
 

\ STRATEGIA REGIONALĂ DE MOBILITATE 
URBANĂ DURABILĂ ȘI ORAȘE INTELIGENTE A 
REGIUNII NORD-VEST 2021-2027 

Anexe 

Contact: 
Ioana IVANOV 
ioana.ivanov@civitta.com 
+40741065359 

  

1 
 



1.  MATERIALE CONSULTĂRI PUBLICE 

1.1. PREZENTĂRI ȘI MINUTE GRUPURI DE LUCRU 1 

1.1.1. GRUP DE LUCRU ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ 

PREZENTARE 28.01.2020 

 
 

 
 

2 
 



 

 

 
 

 

3 
 



 
 

 

4 
 



 
 

 

5 
 



 
 

 

 

6 
 



 
 

 

 

7 
 



 
 

 

8 
 



 
 

MINUTĂ 28.01.2020 

Guvernanță – Administrație Inteligentă 
Grup de lucru Strategia Smart City și Mobilitate Urbană – NV 

– Minuta întâlnirii 28.01.2020– 

 

Moderator: Reinhold Stadler, Civitta Strategy and Consulting 

 

Smart city – cuvinte cheie: 

• oraș deschis 
• oraș simplu, cetățeni 
• servicii publice online 
• arhitectură, modalitatea de urbanizare 
• eficiență 
• inovare 
• rezolvarea problemelor identificate din nevoile oamenilor 
• cetățeni smart 
• ecologic 
• digital 
• adaptarea orașului la nevoile locuitorilor 
• creșterea calității vieții cetățenilor 
• cetățeni inteligenți 

 

Introducere: 

A fost realizată o prezentare asupra stadiului proiectului de întocmire a Strategiei de Smart Cities și 
Mobilitate Urbană în regiunea Nord Vest, cu referire la contextul european și posibilitățile viitoare de 
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atragere de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, bazat pe informațiile existente 
despre acordurile încheiate și prioritățile definite pentru perioada 2021-2027. 

A fost prezentat calendarul cu viitoarele întâlniri din cadrul proiectului (3 sesiuni de întâlniri – prima în 
martie), în cadrul cărora se au în vedere nu doar rezumarea principalelor probleme și provocari 
identificate, dar și localizarea nevoilor de date, plus potențiale proiecte care să fie incluse în strategie. 

Importante sunt cele 5 obiective tematice ale Politicii de Coeziune post-2020, pe baza lor urmând a fi 
detaliate fondurile alocate orașelor, guvernului, județelor etc. Dintre acestea, obiectivul 1 (”Smarter 
Europe”) are o alocare mare, incluzând o linie direcționată către orașe pe partea de digitizare/digitalizare. 
Ce este de dorit în urma realizării prezentei strategii este ca proiectele orașelor să fie finanțate, astfel că 
este nevoie de identificarea proiectelor adaptate nevoilor (inclusiv cu diferențierea pe orașe mari/mici, 
prim obiectiv în acest sens). 

Probleme identificate / provocări: 

• Una din soluții pentru ”Smart Guvernanță” – platformă care să ajute la bugetarea participativă,  
dezvoltarea unor comunități digitale și ulterior reale, când vine vorba de implementare 

• problemă stringentă în cazul proiectelor implementate cu autoritățile publice locale este partea 
de legislație, neadaptată la tipul de achiziții pe zona de soft-uri și dezvoltare digitală. Există 
deschidere în zona de administratie publică, dar în cazul executării unui plan de achiziții acesta 
este total neadaptat la ce se întâmplă pe zona de digitalizare. O altă problemă este lipsa 
capacității administrative, fiind vorba și de o încărcare foarte mare a personalului din 
administrație. Chiar dacă există multiple soluții pentru inovare, dacă se merge pe cel mai mic preț 
de achiziție nu se va permite oferirea unei anumite calități sau continuitatea parteneriatelor cu 
actori locali. Altă problema este potențialul de a deveni captiv al unor soluții digitale (chiar dacă 
există ghid ANIS). Chiar dacă s-ar rezolva partea de achiziții publice și încărcarea administrativă, 
este însă nevoie de regândirea proceselor pe termen mediu și lung. Altă idee propusă pentru 
soluționarea parțială a achizițiilor este realizarea unui model de caiete de sarcini, eventual impus 
în cadrul anumitor proiecte. 

• Din prisma posibilităților de finalizare a proiectelor, în regiune a existat o inițiativă de Smart City, 
unde s-au definit 3-4 proiecte ce au fost implementate complet și alte 12 realizate până în faza de 
proiect, însa chiar și cu soluțiile dezvoltate gratuit primăria nu a fost receptivă (ex: proiecte 
pentru parcări). Atâta timp cât controlul și deciziile sunt pe hârtie, va fi dificil să crească gradul de 
implementare al proiectelor pe tema ”smart city”, în ciuda faptului că primăriile în general nu duc 
lipsă de idei. Importantă este colaborarea din partea primăriei, plus să fie de acord cu pașii de 
urmat în realizarea proiectelor și găsirea de surse de finanțare. 

• Există posibilitatea de a depune proiecte pe  e-guvernanță pe viitoarea perioadă de programare, 
dar chiar și acum există solutii dezvoltate/disponibile la nivelul județelor, iar primăriile nu le 
folosesc. 

• Pentru construire clădire: există mai multe variante de optimizare a procesului de eliberare de 
certificate și alte autorizații de către instituțiile publice, iar în cazul licitării acestui tip de proiect, 
valorile cerute pot varia de la 1000 de euro la 50000 de euro deoarece anumite firme vor include 
în oferte și portaluri specializate pentru eliberarea certificatelor, optimizând astfel și procesele 
din spate (din cadrul instituției). Procesul de eliberare documente tot ar presupune și o persoană 
care să analizeze documentele depuse, harta cu posibilitățile (de construire de exemplu) și să ia 
decizia de emitere a răspunsului/certificatului. Astfel, fluxul trebuie tratat complet, cu tot cu 
procesul din primărie. În concluzie, este nevoie de baze de date suprapuse  cu rețele, hărți GIS 
etc. 

• Propunere pentru digitalizarea emiterii certificatelor autorizațiilor necesare construiri: se pot 
încerca implementarea de proiecte pilot, nu toți primarii având dorința de a implementa atât de 
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multe proiecte SMART. O altă problemă mai intervine și din perspectiva cooperării operatorilor 
de rețele de utilități. 

• Observație: Tranziția către ”Smart City” funcționează mai bine prin depistarea părților/punctelor 
unde pot fi ajutate aparatele administrative ale orașelor în realizarea proiectelor, pe 
departamente componente primăriile având soluții/idei în sensul de ”Smart City”. În plus, este 
vorba și de instruirea personalului din institutiile publice (ex: în Cluj deja se realizează treptat 
procesul). 

• Chiar și din discuțiile cu primăriile, reprezentanții instituțiilor sunt subiectivi când vine vorba de a 
evalua cât de utilizabilă este o soluție pe care o au. În acest sens, intervine ideea realizării de 
audit tehnologic în aparatele administrative, astfel încât maparea să fie realizată uniform. 

• Pentru proiectele de formare, fiind nevoie de mult personal care să cunoască partea de analiză 
de date (precizare moderator: din experiența colegilor din alte state este nevoie de minim 60%), 
trebuie implementate mai multe astfel de proiecte și există deja cerere mai mare în sensul acesta. 
Se pot considera proiecte aplicând modele de adopție (alte exemple de bune practici), însă în 
momentul de față trebuie făcute mai cunoscute modelele ce pot fi urmate, eventual puse în 
forma unei strategii de bune practici, măcar la nivel local. 

• altă problema este și realizarea locală a strategiilor de finanțare – cele mai multe aparate 
administrative propun/implementează proiecte în funcție de ce apeluri se deschid. Alba Iulia, ce 
este considerat un oraș mai avansat din perspectiva ”Smart City”, este excepția de la regulă, 
având făcută strategie de acum 14 ani, pe care a urmat-o. Astfel, inițiativele de realizare a unei 
strategii SMART ar trebui să pornească prin a avea la bază un om cu ”viziune tech” în fiecare oraș, 
pentru dezvoltarea pe termen lung în localitatea respectivă a conceptului de Smart City. 

• In realizarea strategiei ar trebui ținut cont de soluțiile informatice dezvoltate la nivel național 
pentru instituții publice centrale finanțate prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, 
acestea având impact asupra autorităților locale (în propunerea viitoarelor proiecte să se țină 
cont de acele evenimente de viață implementate la nivel central – ex: cărți de identitate 
electronice). 

• Propunere: în viitor ar trebui ca proiectele instituțiilor publice locale cu componentă de logare a 
cetățenilor să permită interconectarea cu nodul IRAS.  Vital este și popularizarea serviciilor 
publice disponibile online în rândul cetățenilor pentru a degreva personalul din aparatele 
instituțiilor publice. 

• Din perspectiva mediului academic, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale 
Comunicării (UBB) are direcții de formare a personalului din perspectiva nevoilor viitoare, iar 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca poate da soluțiile tehnice pentru diverse proiecte. UT are 6 
mastere pe calculatoare, 4 pe automatizări, iar pentru organizarea unui program de master 
pe ”Smart City” se poate discuta cu conducerea pentru organizarea unor serii. 
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1.1.2. GRUP DE LUCRU CETĂȚENI INTELIGENȚI 

PREZENTARE 28.01.2020 
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MINUTĂ 28.01.2020 

Social – Cetățeni Inteligenți 
Grup de lucru Strategia Smart City și Mobilitate Urbană – NV 

– Minuta întâlnirii 28.01.2020 – 

 

Moderatori: Reinhold Stadler și Andreea Maier, Civitta Strategy and Consulting 

 

Tur de sală (smart city): 

• cetățeni SMART 
• optimizarea proceselor 
• oras care serveste oamenilor 
• oras educat, cu tineri 
• digitalizare, inclusiv din perspectiva serviciilor publice 
• soluționarea problemelor 
• oraș inovativ, orientat catre cetatean 
• cetățeni informați și deschiși către nou, digitalizare 

Introducere: 

A fost realizată o prezentare asupra stadiului proiectului Strategia de Smart Cities și Mobilitate Urbană în 
regiunea Nord Vest, cu referire la contextul european și posibilitățile viitoare de atragere de fonduri 
nerambursabile prin Programul Operațional Regional pentru perioada 2021-2027. 35% din fondurile FEDR 
vor merge către orase, pe componenta „Smarter Europe”, astfel că se dorește maparea nevoilor și 
întocmirea unei liste de proiecte cheie, în vederea înaintării acestora în guvern. În plus, se are în vedere 
posibilitatea de adaptare a ghidurilor viitoare ale POR-ului regional, motiv pentru care este nevoie de 
întâlnirea actorilor relevanți din regiune. 
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Au fost prezentate obiectivele tematice pentru Politica de Coeziune post-2020, cei 6 piloni pe care se 
bazează viitoarea Strategie de Smart Cities NV și relația de interacțiune dintre acestea, plus calendarul cu 
viitoarele întâlniri din cadrul proiectului (3 sesiuni de întâlniri – prima în luna martie), scopul proiectului și 
cadrul partenerial care se dorește a fi creat. De asemenea, au fost explicate tipurile de proiecte urmărite 
și un exemplu de proiect SMART despre spațiile de stocare necesare. 

Din perspectiva componentei ”cetățeni SMART”, s-a prezentat aria de interes pentru această categorie: 
provocările identificate în analiză, structura populației, spor natural, educație, rata de angajare a tinerilor, 
învățământ vocațional, industrii creative, accesul la broadband și digital, proporția de cetățeni care 
preferă soluțiile digitale etc. 

Probleme identificate / provocări: 

• Așteptările tinerilor sunt ca totul să fie digital, în special integrate în aplicații mobile, mai ales 
având în vedere că România se află pe primul loc la viteza conexiunii de internet. Problema este 
ca soluțiile digitale oferite (referitor la servicii din cadrul instituțiilor publice) funcționeaza prost 
sau doar o parte din proceduri sunt digitizate/digitalizate. Altă observație este că deși sunt multe 
soluții digitale disponibile în Cluj-Napoca, acestea nu sunt integrate. Pe partea de educație, tinerii 
dețin skill-urile necesare pentru utilizarea soluțiilor digitale. Este totuși și de datoria instituțiilor 
publice să creeze cadrul optim pentru utilizarea soluțiilor dgitale, în anumite cazuri fiind vorba de 
decizii top-down. Din perspectiva tinerilor care emigrează, aceștia urmăresc un alt grad de 
comfort, siguranță etc. De precizat este faptul că în Oradea sau Baia Mare societatea civila nu 
este implicată în dezbaterile publice pentru soluțiile adoptate. 

• Observație: pentru orice proces digitalizat ar trebui să existe și o opțiune de lucru offline (în Cluj-
Napoca s-au organizat cursuri de formare pt persoane vârstnice pentru utilizarea noilor 
tehnologii). 

• Înainte de a implementa proiecte de digitalizare, trebuie avut în vedere că în orașele mici încă 
există problema nevoilor de bază (infrastructuri tehnico-edilitare, rutiere etc.), ce sunt 
considerate de cetățeni prioritare (nu digitalizarea anumitor procese). → Propunere: setarea 
unor nivele de definire a orașelor SMART 

• În momentul de față există anumite aplicații bune dezvoltate la nivel local, însă care nu sunt 
cunoscute. → propunere: realizarea unei baze de date cu soluții digitale existente (cine creat 
aplicație, modul de implementare, costurile necesare implementării) 

• Observație: Aplicațiile utilizate de cetățeni trebuie să ușureze și procesul angajatului instituției, 
nu doar viața cetățeanului, pentru a spori impactul intervențiilor. 

• Exista deja nevoia de schimbare a nivelul de digitalizare a proceselor/procedurilor datorită 
tinerilor  sub 25 de ani, care deja se așteaptă ca totul să fie digital. 

• Propunere → schimburi de experiență între personalul primăriilor pentru a vedea exemplele de 
bune practici la nivelul personalului tehnic din instituții (ex: anumite legi sunt interpretate diferit, 
astfel că implementarea proiectelor se face diferit și se obțin diverse rezultate). 

• altă provocare este modul în care se poate ajunge și la cetățenii inactivi (ex tinerii NEETs), înainte 
de asta fiind nevoie de a afla cine sunt, unde stau și ce nevoi au.  

• Cea mai cunoscută provocare din perspectiva intituțiilor care implementează proiecte dedicate 
cetățenilor este birocrația stufoasă, fiind nevoie de foarte multe documente. 

• altă problemă în proiectele pentru cetățeni este mentalitatea cum că procesele online nu sunt la 
fel de sigure (este nevoie de creșterea încrederii cetățenilor). 

• În cazul unor procese de obținere de documente de la instituțiile publice este nevoie de 
obținerea unui număr mare de semnături, iar în cazul unor neconformtăți apărute managerii 

20 
 



(semnatarii) nu își asumă decizii, fapt pentru care cetățenii sunt puși pe drumuri. Așadar este 
nevoie de responsabilizarea managerilor, să nu fie nevoie doar de strangerea a „n” semnături. 

• Se identifică o nevoie clară de acțiuni dedicate îmbunătățirii vieții persoanelor cu dizabilități, 
considerând și domeniul medical – eventual soluții la nivelul spitalelor, pentru gestiune și 
efectuarea programărilor, plus posibilitatea accesării istoricului medical (în prezent se utilizează 
tot acele fișe medicale scrise manual). În acest sens un moderator a prezentat un exemplu de 
aplicație a asociației Tandem pentru nevăzători, care sa îi ajute, prin intermediul unor senzori 
amplasați în oraș, să ajungă în stațiile de autobuz și să ia un anumit bus (testat în București). 

