
Impuls strategic

INOVAREA ACCESIBILĂ TUTUROR!

Majoritatea covârșitoare a intervențiilor de smart city și transformare digitală se bazează pe inovare, 
fie aceasta referitoare la produse tangibile, servicii pentru cetățeni, sau procese de optimizare a 
fluxurilor de resurse la nivel de oraș. 

Prin intermediul acestui deziderat – ”Inovarea accesibilă tuturor!” – vizăm adaptarea inovării la 
nevoile cetățenilor și organizațiilor, astfel încât aceștia să beneficieze de o valoare cât mai mare, 
drept consecință a intervențiilor de smart city și digitalizare.
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Impuls strategic

Ne este cunoscut tuturor etosul Timișoarei de a fi un oraș al premierelor tehnologice, urbanistice 
și culturale, în România, în Europa Centrală și de Sud-Est, și chiar la nivelul întregului continent 
european. Prin activarea capitalului structural și de inovare al orașului, în jurul strategiei de 
smart city, avem oportunitatea de a crea premisele unui oraș european care să atragă talente și să 
le ofere acestora o platformă de cercetare, dezvoltare, testare, prototipare, pilotare și lansare a 
produselor inovatoare.

Capitalul structural se referă la colaborarea, interconectarea și schimbul de experiență între 
organizații.

TIMIȘOARA 2027: LOCAȚIE EUROPEANĂ 
PREDILECTĂ PENTRU RESURSELE UMANE 
IMPLICATE ÎN DEZVOLTAREA DE PRODUSE

INOVATOARE
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Strategic
Impulse

IMPULSIONAREA EVOLUȚIEI ORAȘULUI PRIN 
VALORIFICAREA INTELIGENȚEI COLECTIVE A 

CETĂȚENILOR

Modelul practic de dezvoltare inteligentă al orașului pe care îl propunem este unul centrat pe oameni 
și care, în același timp, determină administrația publică să facă demersurile concrete necesare pentru 
a înțelege și a utiliza această resursă a inteligenței colective, cu scopul unor decizii și investiții 
mai eficiente pentru oraș. După cum am arătat în ”Capitolul III – Procesul de co-design a strategiei”, 
am construit strategia în mod participativ, iar acest principiu va fi continuat și consolidat pe întreaga 
durată de implementare a strategiei, după cum vom prezenta în ”Capitolul VII – Impuls operațional”.
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Cele 7 Ambiții ale 
strategiei

”Orașul pentru toți”, ”Orașul durabil” și ”Investiții publice cu cel mai mare impact” reprezintă 
fundația orașului inteligent Timișoara, și anume pre-condițiile favorabile de mediu ambient, 
interacțiunile facile între cetățeni și oraș, și intervențiile publice care se resimt pozitiv în viața de zi cu 
zi.

”Fiecare cetățean are o voce” și ”Smart City este Fun City Timișoara” reprezintă capacitatea 
orașului inteligent Timișoara de ”a crea apropiere” cu cetățeanul. Deciziile publice își vor avea 
originea în consultarea cetățenilor, iar, pe de altă parte, orașul devine un loc ”preferat” de locuitorii săi 
pentru muncă, distracție și mai ales sentimentul de ”acasă”.

”Ecosistem vibrant de inovare” și ”Timișoara - Oraș atractiv pentru talente din mediul 
internațional” reprezintă nivelul superior al orașului inteligent Timișoara, capacitatea autentică 
de a genera valoare și inovare, care să conteze prin comparație cu alte orașe europene. Aceste 
două ambiții, asemenea tuturor celor șapte per ansamblu, acționează în strânsă legătură, prima 
referindu-se la crearea premiselor interne pentru performanță, iar a doua la capacitatea orașului de a 
deveni un ”magnet” pentru talente, dincolo de granițele țării.
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