academici sau antreprenori culturali!

Procesul de co-design 
al strategiei

Argumente în favoarea
orașelor inteligente

Impuls 
operațional

De ce Timișoara 
oraș inteligent? 

Impuls 
strategic

Guvernanță și 
implementare



Cum ne ajută 
transformarea 
digitală să fim mai 
uniți și inovatori?  

Cei patru factori critici pentru orașe în a atinge succesul în termeni de transformare digitală (Forumul 
pentru Politici Strategice referitoare la Antreprenoriatul Digital, creat la inițiativa Comisiei Europene):

Leadership și colaborare pentru guvernarea smart a ecosistemului local digital – profesioniști 
proactivi și vizionari, care sunt în măsură ”să picteze” o imagine de viitor pentru întreaga comunitate, 
care provoacă statu-quo

Abilități digitale și antreprenori, care să accelereze procesul de transformare digitală – capacitatea 
companiilor, dar și a administrației sau a altor organizații de a atrage talente care să contribuie la 
accelerarea adopției digitalizării

Acces la date și tehnologii pentru soluții aplicate la provocări locale  – în fiecare organizație, la 
orice nivel, soluțiile digitale pot înlocui un mod de management perimat sau suboptimal

Infrastructuri și investiții cheie pentru platforme de lansare a digitalizării la nivel de oraș  – 
infrastructuri fizice și digitale pentru optimizarea utilizării resurselor și creșterea calității vieții.
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Uniunea Europeană 
susține orașele 
inteligente și 
transformarea 
digitală 

”Twin Transition” – tranziția dublă – care implică, pe picior de egalitate, 
dezvoltarea durabilă și adopția digitalizării.  
COMPONENTA DIGITALĂ

Strategia ”O Europă pregătită pentru era digitală”, cu cele două ramuri, ”Deceniul digital al 
Europei” și ”Conturarea viitorului digital al Europei”

dobândirea de abilități digitale (la nivel de cetățeni, pentru cel puțin 80%), infrastructuri digitale 
sigure și sustenabile, transformarea digitală a afacerilor (la nivel de IMM, pentru cel puțin 90% 
să existe un nivel de bază de intensitate digitală) și digitalizarea serviciilor publice (servicii 
publice cheie, 100% digitale)

oferă cetățenilor, întreprinderilor și guvernelor control asupra transformării digitale

Instrumentul de monitorizare ”DESI – Digital Economy and Society Index” (Indicele economiei 
și societății digitale) monitorizează anual performanța digitală europeană per ansamblu, precum și 
progresul fiecărui Stat Membru în termeni de competitivitate digitală

”ICC – The Intelligent Cities Challenge”, program successor al ”Digital Cities Challenge”, 
reprezintă o inițiativă a Comisiei Europene care sprijină 136 de orașe în vederea utilizării 
tehnologiilor de ultimă oră cu scopul implementării unei redresări economice inteligente, verzi și 
responsabile din punct de vedere social – Timișoara: strategie pentru parcări și platformă digitală 
de mobilitate. 

LIVING-IN-EU – Declarație UE referitoare la digitalizarea pentru cetățeni, semnată de Timișoara 
în 2021
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”Twin Transition” 
COMPONENTA DURABILĂ

”EU Green Deal” – Pactul Verde European – a cărui ambiție este de a transforma UE într-o 
economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care 
să ajungem, până în 2050, la zero emisii nete de gaze cu efect de seră, creșterea economică să fie 
disociată de utilizarea resurselor și nicio persoană și niciun loc să nu fie ”lăsați în urmă”

Noul Bauhaus European, inițiativă creativă și interdisciplinară, care își propune să creeze un spațiu 
de întâlnire pentru conceperea unor noi moduri de viață în care se întrepătrund arta, cultura, 
incluziunea socială, știința și tehnologia. 

”Misiunile Orizont Europa”, cu viziunea de a crea o conexiune mai puternică între cercetarea – 
inovarea europeană și nevoile cetățenilor. Una dintre cele cinci Misiuni se intitulează ”Orașe 
inteligente și neutre din punct de vedere al impactului asupra climei” și țintește crearea a 100 de 
orașe neutre climatic până în 2030, precum și îndeplinirea dezideratului ca aceste orașe să 
acționeze drept hub-uri de experimentare și inovare care să stimuleze implicarea cetățenilor în 
co-proiectarea și co-crearea soluțiilor inteligente pentru oraș

Uniunea Europeană 
susține orașele 
inteligente și 
transformarea 
digitală 

Procesul de co-design 
al strategiei

Argumente în favoarea
orașelor inteligente

Impuls 
operațional

De ce Timișoara 
oraș inteligent? 

Impuls 
strategic

Guvernanță și 
implementare



INIȚIATIVE MULTINAȚIONALE PENTRU ORAȘE INTELIGENTE ȘI 
TRANSFORMARE DIGITALĂ

Intervenții pe scară largă, care implică un număr mare de State Membre, și care sprijină o piață 
unică digitală europeană interconectată, interoperabilă și sigură. Domeniile cheie identificate de 
Comisia Europeană pentru aceste inițiative multinaționale sunt 5G, calculul de înaltă performanță, 
comunicațiile cuantice securizate, blockchain, centrele de inovare digitală, competențele 
digitale și administrația publică. 

”Smart Cities Marketplace”, abordarea public-privată în susținerea investițiilor de tip smart city – 
componentă de ”matching” a propunerilor de intervenții ale orașelor inteligente, cu cei 
actualmente 17 investitori internaționali membri ai platformei. Până în prezent, aceștia au investit 
aproape 600 de milioane de euro în proiecte de smart city 

Orașele inteligente au avantajul de a beneficia de efectul combinat al mai multor politici sectoriale 
ale UE, dintre care cele mai evidente sunt cele de dezvoltare urbană, energie, transport și mobilitate.
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