• Inițiativă a Institutului Francez – au întâlniri în diverse locații din Transilvania pe tema dezvoltării 
durabile; se ocupă de realizarea unui cadru de cooperare cu autorități franceze; de asemenea au 
un concurs de proiecte pentru tineri, hackaton de soluții pentru tranziția către „smart city” (anul 
acesta urmează să organizeze pe tema deșeurilor). 

• A fost ridicată problema incluziunii sociale, în Transilvania existând foarte multe comunități de 
romi. Ar fi nevoie de un proiect la nivel regional (proiect strategic prioritar) care să se adreseze 
acestei comunități, problema pe proiectele existente fiind proporția fondurilor prevăzute pentru 
infrastructură vs resurse umane.  

• provocare pentru mediul ONG este disponibilitatea spațiilor dedicate evenimentelor realizate de 
tineri (ex: training-uri, conferințe etc.) – centre de tineret.  În prezent asociațiile de acest tip îș 
organizează activitatea disipat, prin parteneriate cu diverse structuri sau închirieri de spații. Pe 
partea de centre culturale, în Cluj-Napoca există doar 2, care au tot timpul programul plin de 
evenimente. Posibilități de reconversie a unor spații vechi există, însă în multe cazuri nu sunt 
fonduri sau interes pentru a crea centre dedicate de cultură și tineret. 
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1.1.3. GRUP DE LUCRU ECONOMIE INTELIGENTĂ 

PREZENTARE 29.01.2020 
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MINUTĂ 29.01.2020 

Academic – Economie Inteligentă 
Grup de lucru Strategia Smart City și Mobilitate Urbană – NV 

– Minuta întâlnirii 29.01.2020 – 

 

Moderator: Reinhold Stadler, Civitta Strategy and Consulting 

 

Smart city – cuvinte cheie: 

• deschis;  
• conenctat;  
• cetățeni deschiși către smart și aplicații inteligente;  
• conectivitate;  
• inteligent (bogat în resurse și opțiuni), în care comunitatea este implicată;  
• inovare;  
• comunitate;  
• acces;  
• conectarea la informații;  
• eficiență și inovație; 
• intuitivitate/prietenos;  
• oraș accesibil;  
• rezolvarea problemelor prin tehnologie;  
• economie bazată pe inovare, economia cunoașterii;  
• cetățeni inteligenți 

Introducere 
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A fost realizată o prezentare asupra stadiului proiectului de întocmire a strategiei de Smart Cities și 
Mobilitate Urbană în regiunea Nord Vest, cu referire la contextul european și posibilitățile viitoare de 
atragere de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional pentru perioada 2021-2027. 

35% din fondurile FEDR vor merge către orase, „O Europă mai inteligentă”, astfel se dorește maparea 
nevoilor astfel încât să fie realizată o listă de proiecte-cheie în vederea înaintării acestora la nivelul 
negocierilor care au loc în prezent în Guvern. În plus, se dorește adaptarea ghidurilor viitoare ale POR 
regional, motiv pentru care se este nevoie de întalnirea și consultarea stakeholder-ilor din regiune. 

Au fost prezentate obiectivele tematice pentru Politica de Coeziune post-2020, cei 6 piloni pe care se 
bazează viitoarea Strategie de Smart City NV și relația de interacțiune dintre acestea.  

A fost prezentat calendarul cu viitoarele întâlniri din cadrul proiectului (3 sesiuni de întâlniri), scopul 
proiectului și cadrul partenerial care se dorește să fie creat. În plus, au fost explicate tipurile de proiecte 
urmărite și un exemplu de proiect SMART din sfera economiei despre partajarea spațiilor de depozitare la 
nivelul unui oraș. 

 

Principalele probleme/provocări identificate în cadrul discuțiilor: 

• Din perspectiva administrației publice este dificil de atras investitori doar punând la dispoziție 
terenuri și setând așteptări. O altă problemă este procesul de clarificare a situației proprietății și 
modalitatea de constrângere a proprietarilor de terenuri pentru rezolvarea situațiilor; De 
asemenea, este nevoie de colectare de informații la nivel integrat asupra terenurilor, 
accesibilitate inteligentă, planuri, baze de date, etc.; 

• Alocarea bugetară mare va fi pe partea de parteneriate în digitalizare, astfel o arie de abordat în 
cadrul discuțiilor privind proiectele viitoare este transformarea digitală, eventual sub forma de 
parteneriat public-privat. Există inițiative/proiecte-pilot la nivelul Consiliului Județean pentru o 
parte din proiectele pe transformare digitală. La Oradea s-a elaborat Strategia de Smart City, însă 
nu există un angajament clar de punere în aplicare a planului de acțiune. 

• În România nu există rețele de distribuție autohtone la nivel local, de exemplu în industria 
agroalimentară sau mobilier. Ideea este de a ajunge la client prin mediul online, unde au crescut 
foarte mult vânzările, în timp ce utilizează soluții complet automatizate. Centre logistice sau 
infrastructura mare pentru distribuție nu sunt deocamdată disponibile, astfel că asemenea 
proiecte trebuie sa aibă și aceasta componentă hard, peste care să fie suprapuse aplicațiile prin 
care se realizează vânzările.  

• Este nevoie, din perspectiva orașului, de pârghii care să descurajeze transportul logistic cu mașina. 
Aceste centre logistice pot ajuta la îndeplinirea OP2-Greener Europe, prin realizarea distribuției 
către clienți pe timpul nopții.  

• Investițiile gestionate în zona publică au carențe în gestionarea investițiilor, astfel că modelele 
clasice au anumite limite. Companiile private sunt dispuse să participe la realizarea unor centre 
logistice automatzate. => Autoritățile locale pot participa punând la dispoziție terenul necesar și 
cofinanțarea investiției în cadrul parteneriatului public-privat.  

• Din partea autorităților locale, punctul de vedere principal este că parteneriatul public-privat se 
poate realiza, însă încă există deficiențe în ceea ce privește legislația în vigoare. Acest tip de 
parteneriat ar putea fi unul paralel, în zona publică să se dezvolte infrastructura, iar zona privată 
să vină cu celelalte componente. În general, se consideră că legislatia pentru parteneriatul public-
privat este un impediment în realizarea de colaborări fructuoase între instituțiile publice locale, 
instituțiile de învățământ și mediul privat. 

• De asemenea, tot în sfera finanțării și gestionării proiectelor, se consideră că este nevoie de  
schimbarea modelului de atribuire a fondurilor pentru desemnarea proiectelor câștigătoare, de 
tipul „prețul cel mai mic”, deoarece nu încurajează soluțiile cu adevărat de impact. De exemplu, 
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s-a discutat ideea ca ofertanții să participe cu idei diverse la solicitările administrației de a rezolva 
probleme punctuale, fără a-i limita la un caiet de sarcini cu specificații deja trasate, singura 
condiție fiind încadrarea într-un buget definit, pe modelul administrațiilor din alte orașe mai 
avansate în ceea ce privește integrarea componentei „smart” în modul de gestionare a lucrărilor 
publice.  

• O idee alternativă vehiculată este cea ca în loc de PPP să se ia în considerare modelul parcurilor 
industriale, unde infrastructura de bază să fie realizată de Primărie, cu diferența că astfel de 
proiecte ar trebui să fie incluse într-o listă de proiecte strategice regionale, eventual realizate în 
etape pentru a putea a asigura finanțarea, iar la final să se poată realiza interconectarea în planul 
mobilității, digitalizarea, etc.  

• Se consideră că noul Cod Administrativ limitează foarte mult activitatea administratorilor 
parcurilor industriale. De asemenea, reprezentanții parcurilor industriale au adus în discuție 
nevoia de schimbare a viziunii în ceea ce privește integrarea soluțiilor de mobilitate și creștere a 
accesibilității angajaților pentru a facilita activitatea parcurilor (de exemplu, legătura dintre 
parcările pentru clienți, pentru angajați și pentru personal și închirierea spațiilor noi de birouri).  

• O altă idee de proiect este înființarea unui Centru Regional de Inovare pentru antreprenori, unde 
autoritățile locale să sprijine dezvoltarea locală a soluțiilor care răspund nevoilor cetațenilor și 
instituțiilor, într-un spațiu adecvat și cu ajutorul unor programe specializate dedicate (de tip 
incubare sau accelerare).  

• Start-up-uri – în alte țări funcționează tipuri de infrastructură care sprijină antreprenorii să 
testeze produsele și serviciile noi în condiții reală de piață pentru ca utilizatorii să ofere feedback 
real, în toate etapele dezvoltării produselor și serviciilor.  

• O altă nevoie identificată o reprezintă dezvoltarea de produse și servicii noi la nivelul regiunii, 
bazate pe inovare, în acord cu prioritățile trasate în Strategia Regionala de Specializare 
Inteligentă. Această nevoie atrage atenția și asupra nevoii de asigurare a infrastructurii de 
dezvoltare a unor astfel de produse - prototipare, testare, rafinare, pentru a realiza produse și 
servicii mature și competitive.  

• Colaborarea dintre mediul universitar și de cercetare, mediul privat și autorități – există exemple 
de colaborare, antrenate fie de mediul privat (care identifică o nevoie/problemă pe care 
urmărește să o rezolve împreună cu un grup de cercetători din universități), fie dinspre 
universitate prin transfer tehnologic către piață.  

• O idee de colaborare între autorități și companii în special în domeniul agroalimentar este 
dezvoltarea de servicii de livrare a produselor proaspete către asociațiile de locatari și companii.  

• A fost atinsă și problematica formării resurselor umane – autoritățile publice consideră că este 
nevoie de o colaborare mai strânsă cu experți din domeniu pentru realizarea de cursuri de 
formare pe diferite niveluri de pregătire tehnică dedicate personalului instituțiilor publice pe 
chestiuni punctuale. Nu se consideră o prioritate existența unei oferte de cursuri acreditate, ci 
mai degrabă cu o puternică componentă practică, imediat aplicabilă în activitatea de zi cu zi a 
personalului instruit, pe teme hard și soft din implementarea proiectelor.  

• Din perspectiva instituțiilor de învățământ superior, cerințele actuale de formare pot fi mai bine 
deservite prin programe de învățământ de scurtă durată, de tip postuniversitar, flexibile, 
ajustabile, însă nu se resimte o cerere consistentă din partea potențialilor beneficiari (autorități 
publice).  

• Societățile de training au cerere de realizarea de cursuri din partea Ministerului Muncii (cursuri 
acreditate) însă problema se pune post-training, pentru valorificarea competențelor dobândite în 
cadrul culturii organizaționale a companiilor în care cursanții activează. De asemenea, trebuie 
realizate schimbări și în cultura organizațională a companiilor pentru ca programele de formare 
să producă efecte reale.  
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• Din rândul mediului privat au fost identificate nevoi de formare în sfera competențelor practice, 
transferabile imediat în activitatea companiilor, de aceea o componentă importantă o reprezintă 
laboratoarele și facilitățile de training care au rolul de a asista instruirea cu mijloace practice. 
Automatizarea și gestionarea acestui fenomen necesită de asemenea o atenție sporită în raport 
cu formarea angajaților.  

• În final, o nevoie considerată prioritară este îmbunătățirea în paralel a mobilității, cel puțin în 
municipiul Cluj-Napoca, pentru a facilita activitatea economică. Printre ideile de proiecte 
enumerate se regăsește dezvoltarea unor sisteme de tip park&ride, încurajarea transportului 
public în zonele aglomerate (de tipul parcurilor industriale), etc. 
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1.1.4. GRUP DE LUCRU MOBILITATE INTELIGENTĂ 

PREZENTARE 29.01.2020 
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MINUTĂ 29.01.2020 

Mobilitate urbană – Mobilitate Inteligentă 
Grup de lucru Strategia Smart City și Mobilitate Urbană – NV 

– Minuta întâlnirii 29.01.2020 – 

 

Moderator: Reinhold Stadler, Civitta Strategy and Consulting 

 

Cuvinte cheie smart city: 
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• oraș sustenabil 
• oameni inteligenți 
• servicii și nivel ridicat de calitate a vieții 
• oraș conectat la nevoile cetățenilor 
• oraș efficient și inovativ 
• oraș organic și adaptabil 
• asigurarea condițiilor în pas cu actualitatea, intermodalitatea 
• adresarea adaptată a nevoilor 
• ecosistem ecoeficient, transformarea comunităților 
• servicii moderne pentru cetățeni 
• eficientizarea proceselor 
• valorificarea potențialului de tehnologizare 
• oraș inovativ 
• oraș eficient 

 

Introducere: 

A fost realizată o prezentare asupra stadiului proiectului ”Strategia de Smart Cities și Mobilitate Urbană în 
regiunea Nord Vest”, cu referire la contextul european și posibilitățile viitoare de atragere de fonduri 
nerambursabile prin Programul Operațional Regional pentru perioada 2021-2027. 35% din fondurile FEDR 
vor merge către orașe, pe componenta „Smarter Europe”, astfel că se dorește maparea nevoilor și 
întocmirea unei liste de proiecte cheie, în vederea înaintării acestora în guvern. În plus, se are în vedere 
posibilitatea de adaptare a ghidurilor viitoare ale POR-ului regional, motiv pentru care este nevoie de 
întâlnirea actorilor relevanți din regiune. A fost expus și obiectivul de „Europa mai ecologică”, unde intră 
și elementele de mediu, iar cele de mobilitate urbană în obiectivul 3. 

Au fost prezentate obiectivele tematice pentru Politica de Coeziune post-2020, cei 6 piloni pe care se 
bazează viitoarea Strategie de Smart Cities NV și relația de interacțiune dintre acestea, plus calendarul cu 
viitoarele întâlniri din cadrul proiectului (3 sesiuni de întâlniri – prima în luna martie), scopul proiectului și 
cadrul partenerial care se dorește a fi creat. De asemenea, au fost explicate tipurile de proiecte urmărite 
și un exemplu de proiect SMART despre spațiile de stocare necesare. 

 

 

Probleme / provocări: 

• Este nevoie de susținerea transportului public de persoane, urmărind căi de soluționare pentru 
problemele de electrificare a transportului public, tranziția energetică a acestuia (electric vs 
diesel), dezvoltarea rețelelor inteligente, actualizarea informațiilor pentru întocmirea achizițiilor 
(personal format și documente) și actualizarea traseelor transportului public (cu orare, stații).  

• A fost expusă nevoia susținerii din partea comunității pentru realizarea proiectelor de mobilitate, 
în Baia Mare ratându-se 5 proiecte, în unele cazuri fiind vorba și de ordonatorii de credite. În 
acest sens s-a propus definirea unor mecanisme de simplificare a procedurilor de finanțare și a 
documentelor necesare (ex: este dificil procesul de eliberare de caziere judiciare – nu există un 
sistem informatic prin care să poată fi accesat/eliberat mai usor documentul). În plus, în cadrul 
pregătirii proiectelor, este nevoie (cel puțin pentru institușiile publice) de o soluție pentru 
finanțarea activităților de consultanță înainte de depunerea proiectelor. 

• Propunere pentru degrevarea traficului din orașe și comune: mutarea traficului greu către centuri 
sau rute ocolitoare, plus oferirea de servicii mai bune în cazul spațiilor unde persoanele vin 
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pentru eliberarea de certificate și alte documente etc. Există și posibilitatea adoptării unui model 
de combatere a deplasărilor cu propriul autoturism (cum se realizeaza și în alte țări europene). 

• În cazul ”punctelor roșii” conform accidentelor rutiere înregistrate de poliție, statistica 
accidentelor ar trebui analizată mai în detaliu și raportată față de un sistem fix, aducând 
îmbunătățiri la această bază de date a accidentelor cu detalii despre accidentele rezolvate pe cale 
amiabilă. În continuare datele referitoare la mobilitatea urbană sunt puține, fiind nevoie de date 
mai detaliate, iar în acest sens moderatoul a prezentat un model de ”counter” (numărare) 
implementat în București. 

