
 

 

 

 

Provocarea Orașelor Inteligente 

septembrie 2020 – septembrie 2022 

 

  
Municipiul Arad continuă călătoria digitală, participând la Provocarea celor 100 Orașe Inteligente 

(ICC). Programul este o inițiativă a Comisiei Europene, gândită ca o oportunitate unică de colaborare 

în cadrul unei comunități de orașe care își propun valorificarea tehnologiilor avansate pentru a-și 

asigura o dezvoltare inteligentă, verde și durabilă.  

Context 

Aradul a fost unul dintre cele 15 orașe europene care a participat la Programul Provocarea Orașelor 

Digitale / Digital Cities Challenge (DCC), susținut de Comisia Europeană în perioada ianuarie 2018 – iunie 

2019. Partenerii municipalității în proiect au fost cele două universități ale Aradului și Camera de 

Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad, iar principalul rezultat obținut este „Strategia de 

transformare digitală pentru Municipiul Arad”, elaborată cu sprijinul unor experți desemnați de 

Comisia Europeană și prin consultarea părților interesate din rândul comunității.  

 

După succesul DCC, Comisia Europeană a lansat un nou program, Provocarea celor 100 Orașe 

Inteligente (ICC), Aradul numărând-se printre cele 136 de localități europene care, pe parcursul a doi 

ani, colaborează în procesul comun de digitalizare, beneficiază de consultanță de specialitate gratuită 

din partea unor experți de renume și, nu în ultimul rând, stabilesc împreună cu comunitatea locală care 

sunt prioritățile digitale și soluțiile concrete pe care le vor adopta în perioada imediat următoare.  
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Acțiuni cheie 

În cadrul proiectului, Primăria Municipiului Arad, pe baza unei analize a nevoilor orașului, propune o 

viziune de transformare digitală pe termen lung, dar și o listă de măsuri concrete, digitale și smart, pe 

care le va implementa pe termen scurt și mediu, în colaborare cu grupul local format din reprezentanți 

ai mediului universitar, mediului de afaceri, ai altor instituții și ai societății civile. Aceste măsuri vizează 

îmbunătățirea calității activității administrației locale, mobilitatea, accesibilizarea, dezvoltarea 

competențelor digitale, siguranța cetățenilor și eficientizarea serviciilor prin digitalizare.  

 

Până la finalul proiectului, Municipiul Arad își propune:  

- să realizeze o revizuire a priorităților locale în domeniile digital și smart, prin adaptarea acestora la 

contextul actual și pornind de la Strategia de transformare digitală adoptată în anul 2019;  

- să demareze implementarea unor soluții digitale și smart (minim 3 - 6 soluții noi) care să conducă la 

îmbunătățirea serviciilor și a calității vieții în general, contribuind, totodată al dezvoltarea economico-

socială a orașului;  

- să creeze un grup local de colaborare format din parteneri activi, care să poată continua colaborarea 

independent și după finalizarea programului; 

- să devină un membru activ al comunității europene de orașe inteligente, în cadrul căreia să 

beneficieze de experiența altor localități și totodată să promoveze imaginea și interesele Aradului pe 

plan european.  

 

 Contact  
Primăria Municipiului Arad 
lbocancios@primariaarad.ro 
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