
Primăria Municipiului

Timișoara

Etapa 2 – A doua consultare cu Stakeholderii*
*Stakeholderi, preluat din limba engleză, se 

referă la ‘părțile interesate’, cele care sunt 

afectate sau afectează în egală măsură o 

inițiativă de schimbare la nivel de comunitate, 

așa cum este cazul strategiei noastre.

Consultare a stakeholderilor
Strategia Smart City și Transformare

Digitală Timișoara 2021-2027



Scopul consultării 2

Scopul acestei inițiative a fost validarea și prioritizarea ideilor de 

proiecte elaborate în grupul de experți.

Completare cu idei de proiecte venite de la “firul ierbii” dinspre 

comunitatea locală



Respondenți |  

Stakeholderi
Profesioniștii care au participat la al doilea demers de consultare



Respondenți | Stakeholderi

95
Profesioniști

51%
Au participat la prima 

consultare publică

77%
Cu peste 10 ani de 

experiență profesională
2.2%

3.2%

3.2%

4.3%

4.3%

5.4%

6.5%

6.5%

8.6%

8.6%

21.5%

25.8%

Alta

Administrație publică

Societate civilă

Organizație de suport pentru 
afaceri

Universitate

Investitor

Cercetare

Liber profesionist

ONG

Start-up

IMM

Întreprindere mare

Mediul de 

afaceri

52



Priorități și proiecte oraș 

smart



6 dimensiuni relevante pentru 

un oraș inteligent

O singură opțiune 

% din 95 de opțiuni exprimate

Mobilitate

Guvernare

Economie

Mediu

Oameni

Trai

1

2

3

4

5

6

Priorități oraș smart

31.6%

21.1%

17.9%

12.6%

9.5%

7.4%

1 2 3 4 5 61 2 3 4 5 6



Organizate pe elementele de 

ambiție

80 idei

Investiții publice cu cel mai 

mare impact – date în timp 

real, mobilitate, aplicații 

publice

Orașul pentru toți – conectare, 

servicii publice integrate, 

interacțiuni facile

% din 80 de idei exprimate

Idei de proiecte “O IDEE”

5.0%

6.3%

8.8%

12.5%

15.0%

20.0%

32.5%

Timișoara în topul celor mai atractive orașe europene

Timp de calitate pentru timisoareni

Smart City = Fun City!

Fiecare cetățean are o voce

Ecosistem vibrant de inovare

Orașul “pentru toți” – conectare, servicii publice integrate, 
interacțiuni facile

Investiții publice cu cel mai mare impact



Digitalizarea datelor de deșeuri

Harta 3D a orasului

Mentenanța smart a investițiilor

Investiții publice cu cel mai mare impact

Idei de proiecte “O IDEE”

Infrastructura sigura pentru pietoni și biciclisti

Mobilitate pietonala

Orasul pentru oameni

30 de minute tranzit

Aplicatie pe telefon pentru transport public integrat

Transport public "la un click distanta“

Autobuze smart and green

Integrarea tramvaielor in Traffic Management

Școala pentru toți prin transport

Timisoara - Electric City

Cel mai "prietenos" oras pentru masini electrice

Car-sharing cu vehicule electrice

Intersectii si parcari smart

Autonomous Mobility LivingLab

Geomarketing - mobilitate urbana

Map the gap 



Infrastructura fluida

City transportation 2022

Acces facil la servicii a populatiei senioare

Orașul pentru toți - conectare, servicii publice integrate, interacțiuni facile

Idei de proiecte “O IDEE”

City Alerts

ICA: Intelligent City Assistant

Timisoara Digital Twin

PMT Open API

E-priMARIA (Bot)

SmartDesk Digital
Interconectivitate rutiera



Community of Practice

Oxygen for Creatives

Multi industry and multi education hub

Ecosistem vibrant de inovare

Idei de proiecte “O IDEE”

Innovation/Startup Trail

”From Lab to Market” - pachet de suport pentru

inovatori din intreaga lume

Smart Students For Timisoara

Gamification pentru companii

Compass birocratic pt start-ups si free-lanceri

Închiriază-ti mașina pentru scutiri de taxe locale

Maxi-carshare

Predictabilitatea mobilitatii urbane

Harta spatiilor abandonate pentru folosirea temporar



Timisoara colectiva

Plan de actiune privind datele deschise

Fiecare cetățean are o voce

Idei de proiecte “O IDEE”

Centrul pentru educație digitală Timișoara

Parcul copiilor/orășelul copiilor

Si eu ma implic in educatie

Soluții smart pentru incluziune sociala prin educație și

creativitate

DECIDEM

Digital Things

Sistem de vot electronic - implicarea cetatenilor in 

decizii locale



Timisoara la adevarata ei valoare

Smart city = Fun city!

Idei de proiecte “O IDEE”

Urban Link - Timisoara 15‘

Centru Respiro

Educatia civica  a cetatenilor din Timisoara

Timisoara - power to the people

Aplicația integrata „TIMI” City – entertainement

Timișoara verde prin date de mediu



Timp de calitate pentru timișoreni

Idei de proiecte “O IDEE”

AGILE management PMT

Capacity Upgrade

A Timișoara - un oraș curat - e-curațenie

Platforma online publica de formare profesionala si evaluare a 

competentelor functionarilor

Prioritizare prin transparentizare



Timișoara în topul celor mai atractive orașe europene

Idei de proiecte “O IDEE”

Timișoara virtuala - Timișoara culturală

Timisoara for international bussiness

Transportul bazat pe Hidrogen



2.77
Administrație digitală – suport 

software pentru baze de date 

integrate și flux informațional 

între instituțiile publice, 

asigurarea interfeței cât mai 

intuitive cu cetățenii și 

întreprinderile.

Medie scala 1(Irelevant) -3 (Extrem de relevant)

Validare proiecte Smart City

2.77

2.52

2.49

2.46

2.45

2.38

2.28

2.24

2.23

2.20

2.13

2.13

2.00

1.89

Administrație digitală

Digital Twin Timișoara

Timișoara Evergreen

Infrastructura Smart City

DECIDEM - platformă participativă publică

Centru de mobilitate urbană

Timișoara Living Lab

Timișoara în context pan-european

Scanarea calității mediului

E-learning adopția digitalizării

MAGNETimișoara

Harta resurselor

Diaspora Back Home

Talente și matching piață HR



Primăria

Municipiului

Timișoara
Vă mulțumim!