• Pentru proiecte adresate transportului de persoane trebuie făcută o diferențiere între cele 
dedicate companiilor de transport public (cu autobuzul sau tramvaiul), companiile de taxi și cele 
de ride-sharing. 

• S-a sesizat inexistența unei politici naționale de stimulare a transportului local (doar finanțare). În 
prezent este considerată o problemă menținerea/susținerea transportului public de persoane 
(legile 92,151 și 1570). Este nevoie de stimularea transportului public nu doar cu fonduri 
nerambursabile, ci și prin alt fel de finanțare care să acopere costurile de mentenanță și să 
stimuleze asociațiile de dezvoltare, astfel încât să fie dezvoltat transport de calitate și în zona 
limitrofă (periferia orașelor și localitățile din imediata apropiere). Dacă s-ar dori 
atribuirea/reglementarea/organizarea anumitor linii de transport pe cale feroviară pentru zonele 
adiacente orașelor, nu se poate realiza acest lucru, zonele metropolitane neavând jurisdicție. 

• Chiar și în cazul gândirii unui proiect integrat, la scară regională, a fost ridicată problema 
legislației, fiind nevoie de schimbarea multor legi astfel încât să poată fi regionalizate companiile 
de transport (pentru a fi realizat managementul pe regiune, în funcție de nevoile cetățenilor). În 
schimb, există articol cuprins într-o hotărâre de guvern care permite asocierea UAT-urilor locale 
pentru realizarea de proiecte de infrastructură, una dintre condiții fiind participarea instituțiilor 
care trebuie să avizeze lucrările (ex CFR, CNAIR etc.), putându-se finanța în acest mod retroactiv o 
parte din investițiile necesare realizării studiilor și proiectelor. Pe acest model, în cadrul Zonei 
Metropolitane Oradea s-au implementat proiecte de infrastructură prin realizarea unor 
protocoale cu companiile de stat în domeniu (autostrada de 9 km de intrare în țară, drumurile de 
legatură între municipiu și localitățile apropiate) – legea 98. Ar fi totuși nevoie în legea 92 de 
specificarea cadrului pentru realizarea parteneriatelor pentru transportul public metropolitan. 

• Pentru a valorifica potențialul de dezvoltare curent este nevoie de gândirea unor proiecte 
integrate prin care să se dea posibilitatea cetățenilor să apeleze la mai multe mijloace de 
transport (ex: parcări pentru biciclete în gări în sensul utilizării diverselor modalități de efectuare 
a mobilității). Pentru acest lucru este o prioritate și reabilitarea infrastructurii de transport 
feroviar. În acest sens se impune și schimbarea splitului modal, o parte din nevoia de mobilitate 
urbană venind din afara orașelor (numărul persoanelor ce realizează naveta fiind ridicat), dar ca 
acest lucru să fie îmbunătățit, mai întâi trebuie generate modele pentru (transport) mobilitate și 
proiectat un sistem integrat de tarifare. 

• Privin infrastructura actuală de transport urban, este nevoie de reproiectarea orașelor din punct 
de vedere urbanistic pentru implementarea sistemelor de intermodalitate, fiind nevoie de 
finanțare pentru planuri urbanistice zonale și mai ales de baze de date urbane (bazate pe 
standarde bine definite), la care să aibă acces toate instituțiile publice. 
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1.1.5. GRUP DE LUCRU LOCUIRE INTELIGENTĂ 

PREZENTARE 30.01.2020 
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MINUTĂ 30.01.2020 

Urbanism – Locuire Inteligentă 
Grup de lucru Strategia Smart City și Mobilitate Urbană – NV 

– Minuta întâlnirii 30.01.2020– 

 

Moderator: Reinhold Stadler, Civitta Strategy and Consulting 

 

Cuvinte cheie smart city: 

• operabilitate cetățean-autorități 
• soluțuionare inteligentă a disfuncționalităților => nevoie de planuri urbanistice întocmite 

prealabil  
• oraș viu, informații la îndemână, infrastructură și educație adaptată, adaptabilitatea 

conceptului ”smart city” pe fiecare oraș 
• oras eficient 
• oraș adaptabil 
• inteligență, adaptare (adaptarea la mediu, la nevoile comunității) 
• creativitate, comunitate, conectivitate 
• oraș conectat, inovativ, cu accent pe cetățean 
• accesibilizarea la facilitățile orașului, „walkable city” 
• calitate bună a vieții, costuri minime (de timp, energie și financiare) 
• adaptabilitatea asupra cerințelor omului, eficientizarea consumului fără reducerea comfortului, 

concenptul „green” (reducerea impactului asupra mediului) 
• ecosistem ecoeficient, armonios, tehnologia în slujba asigurării acestor caracteristici, cu 

sprijinirea educației și creșterea calității vieții, standarde, orientarea tehnologiei spre susținerea 
domeniilor umaniste, comunități intelligente, integrare 
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• oras orientat spre cetățeni, cu sisteme interoperabile 
• ameliorarea problemelor 

Introducere: 

A fost realizată o prezentare asupra stadiului proiectului ”Strategia de Smart Cities și Mobilitate Urbană în 
regiunea Nord Vest”, cu referire la contextul european și posibilitățile viitoare de atragere de fonduri 
nerambursabile prin Programul Operațional Regional pentru perioada 2021-2027. 35% din fondurile FEDR 
vor merge către orașe, pe componenta „Smarter Europe”, astfel că se dorește maparea nevoilor și 
întocmirea unei liste de proiecte cheie, în vederea înaintării acestora în guvern. În plus, se are în vedere 
posibilitatea de adaptare a ghidurilor viitoare ale POR-ului regional, motiv pentru care este nevoie de 
întâlnirea actorilor relevanți din regiune. A fost expus și obiectivul de „Europa mai ecologică”, unde intră 
și elementele de mediu, iar cele de mobilitate urbană în obiectivul 3. 

Au fost prezentate obiectivele tematice pentru Politica de Coeziune post-2020, cei 6 piloni pe care se 
bazează viitoarea Strategie de Smart Cities NV și relația de interacțiune dintre acestea, plus calendarul cu 
viitoarele întâlniri din cadrul proiectului (3 sesiuni de întâlniri – prima în luna martie), scopul proiectului și 
cadrul partenerial care se dorește a fi creat. De asemenea, au fost explicate tipurile de proiecte urmărite 
și un exemplu de proiect SMART despre spațiile de stocare necesare. 

Din perspectiva componentei ”locuire inteligentă”, s-a prezentat aria de interes pentru acest pilon: 
incluziune socială și digitală, sănătate, siguranță, construcții inteligente. 

Probleme / provocări: 

• Perspectivă: o parte din indicatorii de ”smart city” se traduc în indicatori de ”sustainable city” 

• Provocare: nu exista indicator bine definit care să măsoare calitatea vieții 

• S-a ridicat problema eliberării în ultimul timp de autorizații care nu tin cont de planurile 
urbanistice zonale (care la rândul lor sunt schimbate prin anumite hotărâri). Astfel, ar trebui 
realizată soluționarea pe parcurs a elementelor aflate în contradicție din punct de vedere 
urbanistic; din perspectiva delimitării spațiilor intravilane încă există nereguli în ceea ce privește 
existența clară a limitelor acestora. 

• Este costisitoare ameliorarea problemelor existente (ex: infrastructura de acces, infrastructura de 
utilități, apariția parcelelor cu diversitate de imobile din perspectiva tipului de locuințe) Legislația 
a permis prin legea nr. 10 ca teritoriile neocupate în cartierele vechi să fie date în folosință 
altcuiva. Problema ce derivă: orice ocupare în acest teritoriu locuit, prin fiecare metru pătrat 
ocupat în incinta respectiva, reduce valoarea spațiilor care trebuie redate locatarilor. 

• Este nevoie de convergența strategiilor și tipurilor de intervenții necesare: de exemplu pentru 
locurile de parcare în cartiere vechi, o formă de rezolvare este coborârea nivelului spațiilor dintre 
blocuri, construirea de platforme, realizarea unor spații comerciale la parter, mutarea 
apartamentelor de la parter la un nivel superior, parcaj integrat în subsol (deaupra dală și 
realizate terenuri de joaca), astfel încât parcările să fie în subsol, fapt ce însă nu rezolvă problema 
aglomerării. Conceptul spațiilor interioare din cartiere trebuie gândit dintr-o anumită perspectiva 
(spre exemplu dacă se dorește pe termen mediu încurajarea mașinii personale / parcări metalice 
(acestea supraîncarcă spațiul, astfel că situația de față se va regăsi și peste mai mulți ani). 

• Nu exista o corelare a conceptelor realizate pentru planurile de construire, astfel că este nevoie 
de baze de date urbane pentru dezvoltarea sistemelor. 

• Este nevoie de transmiterea soluțiilor găsite în cadrul orașelor mari către orașele mici pentru a fi 
soluționate deja provocările acestora (evitarea segregării), implicit fiind nevoie de o eficientizare 
a infrastructurilor (este necesară implicarea primăriilor în procesele de găsire a soluțiilor). 

• Ideea pentru propunerile create: fiecare oraș să se axeze pe anumite teme de dezvoltare, 
anumite axe. 
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• Există o problemă din perspectiva încărcării primăriilor cu costurile existente pentru soluționarea 
proiectelor, fiind necesară găsirea unei modalități de colectare de date actuale (și în special 
finanțare pentru acest lucru). 

• Problema parcării are mai multe abordări, însă este greu să se aleagă abordarea/soluția. Ca 
propunere de abordare, întâi ar trebui rezolvate problemele de siguranță a orașului, ulterior cele 
de comfort, iar mai apoi cele de calitate a vieții, iar pentru acestea este nevoie de cadru propice 
convorbirilor între toți actorii 

• Trebuie avută în vedere o viziune gândită cu un pas înainte, din perspectiva dezvoltarii 
tehnologice asupra careia nu avem control (indiferent de soluțiile adoptate pentru problemele 
actuale, progresul tehnologic are un ritm al său, de care trebuie ținut cont). Există deja probleme 
pentru viitorii 10 ani, astfel că este inca nevoie de legi si unelte care sa ne dea voie să realizăm 
activități în cadrul economiei circulare. 

• Provocare: încă nu se ia în calcul necesitatea existenței cladirilor ”near zero energy buildings”, 
însă fezabilitatea economică imediată este chestionabilă, fiind nevoie de intervenții de sute de 
mii de euro. 

• Propunere pentru degrevarea traficului: implementarea unor zile în care munca să fie realizată 
de acasă 

• A fost expusă importanța componentei de educatie, cum putem deja transmite ideile de față 
generațiilor următoare. În privința investițiilor în educație, există și posibilitatea construirii de 
campusuri pentru universități la periferia localităților. 

• În momentul de față, costul de trai în oraș este mai mic decat beneficiile traiului în acesta, astfel 
că este de așteptat ca în continuare densitatea orașului să crească. Prin urmare, este nevoie de 
pregătire pentru creșterea continuă a populației și inversarea migrației 

• Este necesară crearea unei rețele de „sănătate a locuirii” 

• Impozitarea clădirilor ar trebui regândită pentru a nu tolera menținerea prea mult timp a 
șantierelor de construcție 

• PUG-ul extinde suprafața intravilană, astfel că devine o problemă pentru primării lista de 
nevoi/intervenții din perspectiva anvergurii acestora.  

• Este nevoie de sisteme de fundamentare tehnică a deciziilor privind eliberarea autorizațiilor de 
construire. Există, de asemenea, și un debate între externalizarea anumitor procese de 
proiectare/fundamentare tehnică și realizarea unui compartiment de acest tip în interiorul 
administrației publice (arhitecți, urbaniști în primării) 

• Observație: În Cluj există strategia de informatizare a județului, însă trebuie implicați mai multi 
actori. 

• Alegerea specificului localității (perspectiva smart de dezvoltare) ar trebui realizat prin modele, 
gamification sau alt instrument, astfel încât comunitatea să fie de acord cu modelul realizat 
pentru localitate (comunitatea să își poată defini nevoile) 

• Inițiativă: Cluj IT are pachet de cursuri de formare pregatit pe 12 paliere de Smart City 
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1.1.6. GRUP DE LUCRU MEDIU INTELIGENT 

PREZENTARE 30.01.2020 
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MINUTĂ 30.01.2020 

Mediu – Mediu Inteligent 
Grup de lucru Strategia Smart City și Mobilitate Urbană – Nord-Vest 

– Minuta întâlnirii 30.01.2020 – 

 

Moderator: Reinhold Stadler, Civitta Strategy and Consulting 

 

Smart city – cuvinte-cheie:  

• relația cetățeni-autorități publice;  
• bazat pe noile tehnologii;  
• înglobarea utilităților;  
• impactul intervenției antropice asupra mediului;  
• investiții; baze de date (forestier, civil, arii protejate, ape, infrastructuri);  
• oraș prietenos, smart grid, smart metering (digitalizare rețele – doresc proiect);  
• focus cetățeni (nevoi), spații verzi;  
• oraș curat, spații verzi => delimitare zone funcționale;  
• oraș prietenos, satisfacerea nevoilor cetățenilor;  
• ecosistem, adaptabil nevoilor;  
• progrese în administrativ, tehnologic și social, sisteme informatice;  
• calitate apă potabilă și canalizare;   
• creativitate, conectivitate;  
• oraș conectat, ecologic, cu accent pe cetățean;  
• oraș cu oameni fericiți și sănătoși, mediu curat;  
• interacțiune interactivă între instituții și cetățeni;  
• monitorizare permanentă;  
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• oraș focusat pe cetățean (interconectivitatea serviciilor, mediu predictibil, nevoi cetățeni) 

Introducere 

Au fost prezentate cele 5 obiective tematice ale Politicii de Coeziune post-2020 și modalitatea în care 
proiectele cuprinse în Strategia curentă pot fi considerate argumente în modelarea finanțărilor viitoare. 
S-a prezentat conceptul dezvoltat în cadrul Strategiei de Mobilitate și Smart Cities Nord-Vest și fondurile 
ce urmează a fi alocate pe obiectivele tematice „Smarter Europe” și Mediu. 

În plus au fost prezentați cei 6 piloni pe care se bazează viitoarea Strategie de Smart Cities Nord-Vest și 
relația de interacțiune dintre acestea. 

A fost prezentat scopul întâlnirii: validarea problemelor actuale pe componenta de mediu, astfel încât în 
viitoarele întâlniri să fie realizat un portofoliu de proiecte, care ulterior să fie înaintat către Minister 
(proiecte regionale, proiecte strategice și proiecte locale+comune). 

Tot în partea introductivă s-a propus tematica discuției: producere, colectare și sortare deșeuri, 
monitorizarea calității factorilor de mediu, eficiența energetică și valorificarea instrumentelor digitale. 

Probleme/provocări 

• S-a ridicat problematica finanțării pentru centurile oraselor, pentru a pregăti UAT-urile asupra 
modalității, axei pe care pot depune proiecte, însă momentan acestea sunt finanțabile prin POIM, 
fiind neclar în prezent în ce obiectiv și program vor fi cuprinse.  

• La capitolul ape - în momentul realizării de lucrări, apare problema depozitării deșeurilor și 
reziduurilor (componentele vechi ce se înlocuiesc, pământul excavat, nămolul creat) – în prezent, 
în Cluj nu există rampă de depozitare decât cu permis pe suprafețe particulare sau ale stației de 
epurare;  

• O altă problemă din categoria menționată anterior o reprezintă capacitatea limitată a sistemului 
de canalizare atunci când plouă, la care se adaugă apele pluviale care se scurg în același loc. 

