
Anexa nr.5 

 

PROPUNERI PENTRU CONCEPEREA PROIECTELOR TIP SMART  

IMBUNATATIREA COMUNICARII CU CETATENII IN VEDEREA REZOLVARII DOLEANTELOR 

LOR 

  

1. Drumuri sigure către școală-Proiect pilot cu multiplu impact:  

- Cooperarea între diverși actori sociali - organismul administrativ+poliţie+cadre didactice+părinţi 

+organizaţii non-profit; 

- Siguranța circulației cu bicicleta și reducerea riscului accidentelor de bicicletă produse pe drumul spre 

şi de la şcoală;  

- Sănătate-ciclismul şi mersul pe jos, practici esențiale pentru dezvoltarea aptitudinilor motrice şi de 

orientare; eliminarea sedentarismului; socializare; 

- Educație-formarea respectului de sine al copiiilor şi adolescenţilor; instruiri pentru circulația cu 

bicicleta, realizarea de hărţi; protejarea mediului; 

- Economii bugetare datorită costurilor scăzute pentru amenajarea velo-parcarilor; față de costurile mai 

ridicate necesare pentru amenajarea parcărilor auto; 

- Eficientizarea folosirii terenurilor; ciclismul ajută la crearea de spaţiu: 7-9 biciclete încap într-un 

singur loc de parcare al unei maşini (Sursa: 20 de motive pentru ciclism); 

- Siguranta în trafic- descongestionarea unor noduri de trafic; 

- Conectarea zonelor cu scolide zonele rezidențiale/comerciale/administrative/gară. 

 

2. Edu Quiz-Edu Quiz este un proiect prin care emisiunile de cultură generală, pe care le urmăream cu 

mare interes la televizor, sunt mutate în băncile școlilor. Cu ajutorul tehnologiei și jocului, profesorul va 

verifica în timp real răspunsurile tuturor elevilor sau studenților pe un anumit subiect. 

Care vor fi beneficii ale acestui proiect? 

- participanții vor folosi tehnologia pentru a învăța și în felul acesta învățarea va fi mai atractivă 

- testarea cunoștințele se va face prin joc, cu un stres mult mai mic decât cel de la examene 

- toți elevii vor răspunde, nu doar cel care ridica primul mâna sau e observat mai bine de profesor 

- profesorul va verifica în timp real dacă un concept predat a fost înțeles corect 

- elevii vor fi mai atenți pe tot parcursul orei, fiind nevoiți sa întrețină dialogul digital cu profesorul 

- profesorul va observa evoluția elevilor pe întreaga perioada de timp, nu doar la momentul examenului 

final, și va putea dirija eventuale corecții din timp. 

 

3. City Alerts 
Știați că securitatea și siguranța sunt în top când este vorba de prioritățile cetățenilor? Din siguranță se 

naște confortul căutat de locuitori, iar acest confort are de suferit când apar surprize în ceea ce privește 

funcționarea infrastructurii orașului. Fie ca este vorba despre un mijloc de transport, apa, gazul sau 

curentul electric din case, drumul spre serviciu sau școala copilului, orarul unei instituții, orice modificare 

provoacă surprize și disconfort. Iar dacă aceste “excepții” nu sunt semnalizate corect și din timp, ele sunt 

adevărate bătăi de cap pentru derularea activității orașului. Citi Alerts este proiectul care face aceste 

intervenții vizibile intre instituții și cunoscute din timp cetățenilor.  

 

4. City POI 
Am văzut mai sus cum inteligența colectivă poate face diferența între un oraș digital și unul inteligent. 

Este limpede că rezultatele obținute de o echipă organizată sunt semnificativ mai mari decât cele ale unei 

singure persoane. City POI (POI = Points Of Interest = Puncte/locuri de interes) este proiectul prin care 

mutam gestionarea datelor de interes de la doar câțiva oameni către toți cei care doresc să contribuie. Fie 

că este vorba despre străzile dintr-un oraș, stațiile de transport, parcările, clădirile istorice, locațiile cu 

evenimente, parcurile, restaurantele, scolile, farmaciile sau spitalele acelui oraș, autoritățile și persoanele 

voluntare vor putea gestiona împreună aceste informații. O importantă parte a proiectului o reprezintă 

modul în care persoanele “neoficiale” se vor putea implica în gestionarea acestor informații, într-un mod 

care să asigure corectitudinea datelor și viteza lor de colectare. 

Care vor fi beneficii ale acestui proiect? 

- gestionarea punctelor de interes se face independent de un provider de hărți (google, openstreetmap) 

- platforma oferă posibilitatea filtrării printr-un API a locațiilor dorite 

- o serie largă de proiecte vor beneficia de o vastă și națională bază de date 



- locațiile salvate pot fi din toată țara și de diferite tipuri 

- aplicațiile mobile construite pentru un anumit oraș vor putea fi ușor extinse la orice alt oraș 

- în lipsa reacției din partea autorităților unei anumite localități, voluntarii pot prelua responsabilitatea 

gestionării datelor 

- informațiile eronate sau lipsa vor fi ușor observate de comunitate și corectate. 

 

5. Piața Mea 

Oare câți dintre noi ne-am întrebat ce produse sunt în piețele locale și care-i prețul lor? Și care dintre noi 

ne-am întrebat care ar fi cea mai bună perioadă pentru a face aprovizionarea pe un termen lung, la prețul 

cel mai avantajos? Piata Mea este un proiect prin care prețurile și produsele vândute în piețele orașului 

vor fi publicate zilnic. 

Care vor fi beneficii ale acestui proiect? 

- transparența asupra prețurilor practicate în piețele orașului 

- informarea cetățenilor vis-à-vis de produsele disponibile în piețe 

- vizualizarea evoluției prețurilor la un anumit produs pe perioada întregului an 

 

 Propunerile de proiecte pot fi inregistrate pe o platforma om-line pe care UAT Ghimbav o poate 

implementa pentru o mai bună comunicare cu cetățenii în vederea înregistrării doleanțelor și 

rezolvării acestora . 

 Open Culture Hackathon / http://mysmartcity.ro/Timisoara 

 Date deschise pentru un oraș inteligent / http://mysmartcity.ro/date-deschise-pentru-un-oras-

inteligent/ 

 


