
Guvernanță și 
implementare – 
PROCES

Coordonarea implementării strategiei;

Construcția instituțională – crearea structurilor și a principiilor de guvernanță;

Crearea condițiilor favorabile pentru implicarea activă pe scară largă a profesioniștilor și a 
organizațiilor;  

Managementul portofoliului de Proiecte strategice, prin crearea grupurilor de lucru, pregătirea 
fișelor de proiect, atragerea resurselor și inițierea implementării proiectelor;

Facilitarea implementării Acțiunilor deschise de către actori terți;

Construirea unei comunități coezive în jurul strategiei;

Asigurarea transparenței și trasabilității implementării strategiei;

Derularea ciclului complet de monitorizare, evaluare și actualizare a strategiei, pentru primele 12 
luni de guvernanță și implementare.

Pentru etapa ”pilot”, aferentă primelor 12 luni de guvernanță și implementare a Strategiei de Smart 
City și Transformare Digitală Timișoara 2022-2027, vom derula un proces de facilitare, care să atingă 
următoarele obiective:
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Guvernanță și 
implementare – 
PROCES

Design de proces

Facilitare de proces

Training pe teme de facilitare pentru coordonatorii celor 7 grupuri de acțiune și ai grupurilor de lucru 
pentru proiectele strategice

Construcție instituțională – definirea obiectivelor, principiilor, resurselor și a modului de lucru pentru 
fiecare structură de guvernanță în parte

Ghiduri și proceduri interne (e.g. mod de asigurare a complementarității proiectelor strategice, 
crearea de noi indicatori per proiect strategic etc.)

Organizarea de ateliere și evenimente tematice / specializate pentru diferite categorii de actori 
locali

Cercetare – colectare, procesare și analiză a datelor și informațiilor din timpul implementării, inclusiv 
adăugarea de noi indicatori măsurați la nivel de oraș

Management de proiect – per proiect strategic individual

Consultări online cu diferite grupuri țintă

Platformă de comunicare și implicare a actorilor locali

Platformă de monitorizare

Principalele instrumente care vor fi utilizate pe parcursul procesului se referă la:
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Guvernanță și 
implementare  – 
CONSTRUCȚIE 
INSTITUȚIONALĂ

Primăria Municipiului Timișoara

Rol: Lider al procesului, coordonator al guvernanței și implementării strategiei, promotor al Proiectelor 
strategice și facilitator al Acțiunilor deschise

SmarTM – Grupul de coordonare

Rol: Deliberativ, cu accent pe principiile guvernanței și implementării, precum și pe oferirea de suport 
și recomandări în monitorizare, evaluare și actualizare a strategiei

Fundația de Redesign Urban și Îmbunătățirea Traiului în Timișoara

Rol: Executiv, operațional, de prototipare și dezvoltare proiecte. FRUIT va avea o echipă proprie, 
condusă de un director executiv, precum și un un consiliu director / ”board” condus de PMT și cu 
reprezentanți ai fiecărei audiențe relevante: IMM, multinaționale, universități, ONG, cetățeni etc. Toate 
pozițiile decizionale și executive / operaționale vor avea limită de timp, în termeni de ani și mandate.

PartnerTeaM – Pactul de Smart City și Transformare Digitală Timișoara (în prezent cu denumirea 
”Grup extins de stakeholderi” pe platforma DECIDEM)

Rol: Consultativ, cu 7 Grupuri de acțiune, aferente Ambițiilor strategice, care inițiază concepte de 
proiect, inclusiv termenii de referință pentru conținutul tehnologic. La această structură non-juridică, 
se va putea adera la nivel individual sau la nivel de organizație.
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Guvernanță și 
implementare  – 
FINANȚARE

Fonduri europene nerambursabile, cu management regional și national
Programul Operațional Regional Vest
Planul Național pentru Redresare și Reziliență
Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare
Programul Operațional Asistență Tehnică

Împrumuturi din fonduri europene
EIB
EIF

Investiții private

Smart City Marketplace

Fonduri europene nerambursabile, cu management direct de la Comisia Europeană
InvestEU
Urban Innovative Actions
Interreg Europe
I3 – Interregional Innovation Investments
Digital Europe Programme
URBACT
Horizon Europe
Connecting Europe Facility
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