• La Tarnița - s-a construit haotic și nu există canalizare, astfel că deșeurile au fost deversate în lac, 
la care se adaugă și depozitele clandestine de deșeuri. Pentru Tarnița există strategie de 
prevenire a poluării, însă este nevoie de delimitarea mai bună a responsabilităților și a jurisdicției 
fiecărei autorități. 

• Apele Române doar apară și întrețin. Pentru a putea interveni trebuie ca arealul să fie în zona de 
protecție delimitată prin documente oficiale, Hidroelectrica fiind proprietarul. Rolul Apelor 
Române nu este de a aduna deșeurile, deși au făcut acest lucru, însă nu le pot transporta sau 
depozita legal. 

• Alte propuneri se referă la protecția surselor de apă 

• Proiect regional privind gestionarea deșeurilor 

• În prezent, cea mai mare problemă identificată este de legislație, în majoritatea cazurilor de 
soluții găsite rezultatul fiind amenzi și procese juridice. Nu sunt delimitate clar în legislație sau 
există legi contradictorii asupra responsablităților instituțiilor. 

• S-a ridicat problema lacului Varsolt, care este o sursă de alimentare cu apă, însă este folosită și ca 
zonă de agrement. Se consideră că această situație provine tot din diferențele de legislație 

• A fost ridicată și problema specializării anumitor spații datorate schimbării densității de locuitori 
pe mediile de locuire rural/urban. În prezent există obligativitatea existenței unor hărți GIS a 
utilităților, însă nu există planuri de actualizare a lor. 

• O altă problemă o reprezintă situația sistemului de canalizare urban - încă sunt permise bazine 
vidanjabile prin legislație, iar o parte dintre proiectanți încă oferă această opțiune 
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• În cazul rețelelor de utilități, orașele mici se confruntă cu problema inexistenței bazelor de date, 
nici pe suport de hârtie și în continuare fie se fac aproximări, fie sunt învechite și nu corespund 
realității din teren.  

• Tot în ceea ce privește nevoile în cazul rețelelor de utilități, dimensionarea și funcționarea se 
realizează după numărul de locuitori, date care nu reflectă concret situația din teritoriu. Nici după 
numărul de imobile nu se poate rezolva, din cauza necesității îndeplinirii unor parametri de 
funcționare la nivelul rețelelor.  

• Exista problema necorelării datelor între instituții (număr locuitori, suprafața localităților pe 
clasificări, și a județelor), rapoartele întocmite dovedind rezultate finale eronate, tot pe fondul 
unei legislații incomplete.  

• Procesul de actualizare a datelor satelitare este îngreunat și se desfășoară lent. Există studii de 
fundamentare și avizul Academiei, însă încă din 2018 există cerere și nu se obțin date. Este 
nevoie poate de schimbare a procedurii de actualizare a datelor geo referențiale (ex. zone 
protejate). O altă problemă o reprezintă necesitatea unui Ordin de Ministru pentru realizarea de 
schimbări în anumite zone. 

• Delimitarea ariilor protejate s-a realizat/se realizează fără studii de fundamentare. În anumite 
cazuri s-au schimbat peste noapte suprafețele zonelor protejate (pentru anumite cazuri nu există 
nici macar Hotarâre/Ordin de Ministru). Există totuși un plan de management asumat prin Ordin 
de Ministru unde sunt cuprinse zonele protejate/situri Natura 2000. Sunt cazuri de suprapunere a 
tipurilor de suprafețe (ex. sit Natura 2000 și stațiune balneo climaterică). 

• In cadrul procesului de realizare a Atlasului Zonelor Marginalizate, a fost foarte greu de realizat 
evaluarea datelor din cauza reducerii timpului de realizare și a efectuării recensământului în 
fiecare zonă identificată. 

• Proiecte privind coridoare verzi: în zona Florești-Cluj există o zonă de captare a apei, zonă 
sanitară, o parte este sit UNESCO, așadar această zonă trebuie ocolită. 

• Bihor- inițiativă a Societății Patronatelor din România – proiect de monitorizare video a apelor de 
suprafață (partener Compania de Apă Oradea) și monitorizarea calității apelor 

• Este nevoie de timp pentru instituțiile avizate să evalueze proiecte (ex. nu 3 luni înainte) 

• Orașele ar trebui să discute cu administrațiile bazinale înainte de realizarea proiectelor 

• Digurile sunt gândite doar să reziste la o anumită presiune pe o durată scurtă, astfel că acestea 
nu suportă multe amenajări. 

• Pentru viitoarele proiecte, s-a propus ca proiectele să fie realizate în parteneriat cu Apele 
Române. 

• Trebuie gândite integrat și soluțiile de separare de hidrocarburi, în special prin prisma faptului că 
prin tipul de proiecte ce se propun (pietonal sau velo) este nevoie și de asigurarea altor factori 

• Idee de proiect: citirea de la distanță a contoarelor de apa (pentru primării), deoarece ar putea 
ajuta și companiile de apă, mai ales în contextul existenței strategiei naționale de reducere cu 
10% a pierderilor de apă 

• Idee de proiect: schimbarea rețelelor de utilități în imobile, ținând cont că unii cetățeni nu doresc 
să se racordeze la canalizare, astfel că și stațiile de epurare funcționează defectuos.   

 

 

62 
 



1.2. PREZENTĂRI ȘI MINUTE GRUPURI DE LUCRU 2 

1.2.1. GRUP DE LUCRU ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ 

PREZENTARE 12.06.2020 
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MINUTĂ 12.06.2020 

 

MINUTĂ GRUP DE LUCRU – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ DIN DATA DE 12.06.2020 

 

A doua întâlnire a grupului de lucru pe subiectul Administrație Inteligentă, parte din procesul de 
elaborare a Strategiei Regionale de Mobilitate Urbană Durabilă și Orașe Inteligente a Regiunii Nord-Vest 
2021-2027 a pornit cu prezentarea contextului în care se elaborează acest document. Au fost prezentate 
noutățile față de ultima întâlnire:  
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• Programele Operaționale Regionale dezvolte de fiecare regiune în parte (nu de la nivel central 
cum a fost cazul până acuma); 

• În Programul Operațional Regional dedicat Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest există o prioritate 
dedicată orașelor inteligente / smart cities 

În continuare, Reinhold Stadler a prezentat principalele puncte tari și puncte slabe identificate în cadrul 
auditului regional pe domeniul administrației inteligente. Ulterior a fost prezentată și definiția colectivă 
realizată din cuvintele cheie ale participanților din primele grupuri de lucru alături de definiția utilizată în 
acest proiect. Înainte de a prezenta viziunea a fost lansat un micro sondaj în rândul participanților pentru 
a colecta idei despre cum și-ar dori aceștia să fie descrisă regiunea în contextul orașelor inteligente din 
2030. Din păcate instrumentul de sondare nu a funcționat deci rezultatele nu au putut fi transmise către 
participanți. O importantă completare necesară la setul de obiective a fost evidențiată de Liliana Cocesiu 
care a atras atenția asupra faptului că este nevoie de formare și pentru funcționarii publici, nu doar 
pentru comunitate. Astfel, între direcțiile de acțiune care vizează dezvoltare orașelor inteligente, e 
important să se regăsească și una pentru dedicată instruirii continue a personalului. Pentru asta s-ar 
putea dezvolta chiar și o platformă, o bibliotecă virtuală, ale cărei cursuri să fie completate de fiecare nou 
angajat al primăriei. De asemenea, Liliana Cocesiu a atras atenția asupra importanței realizării Planurilor 
Strategice Instituționale și nevoia de a reforma și fluxurile în interiorul primăriei pentru a putea adopta 
servicii publice digitale. Reinhold Stadler, a evidențiat în acest context importanța strategiilor de 
digitalizare dezvoltate a primăriilor și că acest proiect este inclus în portofoliul fiecărui oraș din regiune 
care intenționează să realizeze platforme pentru servicii publice digitale. 

Următorii pași ai întâlnirii au constat în prezentarea viziunii și a setului de obiective. În partea de 
prezentare a tipurilor de proiecte, Elena Cosma, reprezentantul Agenției pentru Digitalizarea României, a 
evidențiat stadiul proiectelor de digitalizare a serviciilor publice la nivel central. Practic, din cele 32 de 
evenimente de viață 27 au fost depuse pentru a obține finanțare. Celelalte 5 sunt încă în lucru. 

În continuare, Reinhold Stadler a prezentat seria de proiecte regionale. Lista a fost completată de Liliana 
Cocesiu care a făcut referire la necesitatea unei platforme sau a unui instrument care să asigure expertiză 
pentru realizarea sau pregătirea caietelor de sarcini la nivelul ADR-ului. Acest aspect ar ajuta foarte mult 
primăriile din regiune în a realiza achiziții într-un mod mai eficient. Tot în această serie de proiecte s-ar 
încadra și platforma de formare a funcționarilor publici în domeniul „smart city”. 

În ultima parte a discuției, Reinhold Stadler a prezentat modul de concepere a proiectelor locale, gândit 
pe trei niveluri în funcție de complexitatea fiecărui oraș. Bianca Muntean a atras atenția asupra 
necesității de a completa lista cu importante inițiative din Cluj Napoca precum Laboratorul Viu parte din 
rețeaua Enoll, cele două centre de inovare digitală (Digital Innovation Hubs), centrele de inovare 
comunitară dar și integrarea în platforma City of Science. 

În finalul discuției Anca Goron a atras atenția asupra importanței de a dezvolta proiecte și în alte orașe 
din regiune, nu doar în Cluj Napoca. În acest context au fost discutate proiecte importante precum 
proiectul Spire de la Baia Mare, intenția de a dezvolta un Digital Innovation Hub și la Oradea dar și la 
Bistrița. 
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1.2.2. GRUP DE LUCRU ECONOMIE INTELIGENTĂ 

PREZENTARE 12.06.2020 

85 
 



86 
 



87 
 



88 
 



89 
 



90 
 



91 
 



92 
 



93 
 



94 
 



95 
 



96 
 



97 
 



98 
 



99 
 



100 
 



101 
 



102 
 



103 
 



104 
 



105 
 



 
 

MINUTĂ 12.06.2020 

 

MINUTĂ GRUP DE LUCRU – ECONOMIE INTELIGENTĂ DIN DATA DE 12.06.2020 

 

A doua întâlnire a grupului de lucru pe subiectul Economie Inteligentă, parte din procesul de elaborare a 
Strategiei Regionale de Mobilitate Urbană Durabilă și Orașe Inteligente a Regiunii Nord-Vest 2021-2027 a 
pornit cu prezentarea contextului în care se elaborează prezentul document, punând în evidență 
noutățile față de ultimele întâlniri realizate:  
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• Programul Operațional Regional nu va mai fi realizat în mod centralizat, la nivel național, ci va fi 
divizat, formându-se astfel Programe Operaționale Regionale dezvoltate de fiecare regiune în 
parte; 

• În cadrul Programului Operațional Regional dedicat Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest există o 
prioritate dedicată orașelor inteligente / smart cities, prin intermediul căreia vor putea fi realizate 
proiecte propuse în cadrul prezentei strategii. 

În continuare, Rodica Gorghiu a prezentat principalele concluzii ce au reieșit din analiza situației 
economice regionale, putându-se evidenția 3 teme principale care au stat la baza dezvoltării regiunii în 
ultimii ani: inovare, cunoaștere și ecosistem. Se observă o polarizare către municipiile mari a 
întreprinderilor, în defavoare UAT-urilor de mici dimensiuni, dar și o complementaritate a domeniilor în 
care se angajează populația. În plus, se disting 2 profiluri generale în funcție de care s-a dezvoltat 
activitatea economică: unul axat pe servicii în cadrul orașelor mari, și unul industrial, care se distinge 
preponderent în celelalte orașe, de dimensiuni mai mici, unde se poate interveni prin retehnologizare sau 
îmbunătățirea proceselor prin intervenții bine gândite. 

Un punct important pentru regiune este centrul universitar din Cluj-Napoca, în cadrul căruia se realizează 
și activități de cercetare, iar prin intermediul finanțărilor din ultimii ani a crescut și sectorul activităților 
de transfer tehnologic. În plus, au fost dezvoltate centre de suport pentru întreprinderi (ex: incubatoare), 
iar un alt aspect important este existența clusterelor și a proiectelor pe care le desfășoară, ce însă sunt 
prezente majoritar în orașele mari. Important este să fie dezvoltate soluții prin care să fie valorificate 
potențialele locale și din orașe mici, să creștem efectul de ”spill-over”, să ne asigurăm că toate firmele au 
acces echitabil la resursele disponibile și să asigurăm cooperarea între furnizorii de servicii, producători și 
consumatori. 

Apoi, Reinhold Stadler a prezentat și definiția colectivă realizată din cuvintele cheie ale participanților din 
primele grupuri de lucru alături de definiția utilizată în acest proiect. Înainte de a prezenta viziunea a fost 
lansat un micro sondaj în rândul participanților pentru a colecta idei despre cum și-ar dori aceștia să fie 
descrisă regiunea în contextul orașelor inteligente din 2030: ecosistem, integrare, coordonare, creativ, 
implicare , durabil, colaborare, schimb de experiența, digitalizare, calitatea vieții, digitalizare, eficient, 
reactiv, vast. 

Următorii pași ai întâlnirii au constat în prezentarea viziunii,  a setului de obiective și a proiectelor 
regionale, cele specifice palierului de economie inteligentă fiind prezentate de către doamna Rodica 
Gorghiu. În cadrul prezentării a intervenit și doamna Ramona Butcovan din cadrul primăriei Zalău, 
evidențiind faptul că, pe lângă proiectele propuse de dotare a unităților de învățământ din regiune, ar 
trebui avut în vedere faptul că și mulți profesori sunt în situația în care au nevoie de cursuri de formare în 
ce privește utilizarea tehnologiilor inteligente în cadrul procesului de predare. Astfel, ar fi de preferat să 
fie gândit în paralel un proiect de instruire a personalului din școli, astfel încât dotările achiziționate să 
poată fi folosite corespunzător. 

La finalul prezentării listei de proiecte de interes regional s-a organizat o sesiune de întrebări cu 
participanții din cadrul grupului de lucru. Prima intervenție a fost a domnului Ciprian Morcan, ce a ridicat 
problema finalității listei de proiecte ce se realizează pentru documentul de față, de interes fiind dacă 
există un angajament al autorităților publice sau altor entități pentru ca aceste proiecte să fie 
implementate. Ca răspuns, domnul Reinhold Stadler a precizat că proiectele de față au fost propuse ca 
răspuns la necesitățile comune ale orașelor la nivel regional, însă este posibil ca nu toate să fie realizate la 
nivel de regiune, o parte fiind mai fezabil a fi implementate la nivel județean, însă dezideratul este ca în 
perioada următoare de programare să se implementeze ideile prezentate. 

Ca propuneri în plus față de lista prezentată, domnul Morcan a pus în discuție un proiect de amenajare a 
unui spațiu (virtual) /platformă prin intermediul căruia consumatorul final să poată vizualiza, cu ajutorul 
tehnologiei, produsele pe care urmează să le cumpere în propria casă. În plus, ideea acestui proiect ar fi 
nu doar de a crește oportunitățile pentru actorii locali din regiune în ce privește deschiderea către o piață 
mai mare, ci și de a crea o modalitate prin care să fie monitorizate politicile publice. În plus, în cadrul Cluj 
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Innovation Hub, la nivel de consorțiu, au fost gândite câteva platforme asemănătoare cu exemplele 
propuse. 

A urmat intervenția domnului Mihai Pop, din Transilvania IT Cluster, ce a precizat că degeaba se introduc 
elemente de tehnologie în activitățile pe care le desfășurăm, atâta timp cât nu există și o bază de 
cunoștințe în rândul populației în ce privește modul de utilizare a tehnologiilor noi. De asemenea, a 
remarcat faptul că există și o problemă administrativă, orașele foarte mici din regiune având puține 
resurse pentru implementarea de proiecte smart. 

În plus, doamna Ramona Butcovan, din partea primăriei Zalău, a mai sesizat și lipsa din discuții a unei 
componente importante și în proiectele actuale: componenta dedicată persoanelor cu deficiențe de auz, 
mobilitate etc. A precizat faptul că ar trebui incluse proiecte dedicate sau printre activitățile proiectelor 
propuse  și acțiuni/activități/intervenții de îmbunătățire a serviciilor oferite cetățenilor cu handicap (atât 
serviciile din partea administrațiilor publice, cât și din partea companiilor). Ca răspuns, domnul Reinhold 
Stadler a precizat că aceste intervenții sunt transversale, astfel că vor fi respectate principiile egalității de 
șanse și accesul la servicii în proiectele viitoare precum în cele care au fost implementate în actuala 
perioadă de finanțare, însă dacă există interes special pe această temă se poate propune un proiect 
regional care să creeze noi oportunități pentru acest grup țintă. 

O altă intervenție a domnului Mihai Pop a făcut referire la imposibilitatea de obligare a reprezentării 
firmelor în anumite localități (mai devreme aducându-se în discuție prezența firmelor aparținătoare de 
clustere în orașele mari doar), în special acolo unde nu există forță de muncă. Direcția de acțiune actuală 
a clusterelor este digitalizarea, impresia generală fiind aceea că este nevoie mai întâi de educare pentru a 
înțelege beneficiile digitalizării. Există și exemple de școli generale din comune ce au laboratoare de 
informatică, dar nu sunt folosite datorită unor cutume, de unde deducem faptul că există modalități 
diferite de înțelegere a utilizării tehnologiei în prezent. Pe această temă, Reinhold Stadler a întrebat dacă 
din partea clusterelor există interes pentru educarea populației, domnul Mihai Pop precizând că da, 
există deja interes în acest sens, dar deocamdată doar pentru persoanele angajate. 

Pe zona de agrobusiness, domnul Felix Arion, din partea Clusterului AgoTransilvania, a intervenit prin a 
preciza că interesul clusterului pentru orașele mici este unul mare, clienții întreprinderilor din cluster fiind 
reprezentați și de această categorie de UAT-uri. În prezent se lucrează în cadrul clusterului la standarde 
de calitate (certificări) prin care să fie definite ce înseamnă produsele locale, regionale etc. Doresc să vină 
în sprijinul populației și din mediul rural astfel încât să se realizeze o conexiune de la consumator la 
producător. În contextul regiunii, acesta a precizat că sunt diverse bunuri specifice zonal, care sunt apoi 
redistribuite în regiune, pentru Cluj-Napoca situația fiind următoarea: pe valea Arieșului și zona Turzii și 
Câmpiei Turzii este cea mai mare concentrare de produse care ajung în Cluj, cireșele provin din zona 
Bistriței, căpșunile din Satu Mare și Maramureș, iar mierea din Sălaj. 

În încheiere, Reinhold Stadler a prezentat datele orientative pentru următoarele întâlniri, invitând 
persoanele prezente să vină cu propuneri de spații deschise pentru a putea organiza evenimentul de final 
al prezentului proiect. 
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1.2.3. GRUP DE LUCRU CETĂȚENI INTELIGENȚI 

PREZENTARE 15.06.2020 
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MINUTĂ 15.06.2020 

 

MINUTĂ GRUP DE LUCRU – CETĂȚENI INTELIGENȚI DIN DATA DE 15.06.2020 

 

A doua întâlnire a grupului de lucru pe subiectul Cetățeni inteligenți, parte din procesul de elaborare a 
Strategiei Regionale de Mobilitate Urbană Durabilă și Orașe Inteligente a Regiunii Nord-Vest 2021-2027 a 
pornit cu prezentarea contextului în care se elaborează acest document, prezentare realizată de către 
Reinhold Stadler. Au fost prezentate noutățile față de ultima întâlnire:  

• Programele Operaționale Regionale dezvolte de fiecare regiune în parte (nu de la nivel central 
cum a fost cazul până acuma); 

• În Programul Operațional Regional dedicat Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest există o prioritate 
dedicată orașelor inteligente / smart cities 

În continuare a fost prezentată și definiția colectivă realizată din cuvintele cheie ale participanților din 
primele grupuri de lucru alături de definiția utilizată în acest proiect. Ulterior, Andreea Maier a prezentat 
principalele puncte tari și puncte slabe identificate în cadrul auditului regional pe domeniul cetățeni 
inteligenți, cu accent pe diferențele privind profilul demografic și educațional al populației care pot fi 
observate între municipii și orașe dar și pe oportunitățile de dezvoltare și incluziune oferite cetățenilor 
sau pe gradul de dezvoltare al societății digitale din regiune. Participanții nu au avut comentarii cu privire 
la concluziile auditului teritorial.  

În continuare Reinhold Stadler a prezentat matricea de maturitate a orașelor privind domeniul cetățeni 
inteligenți precum și nivelul de dezvoltare al orașelor din regiune în funcție de această matrice. Referitor 
la premisele dezvoltării unei societăți inteligente, participanții au menționat necesitatea existenței unei 
platforme online prin care cetățenii să poată interacționa în mod direct cu autoritățile atât pentru 
comunicare și consultare cât și pentru accesarea unor servicii publice sau depunerea de documente și 
realizarea de plăți online. 

Înainte de a prezenta viziunea a fost lansat un micro sondaj în rândul participanților pentru a colecta idei 
despre cum și-ar dori aceștia să fie descrisă regiunea în contextul orașelor inteligente din 2030. Din 
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păcate instrumentul de sondare nu a funcționat deci rezultatele nu au putut fi transmise către 
participanți.  

Următorii pași ai întâlnirii au constat în prezentarea viziunii și a setului de obiective.  

În continuare, Reinhold Stadler și Andreea Maier au prezentat seria de proiecte regionale atât pentru 
domeniul cetățeni inteligenți cât și pentru alte domenii ce țin de calitatea vieții și dezvoltare. 

Pentru domeniul cetățeni inteligenți, proiectele regionale prezentate au fost: 

• Platformă județeană / regională pentru învățare pe tot parcursul vieții și dezvoltarea 
competențelor digitale 

• Program pentru susținerea inovării în învățământul profesional și tehnic 

• Laborator viu de cercetare pentru dezvoltarea durabilă a orașelor mici 

Referitor la aceste proiecte, participanții au menționat faptul că platforma online de învățare pe tot 
parcursul vieții ar putea să conțină module de GDPR, footprint personal în spațiul digital, siguranță 
publică și protecția cetățenilor. 

Referitor la proiectele regionale aparținând altor domenii, participanții au făcut un comentariu pe baza 
proiectului Platformă pentru promovarea și vânzarea produselor locale, menționând existența unui 
inițiative asemenătoare realizate de către Cluj IT Hub care ar putea fi scalată. 

Pe lângă proiectele regionale, Andreea Maier a prezentat și o serie de idei proiecte locale, care pot fi 
realizate la nivel de centru urban pentru a asigura complementaritatea eforturilor ADR în cadrul 
domeniului cetățeni inteligenți. Acestea au fost: 

• Dezvoltarea/ modernizarea infrastructurii de învățământ profesional și tehnic 

• Crearea unui centru al tehnologiilor și activităților aplicative (STEM) 

• Proiect-pilot Learning City (Orașul educației) 

• Centre locale de inovare comunitară 

• Platformă de comunicare cu cetățenii și formare de inițiative comunitare 

Referitor la aceste proiecte, participanții au menționat faptul că centrele locale de inovare comunitară 
pot fi dezvoltate în cadrul bibliotecilor existente în cadrul orașelor. 

În ultima parte a discuției, Reinhold Stadler a prezentat modul de concepere a proiectelor locale, gândit 
pe trei niveluri în funcție de complexitatea fiecărui oraș. Participanții au menționt necesitatea realizării de 
proiecte în domeniului siguranței cetățenilor. Aceștia au fost invitați să participe la grupul de lucru 
Locuire inteligentă unde este detaliat acest domeniu. 
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1.2.4. GRUP DE LUCRU MEDIU INTELIGENT 

PREZENTARE 15.06.2020 
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1.2.5. GRUP DE LUCRU DEZVOLTARE URBANĂ INTELIGENTĂ 

PREZENTARE 16.06.2020 
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MINUTĂ 16.06.2020 

 

MINUTĂ GRUP DE LUCRU – DEZVOLTARE URBANĂ INTELIGENTĂ DIN DATA DE 16.06.2020 

 

A doua întâlnire a grupului de lucru pe subiectul Dezvoltare urbană Inteligentă (Smart Living), parte din 
procesul de elaborare a Strategiei Regionale de Mobilitate Urbană Durabilă și Orașe Inteligente a Regiunii 
Nord-Vest 2021-2027 a pornit cu prezentarea contextului în care se elaborează acest document, 
prezentare realizată de către Reinhold Stadler. Au fost prezentate noutățile față de ultima întâlnire:  
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• Programele Operaționale Regionale dezvolte de fiecare regiune în parte (nu de la nivel central 
cum a fost cazul până acuma); 

• În Programul Operațional Regional dedicat Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest există o prioritate 
dedicată orașelor inteligente / smart cities 

În continuare, a fost prezentată și definiția colectivă realizată din cuvintele cheie ale participanților din 
primele grupuri de lucru alături de definiția utilizată în acest proiect. Ulterior, au fost prezentate 
principalele puncte tari și puncte slabe identificate în cadrul auditului regional pe domeniul dezvoltare 
urbană inteligentă, cu accent pe cele mai importante aspecte referitoare la planificare urbană, locuire, 
securitate, cultură, turism și sănătate, ca factori esențiali ce contribuie la o calitate crescută a locuirii și o 
atractivitate sporită a orașelor din regiune.  

Cu privire la auditul teritorial, participanții au sugerat și includerea analizei privind clădirile inteligente / 
automatizate, pentru care urmează să pună la dispoziția elaboratorilor date relevante în această privință. 
De asemenea, a fost subliniat faptul că pentru o planificare urbană inteligentă este necesară o schimbare 
a paradigmei de la „urbanism privatizat” la o locuire inteligentă, inclusiv prin reînființarea centrelor de 
planificare, prin intermediul cărora se poate gestiona mai bine dezvoltarea urbană urmărind interesul 
public și o evoluție sustenabilă. În acest sens, este necesară și o bază de date spațiale care să 
fundamenteze deciziile, sa stea la baza temelor de proiectare și să poate oferi posibilitatea pentru mai 
multe variante de dezvoltare care să răspundă la nevoile și specificul comunității. Ca răspuns la aceste 
observații, Reinhold Stadler a amintit și concursurile de arhitectură și urbanism ca instrument de a aduce 
profesioniștii în planificarea și proiectarea urbană, fiind necesar un sprijin suplimentar pentru ca inclusiv 
orașele mici să dezvolte astfel de soluții. 

În continuare, Reinhold Stadler a prezentat matricea de maturitate a orașelor privind domeniul 
dezvoltare urbană inteligentă, precum și nivelul de dezvoltare al orașelor din regiune în funcție de 
această matrice. Următorii pași ai întâlnirii au constat în prezentarea viziunii și a setului de obiective, 
precum și a setului de proiecte regionale atât pentru domeniul dezvoltării urbane inteligente, cât și 
pentru alte domenii ce țin de calitatea vieții și dezvoltare. 

Pentru domeniul dezvoltare urbană inteligentă, proiectele regionale prezentate au fost: 

• Baza regională de date GIS 

• Aplicația regională pentru promovarea obiectivelor turistice 

În ultima parte a discuției, Reinhold Stadler a prezentat modul de concepere a proiectelor locale, gândit 
pe trei niveluri în funcție de complexitatea fiecărui oraș – pentru orașe sub 20,000 de locuitori, pentru 
municipii (30,000 – 60,000 de locuitori), precum și pentru municipiile cu peste 60,000 de locuitori. 

În completarea acestor proiecte, participanții au mai prezentat o serie de sugestii sau inițiative atât la 
nivel regional, cât și local, precum: 

• Inițiativa Consiliului Județean Cluj de a dezvolta un Atlas Teritorial, care să cuprindă date spațiale 
de la ITM, Oficiul registrului Comerțului, Cadastru și Evidența populației întru-un sistem care să 
integreze și la care să poată avea acces toate UAT-urile din județ 

• Una dintre propunerile înaintate se referă la un sistem integrat de ticketing la nivel județean / 
regional care să permită ca într-o singură aplicație să poată fi achiziționate abonamente sau 
bilete pentru transportul inter și intrajudețean și local 

• Încurajarea inițiativelor de amenajare de acoperișuri verzi (plantate, cu panouri voltaice etc.) 

• Identificarea unei zone din oraș ca zonă de testare / pilotare, care să fie regândită de la zero, 
incluzând tot ceea ce înseamnă tehnologia pentru un oraș inteligent – o astfel de inițiativă poate 
integra și problematica patrimoniului construit 

• A fost subliniată încă o dată oportunitatea unei baze de date spațiale la nivel regional, întrucât 
infrastructura hard este mai eficientă la acest nivel, decât la nivel local – spre exemplu, cloud-ul 
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• În domeniul siguranței publice a fost propusă dezvoltarea de structuri și sisteme de securitate 
pentru clădiri inteligente, pe lângă intervențiile de eficientizare energetică 

• A fost anunțată lansarea proiectului demarat de Spitalul Județean Cluj, în parteneriat cu clusterul 
Cluj IT și compania Spectator Healthcare Technology din Olanda privind dezvoltarea unei 
platforme de monitorizare la distanță a pacienților. Vor fi instalate terminale în mai multe locații 
(centru de diabet, centru de vârstnici etc.), însă infrastructura permite ca serviciul să fie accesat 
de pe orice telefon mobil. 

În încheiere, au fost anunțați pașii următori în procesul de elaborare a strategiei, constând în realizarea 
unei noi runde de consultări ce vor viza proiectele propuse la nivel local și regional. De asemenea, echipa 
de elaborare a strategiei așteaptă și pe parcursul următoarei perioade sugestii și observații pentru 
îmbunătățirea documentului strategic. 
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1.2.6. GRUP DE LUCRU MOBILITATE URBANĂ INTELIGENTĂ 

PREZENTARE 16.06.2020 
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1.3. PREZENTĂRI ȘI MINUTE GRUPURI DE LUCRU 3 

1.3.1. GRUP DE LUCRU ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ 

PREZENTARE 05.08.2020 
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MINUTĂ 05.08.2020 

Grup de lucru – Guvernanță Inteligentă 
Minută întâlnire 05.08.2020 

 
Grupul de lucru dedicat pilonului de guvernanță inteligentă a început cu prezentarea susținută de 
Reinhold Stadler asupra situației actuale a proiectului de realizare a Strategiei de Orașe Inteligente și 
Mobilitate Urbană Inteligentă, abordându-se următoarele aspecte: 

• Contextul european pentru următoarea perioadă de programare și obiectivele prezentului 
proiect:  

o Pregătirea orașelor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest pentru următoarea perioadă 
de programare prin dezvoltarea ideilor de proiect de tip ”smart city” și mobilitate urbană; 

o Pregătirea Regiunii Nord-Vest pentru următoarea perioadă de finanțare: proiecte 
strategice de interes regional 

• Progresul realizat de la ultima rundă de grupuri de lucru (revizuirea fișelor orașelor, discuțiile cu 
orașe, completarea auditului teritorial, completarea listei de proiecte regionale și definitivarea 
strategiei) 

• Prezentarea situației regiunii Nord-Vest în comparație cu media UE, aducând în discuție 
decalajele față de alte regiuni; 

• Prezentarea viziunii propuse pentru regiunea Nord-Vest: 
o Rețea digitală de localități; 
o Cetățeni activi în dezvoltarea orașelor; 
o Servicii publice digitalizate pe trei niveluri (național, regional, local) integrate la nivel local 
o Sistem de transport dezvoltat în jurul mijloacelor de transport cu emisii reduse sprijinit și 

optimizat continuu prin infrastructură TIC; 
o Sistem de învățământ digitalizat orientat către STEM și învățarea pe tot parcursul vieții; 
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o Baze de date regionale, județene, metropolitane și locale dezvoltate pentru a susține 
dezvoltarea și monitorizarea de politici publice și implementarea de proiecte și 
programe; 

o Sistem amplu de instrumente pentru monitorizarea calității factorilor de mediu racordat 
la bazele de date locale, județene și regionale; 

o Tranziție energetică către surse de energie regenerabilă și minimizarea consumului. 
• Competențe distinctive pentru regiunea Nord-Vest: 

o Economie – inovare regională 
o Cetățeni – performanță academică 
o Guvernanță – implementarea proiectelor smart-city la un nivel avansat în ce privește 

interacțiunea cu cetățenii 
o Mediu – disponibilitatea resurselor de energie regenerabilă 
o Mobilitate – avantaj prin prisma planurilor de mobilitate propuse și a proiectelor ample 
o Locuire – dezvoltarea soluțiilor GIS și interacțiunea cu cetățenii 

• Modalitatea de abordare a decalajelor: 
o Infrastructură –> finalizarea A3 / modernizare și electrificare magistrala 300 / DX4 – 4A; 
o Educație -> platformă regională pentru învățare pe tot parcursul vieții și dezvoltare 

competențelor digitale, centru comunitar pentru formare continuă; 
o Inovare (mărci înregistrate, comercializarea inovării etc.) –> Digital Innovation Hub Cluj-

Napoca, centre de inovare locală, Laboratoare vii; 
o Rafinarea mediului de afaceri –> platformă pentru internaționalizare, platformă atragere 

investitori; 
o Sănătate (accidente rutiere și pondere ridicată a deceselor din cauza cancerului și a 

bolilor cardio-vasculare) -> telemedicină și monitorizarea pacienților de la distanță; 
o Instituții –> Bază de date GIS la nivel regional, județean și local și portal de servicii publice 

(pentru indicele „Doing Business”); 
o Învățământ superior - platformă regională pentru învățare pe tot parcursul vieții și 

dezvoltare competențelor digitale; 
o Schimbări climatice –> Platformă / aplicație pentru monitorizarea calității factorilor de 

mediu, aplicație pentru încurajarea mobilității active și o serie amplă de proiecte de 
mobilitate urbană durabilă; 

o Securitate alimentară -> Platformă pentru promovarea și comercializarea produselor 
locale; 

o Industrie și inovare -> Digital Innovation Hub Cluj-Napoca, centre de inovare locală; 
o Orașe și comunități sustenabile -> Bază de date GIS la nivel regional, județean și local, 

proiecte de mobilitate urbană durabilă Obiective strategice (pentru cele 6 paliere 
stategice+2 obiective pentru infrastructură), deduse din problemele/nevoile identificate. 

• Obiectivele strategice din viitorul program de finanțare (POR 2021-2027), descompunerea 
obiectivului dedicat administrației inteligente și lista de proiecte propusă până în prezent. 

După această prezentare, domnul Stadler a invitat persoanele prezente să ia cuvântul în cazul în care 
considerau oportun să fie adăugate și alte informații: 

• Paulina Mitrea: A precizat că sunt bine propuse proiectele, generic vorbind, reușind să acopere o 
varietate considerabilă de nevoi/probleme, dar ar fi oportun să completăm lista de proiecte a 
platformelor regionale cu clusterele IT ca posibili realizatori pentru acestea. 

• Andrea Tanase (Transilvania IT): A propus să adăugăm lipsa infrastructurii IoT la nevoi și, 
eventual, un proiect pentru realizarea unei astfel de infrastructuri astfel încât să fie dezvoltate 
aplicațiile de digitalizare. De asemenea, ar trebui abordată problema management-ului situațiilor 
de criză. 
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• Doamna Paulina Mitrea a intervenit, cu rugămintea de a adăuga platforme suport pentru 
fundamentarea proceselor de luare a deciziilor. 

• Andrei Kelemen: A propus să circumscriem conceptul de smart teritory, regiunea nefiind 
compusă doar din așezări urbane. Ar trebui extinsă zona strategiei mai departe de limitele 
mediului urban. A doua observație a făcut referire la aplicațiile cu aplicabilitate regională, în 
viziunea domnului Kelemen nefiind posibil realist acest lucru, fapt pentru care a propus ideea de 
interoperabilitate. Pentru conceptul de smart teritory domnul Kelemen dispune de experiență 
dintr-un proiect implementat alături de CJ Cluj, în urma căruia vor fi dezvoltate câteva aplicații 
pentru tot teritoriul județului Cluj. 

În continuare, Reinhold Stadler a prezentat rezultatele parțiale ale voturilor din chestionarul aplicat 
primăriilor orașelor din regiune, metodologia de guvernanță și monitorizare a proiectelor, dar și 
instrumentele de monitorizare a nivelului de dezvoltare ”smart” al orașelor. După această prelegere a 
fost organizată o secțiune de tip întrebări-răspunsuri cu participanții: 

• Andrei Kelemen: Nu există deocamdată autonomie regională, însă este puțin probabil să putem 
avea proiecte regionale, cu impact regional. Deocamdată, pentru aplicațiile existente de la 
anumiți stakeholderi, dacă există piață disponibilă, aceste proiecte se pot extinde și în alte zone. 

• Reinhold Stadler: Ideea noastră era că pot exista proiecte cu precedent, care pot fi extinse, cum a 
fost situația cu proiectul depus de minister în parteneriat cu orașe pentru achiziția de material 
rulant pentru societățile de transport. 

• Andrei Kelemen: Ar trebui totuși să luăm mult mai serios în considerare realizarea proiectelor cu 
impact mai mare de către consiliile județene. 

• Reinhold Stadler: Dacă presupunem că CJ-urile realizează un parteneriat, apare însă o problemă 
legală în ce privește acțiunea unui CJ asupra unei platforme dedicată și altor județe. Ar exista 
totuși și alternativa alegerii pentru fiecare proiect a unui CJ ca lider de proiect. 

• Andra Tănase: Ar trebui discutată care va fi partea de resurse din spatele acestei strategii, în 
special în sensul finanțărilor disponibile. 

• Reinhold Stadler: Deocamdată pentru fiecare proiect sunt puse în broșură posibile surse de 
finanțare și sume aproximative. Pentru proiectele propuse în prezent am propus un mix între 
POR, InterReg și Horizon.  

• Andra Tănase: Propunem să existe și un așa-zis comitet consultativ pentru gândirea/maturizarea 
ideilor de proiect înainte de scrierea acestora. 

• Bianca Muntean: Referitor la sursele de finanțare, ar trebui adăugat și programul Digital Europe 
pentru finanțare prin intermediul DIH-urilor și programele locale de finanțare, precum 
concursurile pentru ONG-uri în Cluj-Napoca și Oradea, astfel încât să se sprijine măcar realizarea 
de studii pentru viitoare proiecte. Ar fi oportun să includem și partea de resurse umane, adică 
training-uri pentru formarea personalului. 

• Reinhold Stadler: Deocamdată, pentru fiecare proiect de platformă este inclusă și activitatea de 
formare a personalului, iar formarea cetățenilor este prevăzută în proiectele de centre locale 
pentru competențe digitale.  

• Paulina Mitrea: Ar fi oportun să fie explicată la începutul strategiei partea de definire a 
termenilor, în special în ce privește mobilitatea urbană și mobilitatea inteligentă. 

• Andra Tănase: Similar indicatorilor prezentați pentru monitorizare mai există și City Resilience 
index, care ar mai putea fi folosit ca element de monitorizare a dezvoltării regionale. 
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Lista participanților în conferința online conform raportului webex: 

Nr. Nume Email 

1 Bianca Muntean - Transilvania DIH bianca.muntean@transilvaniait.ro 

2 Guler Ovidiu guler.ovidiu@gmail.com 

3 Primaria Orașulyui Ștei primariaorasuluistei@gmail.com 

4 Andrei Kelemen andrei.kelemen@clujit.ro 

5 Andra Tanase (Transilvania IT) andra.tanase@transilvaniait.ro 

6 Andrei Gorghiu andrei.gorghiu@civitta.com 

7 Mihnea mamihnea@gmail.com 

8 Ioana Ivanov ioana.ivanov@civitta.com 

9 Paulina Mitrea paulina.mitrea@cs.utcluj.ro 

10 Cocesiu Liliana cocesiu.liliana@gmail.com 

11 Zsejki Alfred zsejki.alfred@nord-vest.ro 

12 Primaria Orasului Beclean secretariat@primariabeclean.ro 

13 Ovidiu Cîmpean ovidiu.cimpean@gmail.com 

14 Anamaria Gorog anamaria.gorog@nord-vest.ro 

15 Reinhold Stadler reinhold.stadler@civitta.com 
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1.3.2. GRUP DE LUCRU ECONOMIE INTELIGENTĂ 

PREZENTARE 05.08.2020 
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MINUTĂ 05.08.2020 

Grup de lucru – Economie Inteligentă 
Minută întâlnire 05.08.2020 

 
Grupul de lucru dedicat pilonului de economie inteligentă a început cu prezentarea susținută de Reinhold 
Stadler asupra situației actuale a proiectului de realizare a Strategiei de Orașe Inteligente și Mobilitate 
Urbană Inteligentă, abordându-se următoarele aspecte: 
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• Contextul european pentru următoarea perioadă de programare și obiectivele prezentului 
proiect:  

o Pregătirea orașelor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest pentru următoarea perioadă 
de programare prin dezvoltarea ideilor de proiect de tip ”smart city” și mobilitate urbană; 

o Pregătirea Regiunii Nord-Vest pentru următoarea perioadă de finanțare: proiecte 
strategice de interes regional 

• Progresul realizat de la ultima rundă de grupuri de lucru (revizuirea fișelor orașelor, discuțiile cu 
orașe, completarea auditului teritorial, completarea listei de proiecte regionale și definitivarea 
strategiei); 

• Prezentarea situației regiunii Nord-Vest în comparație cu media UE, aducând în discuție 
decalajele față de alte regiuni; 

• Prezentarea viziunii propuse pentru regiunea Nord-Vest: 
o Rețea digitală de localități; 
o Cetățeni activi în dezvoltarea orașelor; 
o Servicii publice digitalizate pe trei niveluri (național, regional, local) integrate la nivel local 
o Sistem de transport dezvoltat în jurul mijloacelor de transport cu emisii reduse sprijinit și 

optimizat continuu prin infrastructură TIC; 
o Sistem de învățământ digitalizat orientat către STEM și învățarea pe tot parcursul vieții; 
o Baze de date regionale, județene, metropolitane și locale dezvoltate pentru a susține 

dezvoltarea și monitorizarea de politici publice și implementarea de proiecte și 
programe; 

o Sistem amplu de instrumente pentru monitorizarea calității factorilor de mediu racordat 
la bazele de date locale, județene și regionale; 

o Tranziție energetică către surse de energie regenerabilă și minimizarea consumului. 
• Competențe distinctive pentru regiunea Nord-Vest: 

o Economie – inovare regională 
o Cetățeni – performanță academică 
o Guvernanță – implementarea proiectelor smart-city la un nivel avansat în ce privește 

interacțiunea cu cetățenii 
o Mediu – disponibilitatea resurselor de energie regenerabilă 
o Mobilitate – avantaj prin prisma planurilor de mobilitate propuse și a proiectelor ample 
o Locuire – dezvoltarea soluțiilor GIS și interacțiunea cu cetățenii 

• Modalitatea de abordare a decalajelor: 
o Infrastructură –> finalizarea A3 / modernizare și electrificare magistrala 300 / DX4 – 4A; 
o Educație -> platformă regională pentru învățare pe tot parcursul vieții și dezvoltare 

competențelor digitale, centru comunitar pentru formare continuă; 
o Inovare (mărci înregistrate, comercializarea inovării etc.) –> Digital Innovation Hub Cluj-

Napoca, centre de inovare locală, Laboratoare vii; 
o Rafinarea mediului de afaceri –> platformă pentru internaționalizare, platformă atragere 

investitori; 
o Sănătate (accidente rutiere și pondere ridicată a deceselor din cauza cancerului și a 

bolilor cardio-vasculare) -> telemedicină și monitorizarea pacienților de la distanță; 
o Instituții –> Bază de date GIS la nivel regional, județean și local și portal de servicii publice 

(pentru indicele „Doing Business”); 
o Învățământ superior - platformă regională pentru învățare pe tot parcursul vieții și 

dezvoltare competențelor digitale; 
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o Schimbări climatice –> Platformă / aplicație pentru monitorizarea calității factorilor de 
mediu, aplicație pentru încurajarea mobilității active și o serie amplă de proiecte de 
mobilitate urbană durabilă; 

o Securitate alimentară -> Platformă pentru promovarea și comercializarea produselor 
locale; 

o Industrie și inovare -> Digital Innovation Hub Cluj-Napoca, centre de inovare locală; 
o Orașe și comunități sustenabile -> Bază de date GIS la nivel regional, județean și local, 

proiecte de mobilitate urbană durabilă Obiective strategice (pentru cele 6 paliere 
stategice+2 obiective pentru infrastructură), deduse din problemele/nevoile identificate. 

• Obiectivele strategice din viitorul program de finanțare (POR 2021-2027), descompunerea 
obiectivului dedicat economiei inteligente și lista de proiecte propusă până în prezent. 

După această prezentare, domnul Stadler a invitat persoanele prezente să ia cuvântul în cazul în care 
considerau oportun să fie adăugate și alte informații: 

• Călin Șipoș (Cluj Startups): Ar fi oportun ca proiectele platformelor să fie dublate de proiecte de 
coaching. În plus, în cazul DIH-urilor consider că ar trebui să existe și fonduri disponibile pentru 
participanți, adică finanțări disponibile pentru incubatoare/acceleratoare astfel încât să poată 
oferi susținere firmelor/beneficiarilor. 

În continuare, Reinhold Stadler a prezentat noul proiect de centru de inovare comunitară pentru orașele 
medii, rezultatele parțiale ale voturilor din chestionarul aplicat primăriilor orașelor din regiune, 
metodologia de guvernanță și monitorizare a proiectelor, dar și instrumentele de monitorizare a nivelului 
de dezvoltare ”smart” al orașelor. După această prelegere a fost organizată o secțiune de tip întrebări-
răspunsuri cu participanții, singura intervenție aparținând domnului Stelian Brad: O sugestie este 
realizarea unei platforme de planificare urbană inteligentă. Ideea de ansamblu este să asigurăm o 
dezvoltare urbană sistematică și transparentă. Această platformă ar veni în sprijinul autorităților publice 
locale, dar și al celorlalți actori, tocmai prin prisma transparenței planificării cu ajutorul noilor tehnologii. 
Cetățenii ar putea astfel vizualiza întregul proces de luare a deciziilor referitoare la noile proiecte de 
transformare a mediului urban și ar putea aduce completări, indicații, observații sau ar putea sesiza 
probleme pentru proiectele propuse. 

 

 

 

Lista participanților în conferința online conform raportului webex: 

Nr. Nume Email 

1 Marius Bolba marius.Bolba@tetarom.ro 

2 Andrea Pop Pop.irina.andrea@gmail.com 

3 Szabo Janos primaria_cehu@yahoo.com 

4 Paulina Mitrea paulina.mitrea@cs.utcluj.ro 

5 Mircea Hotoleanu hotoleanu@rist.ro 

6 Alina Silaghi alina.silaghi@adlo.ro 

7 Calin Sipos (Cluj Startups) calinsipos@yahoo.com 

8 Ovidiu Cimpean ovidiu.cimpean@gmail.com 

9 Andrei Gorghiu andrei.gorghiu@civitta.com 

10 Felix Arion felixarion@usamvcluj.ro 
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11 Guler Ovidiu guler.ovidiu@gmail.com 

12 Felix Arion felix.arion@agrocluster.ro 

13 Dodescu Anca otiliaanca.dodescu@gmail.com 

14 Zsejki Alfred zsejki.alfred@nord-vest.ro 

15 Stelian Brad, Cluj IT Cluster stelian.brad@clujit.ro 

16 Ioana Ivanov ioana.ivanov@civitta.com 

17 Reinhold Stadler reinhold.stadler@civitta.com 
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1.3.3. GRUP DE LUCRU CETĂȚENI INTELIGENȚI 

PREZENTARE 06.08.2020 

253 
 



254 
 



255 
 



256 
 



257 
 



258 
 



259 
 



260 
 



261 
 



262 
 



263 
 



264 
 



265 
 



266 
 



267 
 



268 
 



269 
 



270 
 



 
 

MINUTĂ 06.08.2020 

Grup de lucru – Social - Cetățeni Inteligenți 
Minută întâlnire 06.08.2020 

 
Grupul de lucru dedicat pilonului de cetățeni inteligenți a început cu prezentarea susținută de Reinhold 
Stadler asupra situației actuale a proiectului de realizare a Strategiei de Orașe Inteligente și Mobilitate 
Urbană Inteligentă, abordându-se următoarele aspecte: 
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• Contextul european pentru următoarea perioadă de programare și obiectivele prezentului 
proiect:  

o Pregătirea orașelor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest pentru următoarea perioadă 
de programare prin dezvoltarea ideilor de proiect de tip ”smart city” și mobilitate urbană; 

o Pregătirea Regiunii Nord-Vest pentru următoarea perioadă de finanțare: proiecte 
strategice de interes regional 

• Progresul realizat de la ultima rundă de grupuri de lucru (revizuirea fișelor orașelor, discuțiile cu 
orașe, completarea auditului teritorial, completarea listei de proiecte regionale și definitivarea 
strategiei); 

• Prezentarea situației regiunii Nord-Vest în comparație cu media UE, aducând în discuție 
decalajele față de alte regiuni; 

• Prezentarea viziunii propuse pentru regiunea Nord-Vest: 
o Rețea digitală de localități; 
o Cetățeni activi în dezvoltarea orașelor; 
o Servicii publice digitalizate pe trei niveluri (național, regional, local) integrate la nivel local 
o Sistem de transport dezvoltat în jurul mijloacelor de transport cu emisii reduse sprijinit și 

optimizat continuu prin infrastructură TIC; 
o Sistem de învățământ digitalizat orientat către STEM și învățarea pe tot parcursul vieții; 
o Baze de date regionale, județene, metropolitane și locale dezvoltate pentru a susține 

dezvoltarea și monitorizarea de politici publice și implementarea de proiecte și 
programe; 

o Sistem amplu de instrumente pentru monitorizarea calității factorilor de mediu racordat 
la bazele de date locale, județene și regionale; 

o Tranziție energetică către surse de energie regenerabilă și minimizarea consumului. 
• Competențe distinctive pentru regiunea Nord-Vest: 

o Economie – inovare regională 
o Cetățeni – performanță academică 
o Guvernanță – implementarea proiectelor smart-city la un nivel avansat în ce privește 

interacțiunea cu cetățenii 
o Mediu – disponibilitatea resurselor de energie regenerabilă 
o Mobilitate – avantaj prin prisma planurilor de mobilitate propuse și a proiectelor ample 
o Locuire – dezvoltarea soluțiilor GIS și interacțiunea cu cetățenii 

• Modalitatea de abordare a decalajelor: 
o Infrastructură –> finalizarea A3 / modernizare și electrificare magistrala 300 / DX4 – 4A; 
o Educație -> platformă regională pentru învățare pe tot parcursul vieții și dezvoltare 

competențelor digitale, centru comunitar pentru formare continuă; 
o Inovare (mărci înregistrate, comercializarea inovării etc.) –> Digital Innovation Hub Cluj-

Napoca, centre de inovare locală, Laboratoare vii; 
o Rafinarea mediului de afaceri –> platformă pentru internaționalizare, platformă atragere 

investitori; 
o Sănătate (accidente rutiere și pondere ridicată a deceselor din cauza cancerului și a 

bolilor cardio-vasculare) -> telemedicină și monitorizarea pacienților de la distanță; 
o Instituții –> Bază de date GIS la nivel regional, județean și local și portal de servicii publice 

(pentru indicele „Doing Business”); 
o Învățământ superior - platformă regională pentru învățare pe tot parcursul vieții și 

dezvoltare competențelor digitale; 
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o Schimbări climatice –> Platformă / aplicație pentru monitorizarea calității factorilor de 
mediu, aplicație pentru încurajarea mobilității active și o serie amplă de proiecte de 
mobilitate urbană durabilă; 

o Securitate alimentară -> Platformă pentru promovarea și comercializarea produselor 
locale; 

o Industrie și inovare -> Digital Innovation Hub Cluj-Napoca, centre de inovare locală; 
o Orașe și comunități sustenabile -> Bază de date GIS la nivel regional, județean și local, 

proiecte de mobilitate urbană durabilă Obiective strategice (pentru cele 6 paliere 
stategice+2 obiective pentru infrastructură), deduse din problemele/nevoile identificate. 

• Obiectivele strategice din viitorul program de finanțare (POR 2021-2027), descompunerea 
obiectivului dedicat palierului de cetățeni inteligenți și lista de proiecte propusă până în prezent. 

După această prezentare, domnul Stadler a invitat persoanele prezente să ia cuvântul în cazul în care 
considerau oportun să fie adăugate și alte informații, însă nu au fost persoane care să dorească a lua 
cuvântul. 

În continuare, Reinhold Stadler a prezentat rezultatele parțiale ale voturilor din chestionarul aplicat 
primăriilor orașelor din regiune, metodologia de guvernanță și monitorizare a proiectelor, dar și 
instrumentele de monitorizare a nivelului de dezvoltare ”smart” al orașelor.  

După această prelegere a fost organizată o secțiune de tip întrebări-răspunsuri cu participanții, Andra 
Tănase de la Transilvania IT fiind singura persoană ce a dorit să ia cuvântul:  

• În cadrul liniilor de finanțare propuse prin POR ar trebui integrate oportunități de susținere a 
universităților pentru activitățile de cercetare-inovare, acestea fiind principalele entități, alături 
de institutele specializate, ce realizează acest tip de activități în mod curent; 

• Pentru proiectele propuse de dotare a unităților școlare trebuie avut în vedere și includerea 
activităților de pregătire a personalului didactic, astfel încât profesorii să dispună de 
competențele necesare realizării procesului de e-learning. 

 

Lista participanților în conferința online conform raportului webex: 

Nr. Crt. Nume Email 

1 Reinhold Stadler reinhold.stadler@civitta.com 

2 Guler Ovidiu guler.ovidiu@gmail.com 

3 Oras Sacueni orassacueni@gmail.com 

4 Andrei Gorghiu andrei.gorghiu@civitta.com 

5 Andra Tanase (Transilvania IT) andra.tanase@transilvaniait.ro 

6 Ioana Ivanov ioana.ivanov@civitta.com 

7 Claudia Gampe claudia_gampe@yahoo.com 

8 Zsejki Alfred zsejki.alfred@nord-vest.ro 

9 Sestac Ana Calina consilier.primar@singeorz-bai.ro 

10 Alexandra Anghel alex.anghel@cccluj.ro 

11 Primaria Oradea rrodib@yahoo.com 
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1.3.4. GRUP DE LUCRU MOBILITATE INTELIGENTĂ 

PREZENTARE 06.08.2020 
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MINUTĂ 06.08.2020 

Grup de lucru – Mobilitate Urbană Inteligentă 
Minută întâlnire 06.08.2020 

 
Grupul de lucru dedicat pilonului de mobilitate urbană inteligentă a început cu prezentarea susținută de 
Reinhold Stadler asupra situației actuale a proiectului de realizare a Strategiei de Orașe Inteligente și 
Mobilitate Urbană Inteligentă, abordându-se următoarele aspecte: 

• Contextul european pentru următoarea perioadă de programare și obiectivele prezentului 
proiect:  

o Pregătirea orașelor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest pentru următoarea perioadă 
de programare prin dezvoltarea ideilor de proiect de tip ”smart city” și mobilitate urbană; 

o Pregătirea Regiunii Nord-Vest pentru următoarea perioadă de finanțare: proiecte 
strategice de interes regional 

• Progresul realizat de la ultima rundă de grupuri de lucru (revizuirea fișelor orașelor, discuțiile cu 
orașe, completarea auditului teritorial, completarea listei de proiecte regionale și definitivarea 
strategiei); 

• Prezentarea situației regiunii Nord-Vest în comparație cu media UE, aducând în discuție 
decalajele față de alte regiuni; 

• Prezentarea viziunii propuse pentru regiunea Nord-Vest: 
o Rețea digitală de localități; 
o Cetățeni activi în dezvoltarea orașelor; 
o Servicii publice digitalizate pe trei niveluri (național, regional, local) integrate la nivel local 
o Sistem de transport dezvoltat în jurul mijloacelor de transport cu emisii reduse sprijinit și 

optimizat continuu prin infrastructură TIC; 
o Sistem de învățământ digitalizat orientat către STEM și învățarea pe tot parcursul vieții; 
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o Baze de date regionale, județene, metropolitane și locale dezvoltate pentru a susține 
dezvoltarea și monitorizarea de politici publice și implementarea de proiecte și 
programe; 

o Sistem amplu de instrumente pentru monitorizarea calității factorilor de mediu racordat 
la bazele de date locale, județene și regionale; 

o Tranziție energetică către surse de energie regenerabilă și minimizarea consumului. 
• Competențe distinctive pentru regiunea Nord-Vest: 

o Economie – inovare regională 
o Cetățeni – performanță academică 
o Guvernanță – implementarea proiectelor smart-city la un nivel avansat în ce privește 

interacțiunea cu cetățenii 
o Mediu – disponibilitatea resurselor de energie regenerabilă 
o Mobilitate – avantaj prin prisma planurilor de mobilitate propuse și a proiectelor ample 
o Locuire – dezvoltarea soluțiilor GIS și interacțiunea cu cetățenii 

• Modalitatea de abordare a decalajelor: 
o Infrastructură –> finalizarea A3 / modernizare și electrificare magistrala 300 / DX4 – 4A; 
o Educație -> platformă regională pentru învățare pe tot parcursul vieții și dezvoltare 

competențelor digitale, centru comunitar pentru formare continuă; 
o Inovare (mărci înregistrate, comercializarea inovării etc.) –> Digital Innovation Hub Cluj-

Napoca, centre de inovare locală, Laboratoare vii; 
o Rafinarea mediului de afaceri –> platformă pentru internaționalizare, platformă atragere 

investitori; 
o Sănătate (accidente rutiere și pondere ridicată a deceselor din cauza cancerului și a 

bolilor cardio-vasculare) -> telemedicină și monitorizarea pacienților de la distanță; 
o Instituții –> Bază de date GIS la nivel regional, județean și local și portal de servicii publice 

(pentru indicele „Doing Business”); 
o Învățământ superior - platformă regională pentru învățare pe tot parcursul vieții și 

dezvoltare competențelor digitale; 
o Schimbări climatice –> Platformă / aplicație pentru monitorizarea calității factorilor de 

mediu, aplicație pentru încurajarea mobilității active și o serie amplă de proiecte de 
mobilitate urbană durabilă; 

o Securitate alimentară -> Platformă pentru promovarea și comercializarea produselor 
locale; 

o Industrie și inovare -> Digital Innovation Hub Cluj-Napoca, centre de inovare locală; 
o Orașe și comunități sustenabile -> Bază de date GIS la nivel regional, județean și local, 

proiecte de mobilitate urbană durabilă Obiective strategice (pentru cele 6 paliere 
stategice+2 obiective pentru infrastructură), deduse din problemele/nevoile identificate. 

• Obiectivele strategice din viitorul program de finanțare (POR 2021-2027), descompunerea 
obiectivului dedicat mobilității inteligente și lista de proiecte propusă până în prezent. 

După această prezentare, domnul Stadler a invitat persoanele prezente să ia cuvântul în cazul în care 
considerau oportun să fie adăugate și alte informații: 

• Doamna Paulina Mitrea a întrebat despre modul în care stragia abordează subiectul mobilității 
urbane pentru că aceste este și o verticală smart city. 

• Reinhold Stadler a explicat că este vorba de o abordare dublă, că la nivelul Regiunii de Dezvoltare 
Nord-Vest, mobilitatea urbană și conceptul de smart city (care include și smart mobility / 
mobilitatea inteligentă) reprezintă cele două priorități pentru care s-a realizat strategia. De aceea, 
strategia abordează ambele subiecte detaliate. 
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În continuare, Reinhold Stadler a prezentat rezultatele parțiale ale voturilor din chestionarul aplicat 
primăriilor orașelor din regiune, metodologia de guvernanță și monitorizare a proiectelor, dar și 
instrumentele de monitorizare a nivelului de dezvoltare ”smart” al orașelor. După această prelegere a 
fost organizată o secțiune de tip întrebări-răspunsuri cu participanții: 

• Reprezentanții primăriei Sighetu Marmației au menționat faptul că strategia nu pune suficient 
accent pe Sighetu Marmației ca centru turistic la nivelul regiunii. Sighetu Marmației, prin 
obiectivele sale turistice, mai ales prin Memorialul Durerii reprezintă o importantă destinație 
turistică și completează adesea vizitele turiștilor care își petrec timpul în zona Maramureșului. 
Mai mult de atât, ar trebui pus atrasă atenția asupra importanței podului peste Tisa și 
necesitatea centurii. De asemenea, drumul de legătură între Sighetu Marmației și Baia Mare, deși 
este un proiect costisitor, este foarte important pentru cele două municipii. 

Lista participanților în conferința online conform raportului webex: 

Nr. Nume Email 

1 Reinhold Stadler reinhold.stadler@civitta.com 

2 Ciurte Rodica ciurterodica@zalausj.ro 

3 Ioana Ivanov ioana.ivanov@civitta.com 

4 Ovidiu Caimpean ovidiu.cimpean@gmail.com 

5 Andra Tanase (Transilvania IT) andra.tanase@transilvaniait.ro 

6 Vasile Barbul vasile.barbul@yahoo.com 

8 Sveda Andrea proiecte@primariasm.ro 

9 Guler Ovidiu guler.ovidiu@gmail.com 

10 Paulina Mitrea paulina.mitrea@cs.utcluj.ro 

11 Andrei Gorghiu andrei.gorghiu@civitta.com 

12 Claudia Gampe claudia_gampe@yahoo.com 

13 Ananta ananta.fabian@zmbm.ro 

14 Primaria Oradea rrodib@yahoo.com 

15 Revesz Bogdan Alexandru bogdanalexandru5@gmail.com 
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1.3.5. GRUP DE LUCRU LOCUIRE INTELIGENTĂ 

PREZENTARE 07.08.2020 
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MINUTĂ 07.08.2020 

Grup de lucru – Locuire Inteligentă 
Minută întâlnire 07.08.2020 

 
Grupul de lucru dedicat pilonului de locuire inteligentă a început cu prezentarea susținută de Reinhold 
Stadler asupra situației actuale a proiectului de realizare a Strategiei de Orașe Inteligente și Mobilitate 
Urbană Inteligentă, abordându-se următoarele aspecte: 
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• Contextul european pentru următoarea perioadă de programare și obiectivele prezentului 
proiect:  

o Pregătirea orașelor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest pentru următoarea perioadă 
de programare prin dezvoltarea ideilor de proiect de tip ”smart city” și mobilitate urbană; 

o Pregătirea Regiunii Nord-Vest pentru următoarea perioadă de finanțare: proiecte 
strategice de interes regional 

• Progresul realizat de la ultima rundă de grupuri de lucru (revizuirea fișelor orașelor, discuțiile cu 
orașe, completarea auditului teritorial, completarea listei de proiecte regionale și definitivarea 
strategiei); 

• Prezentarea situației regiunii Nord-Vest în comparație cu media UE, aducând în discuție 
decalajele față de alte regiuni; 

• Prezentarea viziunii propuse pentru regiunea Nord-Vest: 
o Rețea digitală de localități; 
o Cetățeni activi în dezvoltarea orașelor; 
o Servicii publice digitalizate pe trei niveluri (național, regional, local) integrate la nivel local 
o Sistem de transport dezvoltat în jurul mijloacelor de transport cu emisii reduse sprijinit și 

optimizat continuu prin infrastructură TIC; 
o Sistem de învățământ digitalizat orientat către STEM și învățarea pe tot parcursul vieții; 
o Baze de date regionale, județene, metropolitane și locale dezvoltate pentru a susține 

dezvoltarea și monitorizarea de politici publice și implementarea de proiecte și 
programe; 

o Sistem amplu de instrumente pentru monitorizarea calității factorilor de mediu racordat 
la bazele de date locale, județene și regionale; 

o Tranziție energetică către surse de energie regenerabilă și minimizarea consumului. 
• Competențe distinctive pentru regiunea Nord-Vest: 

o Economie – inovare regională 
o Cetățeni – performanță academică 
o Guvernanță – implementarea proiectelor smart-city la un nivel avansat în ce privește 

interacțiunea cu cetățenii 
o Mediu – disponibilitatea resurselor de energie regenerabilă 
o Mobilitate – avantaj prin prisma planurilor de mobilitate propuse și a proiectelor ample 
o Locuire – dezvoltarea soluțiilor GIS și interacțiunea cu cetățenii 

• Modalitatea de abordare a decalajelor: 
o Infrastructură –> finalizarea A3 / modernizare și electrificare magistrala 300 / DX4 – 4A; 
o Educație -> platformă regională pentru învățare pe tot parcursul vieții și dezvoltare 

competențelor digitale, centru comunitar pentru formare continuă; 
o Inovare (mărci înregistrate, comercializarea inovării etc.) –> Digital Innovation Hub Cluj-

Napoca, centre de inovare locală, Laboratoare vii; 
o Rafinarea mediului de afaceri –> platformă pentru internaționalizare, platformă atragere 

investitori; 
o Sănătate (accidente rutiere și pondere ridicată a deceselor din cauza cancerului și a 

bolilor cardio-vasculare) -> telemedicină și monitorizarea pacienților de la distanță; 
o Instituții –> Bază de date GIS la nivel regional, județean și local și portal de servicii publice 

(pentru indicele „Doing Business”); 
o Învățământ superior - platformă regională pentru învățare pe tot parcursul vieții și 

dezvoltare competențelor digitale; 
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o Schimbări climatice –> Platformă / aplicație pentru monitorizarea calității factorilor de 
mediu, aplicație pentru încurajarea mobilității active și o serie amplă de proiecte de 
mobilitate urbană durabilă; 

o Securitate alimentară -> Platformă pentru promovarea și comercializarea produselor 
locale; 

o Industrie și inovare -> Digital Innovation Hub Cluj-Napoca, centre de inovare locală; 
o Orașe și comunități sustenabile -> Bază de date GIS la nivel regional, județean și local, 

proiecte de mobilitate urbană durabilă Obiective strategice (pentru cele 6 paliere 
stategice+2 obiective pentru infrastructură), deduse din problemele/nevoile identificate. 

• Obiectivele strategice din viitorul program de finanțare (POR 2021-2027), descompunerea 
obiectivului dedicat locuirii inteligente și lista de proiecte propusă până în prezent. 

După această prezentare, domnul Stadler a invitat persoanele prezente să ia cuvântul în cazul în care 
considerau oportun să fie adăugate și alte informații: 

• Paulina Mitrea: Proiecte dezvoltate la nivel local ar trebui corelate cu conceptul de infrastructură 
verde. 

• Dan Clinci: De subliniat este ideea de spațiu public util, în sensul că printre blocurile din cartiere 
se regăsesc pe planurile realizate spații colorate, ca fiind spațiu verde, însă momentan aceste 
spații au în realitate doar plante inestetice și fără un efect benefic din punct de vedere al 
mediului. Astfel, propunerea ar fi să fie refăcute mai întâi aceste spații dintre blocuri, alei și străzi, 
chiar și după un concept smart. În plus, ar putea fi propus un concept de ”complete street” (link 
mai jos), de reorganizare a tuturor sistemelor, inclusiv iluminat inteligent, facilități de relaxare 
sau sisteme de irigație automatizate etc. De asemenea, este important ca proiectele de 
anvergură să ia în considerare că spațiul public nu trebuie să fie doar un spațiu de vitrină. În acest 
sens, pe exemplul Oradea, spațiul public de relaxare pentru cetățeni nu ar trebui gândit doar ca o 
zonă pietonală cu alei ample, ci și dezvoltarea ideii de funcționalitate.  

(https://smartgrowthamerica.org/program/national-complete-streets-coalition/publications/what-
are-complete-streets/). 

În continuare, Reinhold Stadler a prezentat noul proiect de centru de inovare comunitară pentru orașele 
medii, un draft pentru proiectul platformei regionale de fundamentare a deciziilor, rezultatele parțiale ale 
voturilor din chestionarul aplicat primăriilor orașelor din regiune, metodologia de guvernanță și 
monitorizare a proiectelor, dar și instrumentele de monitorizare a nivelului de dezvoltare ”smart” al 
orașelor. După această prelegere a fost organizată o secțiune de tip întrebări-răspunsuri cu participanții, 
însă nu au mai fost alte observații din partea participanților. 

 

Lista participanților în conferința online conform raportului webex: 

Nr. Crt. Nume Email 

1 Reinhold Stadler reinhold.stadler@civitta.com 

2 Botos Alexandru botos.sandor@gmail.com 

3 Andrei Gorghiu andrei.gorghiu@civitta.com 

4 Paulina Mitrea paulina.mitrea@cs.utcluj.ro 

5 Primaria Oradea rrodib@yahoo.com 

6 Ioana Ivanov ioana.ivanov@civitta.com 

7 Dan Clinci asociatia.urbannect@gmail.com 

8 Sita Ioan Valentin valentin.sita@yahoo.com 
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9 Paulina Mitrea paulina.mitrea@cs.utcluj.ro 

10 Guler Ovidiu guler.ovidiu@gmail.com 
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1.3.6. GRUP DE LUCRU MEDIU INTELIGENT 

PREZENTARE 07.08.2020 
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MINUTĂ 07.08.2020 

Grup de lucru – Mediu Inteligent 
Minută întâlnire 07.08.2020 

 
Grupul de lucru dedicat pilonului de mediu inteligent a început cu prezentarea susținută de Reinhold 
Stadler asupra situației actuale a proiectului de realizare a Strategiei de Orașe Inteligente și Mobilitate 
Urbană Inteligentă, abordându-se următoarele aspecte: 
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• Contextul european pentru următoarea perioadă de programare și obiectivele prezentului 
proiect:  

o Pregătirea orașelor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest pentru următoarea perioadă 
de programare prin dezvoltarea ideilor de proiect de tip ”smart city” și mobilitate urbană; 

o Pregătirea Regiunii Nord-Vest pentru următoarea perioadă de finanțare: proiecte 
strategice de interes regional 

• Progresul realizat de la ultima rundă de grupuri de lucru (revizuirea fișelor orașelor, discuțiile cu 
orașe, completarea auditului teritorial, completarea listei de proiecte regionale și definitivarea 
strategiei); 

• Prezentarea situației regiunii Nord-Vest în comparație cu media UE, aducând în discuție 
decalajele față de alte regiuni; 

• Prezentarea viziunii propuse pentru regiunea Nord-Vest: 
o Rețea digitală de localități; 
o Cetățeni activi în dezvoltarea orașelor; 
o Servicii publice digitalizate pe trei niveluri (național, regional, local) integrate la nivel local 
o Sistem de transport dezvoltat în jurul mijloacelor de transport cu emisii reduse sprijinit și 

optimizat continuu prin infrastructură TIC; 
o Sistem de învățământ digitalizat orientat către STEM și învățarea pe tot parcursul vieții; 
o Baze de date regionale, județene, metropolitane și locale dezvoltate pentru a susține 

dezvoltarea și monitorizarea de politici publice și implementarea de proiecte și 
programe; 

o Sistem amplu de instrumente pentru monitorizarea calității factorilor de mediu racordat 
la bazele de date locale, județene și regionale; 

o Tranziție energetică către surse de energie regenerabilă și minimizarea consumului. 
• Competențe distinctive pentru regiunea Nord-Vest: 

o Economie – inovare regională 
o Cetățeni – performanță academică 
o Guvernanță – implementarea proiectelor smart-city la un nivel avansat în ce privește 

interacțiunea cu cetățenii 
o Mediu – disponibilitatea resurselor de energie regenerabilă 
o Mobilitate – avantaj prin prisma planurilor de mobilitate propuse și a proiectelor ample 
o Locuire – dezvoltarea soluțiilor GIS și interacțiunea cu cetățenii 

• Modalitatea de abordare a decalajelor: 
o Infrastructură –> finalizarea A3 / modernizare și electrificare magistrala 300 / DX4 – 4A; 
o Educație -> platformă regională pentru învățare pe tot parcursul vieții și dezvoltare 

competențelor digitale, centru comunitar pentru formare continuă; 
o Inovare (mărci înregistrate, comercializarea inovării etc.) –> Digital Innovation Hub Cluj-

Napoca, centre de inovare locală, Laboratoare vii; 
o Rafinarea mediului de afaceri –> platformă pentru internaționalizare, platformă atragere 

investitori; 
o Sănătate (accidente rutiere și pondere ridicată a deceselor din cauza cancerului și a 

bolilor cardio-vasculare) -> telemedicină și monitorizarea pacienților de la distanță; 
o Instituții –> Bază de date GIS la nivel regional, județean și local și portal de servicii publice 

(pentru indicele „Doing Business”); 
o Învățământ superior - platformă regională pentru învățare pe tot parcursul vieții și 

dezvoltare competențelor digitale; 
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o Schimbări climatice –> Platformă / aplicație pentru monitorizarea calității factorilor de 
mediu, aplicație pentru încurajarea mobilității active și o serie amplă de proiecte de 
mobilitate urbană durabilă; 

o Securitate alimentară -> Platformă pentru promovarea și comercializarea produselor 
locale; 

o Industrie și inovare -> Digital Innovation Hub Cluj-Napoca, centre de inovare locală; 
o Orașe și comunități sustenabile -> Bază de date GIS la nivel regional, județean și local, 

proiecte de mobilitate urbană durabilă Obiective strategice (pentru cele 6 paliere 
stategice+2 obiective pentru infrastructură), deduse din problemele/nevoile identificate. 

• Obiectivele strategice din viitorul program de finanțare (POR 2021-2027), descompunerea 
obiectivului dedicat mediului inteligent și lista de proiecte propusă până în prezent. 

După această prezentare, domnul Stadler a invitat persoanele prezente să ia cuvântul în cazul în care 
considerau oportun să fie adăugate și alte informații: 

• Bexa Adrian: În cadrul strategiei ar fi oportun să fie precizat faptul că orașele din regiune ar 
trebui să realizeze proiecte de tranziție către infrastructură verde, în special în contextul 
discuțiilor de la nivelul Consiliului Europei asupra pactului ecologic. 

• Lucian Croitoru: Dorim să propunem autorităților realizarea unor proiecte de studiere a 
permeabilității terenurilor din cadrul mediului urban pentru a detecta zonele inundabile, cu 
scopul de a preveni situațiile de inundare a locuințelor sau fondului construit pe anumite terenuri. 
În plus, susținem ideea proiectelor de acoperișuri/terase verzi care să răspundă problemelor de 
captare eficientă a apelor pluviale. 

• Paulina Mitrea: De ce specificăm că există un decalaj în ce priveste telemedicina? 
• Reinhold Stadler: E vorba de un decalaj în ce privește dimensiunea sistemelor disponibile, 

deocamdată existând astfel de proiecte implementate doar în municipiile reședințe de județ, dar 
este nevoie de extinderea acestui tip de serviciu. 

În continuare, Reinhold Stadler a prezentat noul proiect de centru de inovare comunitară pentru orașele 
medii, rezultatele parțiale ale voturilor din chestionarul aplicat primăriilor orașelor din regiune, 
metodologia de guvernanță și monitorizare a proiectelor, dar și instrumentele de monitorizare a nivelului 
de dezvoltare ”smart” al orașelor. După această prelegere a fost organizată o secțiune de tip întrebări-
răspunsuri cu participanții, doamna Paulina Mitrea fiind singura persoană ce a dorit să intervină: 

• Paulina Mitrea: Ar fi utile platformele suport pentru fundamentarea deciziilor, cu mecanisme de 
procesare a datelor, astfel încât să se creeze baze de date cu informații cât mai cuprinzătoare 
despre factorii de mediu și să se folosească pentru analiza situației teritoriului. 

• Reinhold Stadler: Pentru acest aspect, o astfel de platformă era gândită ca o extensie la baza de 
date GIS propusă deja, dar se poate regândi un proiect care să se bazeze pe datele GIS și să 
integreze datele obținute prin intermediul senzorilor exzistenți/achiziționați. 

 

Lista participanților în conferința online conform raportului webex: 

Nr. Crt. Nume Email 

1 Reinhold Stadler reinhold.stadler@civitta.com 

2 ABA Crisuri istvan.imre@dac.rowater.ro 

3 Andrei Gorghiu andrei.gorghiu@civitta.com 

4 Carmen Horotan office@apmsj.anpm.ro 

5 Ioana Ivanov ioana.ivanov@civitta.com 
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6 Alina Oltean alina.oltean@gherla.ro 

7 APELE ROMANE ABA SOMES TISA - Bexa Adrian adrian.bexa@dast.rowater.ro 

8 Lucian Croitoru victor.lucian.croitoru@casomes.ro 

9 Adela Ordean adela.ordean@distributie-energie.ro 

10 Paulina Mitrea paulina.mitrea@cs.utcluj.ro 

11 Andra Tanase (Transilvania IT) andra.tanase@transilvaniait.ro 

12 Primaria Oradea rrodib@yahoo.com 

13 Zsejki Alfred zsejki.alfred@nord-vest.ro 

14 Ciufu AnaMaria ciufu.anamaria@yahoo.com 

15 Ramona Sabou primaria.ardud@yahoo.com 

16 Guler Ovidiu guler.ovidiu@gmail.com 
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1.4. PREZENTARE PROIECTE REGIONALE 
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1.5. CONFERINȚA FINALĂ 

1.5.1. PREZENTATORI ÎN CADRUL EVENIMENTULUI  
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1.5.2. INVITAȚIE EVENIMENT  
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1.5.3. PREZENTARE GRAȚIAN MIHĂILESCU – URBANIZE HUB 

POZE REȘIȚA 
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1.5.4. PREZENTARE ANA-MARIA BASTON – RUPPRECHT CONSULT 
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1.5.5. PREZENTARE PETER BJORN LARSEN – SMART CITY INSIGHTS 
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1.5.6. PREZENTARE HANS-MARTIN NEUMANN - AIT 
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