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Proiectul ICC propune o transformare a orașelor în patru etape

Pregătire & 

evaluare

Detaliere ambiții și 

roadmap (foaie de parcurs)

Implementare Revizuire și pași 

următori

15 luni:

mai 2021 - iulie 2022

3 luni:

februarie - aprilie 2021

5 luni:

septembrie 2020 - februarie 2021

2 luni:

august - septembrie 2022

Care este stadiul orașului, încotro ar 

trebui să se îndrepte și cine din 

ecosistem se va mobiliza.

Elaborarea unui plan concret pentru 

atingerea țintitelor de 

îmbunătățire, colaborarea cu 

comunitatea; detaliere acțiuni cu 

beneficii rapide

Implementarea activităților planificate 

și măsurarea rezultatelor;

Desfășurarea de acțiuni în parteneriat 

Măsurarea succesului și angajamentul 

de a menține legăturile stabilite și a 

îmbunătățirilor implementate

Rezumat

Activități 

principale

 Definirea unei foi de parcurs 

(roadmap) detaliate pentru 

implementare

 Stabilirea unor indicatori de 

performanță

 Demararea colaborării cu părțile 

interesate și cu alte orașe

 Lansare

 Mobilizare ecosistem

 Derularea evaluărilor

 Pregătirea unei 

strategii

 Reevaluare

 Surprinderea lecțiilor învățate

 Continuarea activitățile locale 

demarate în proiectul ICC

 Implementarea planului stabilit

 Revizuirea progresului o dată la 
5 luni (în sesiuni comune cu 
toate orașele din proiect)

 Întâlniri periodice cu 
ecosistemul și experții pentru a 
dinamiza implementarea

1 2 3 4
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În etapa de Pregătire & Evaluare au fost organizate 4 workshop-uri cu 

părtile interesate

Oct. 2020 →

Activitate:

Activare & 

accelerare

Audiență:

Mod de livrare:

Etapă: Pregătire & Evaluare
Ambiții & 

roadmap

Workshop local de 

accelerare

19.11.2020

Reprezentanți ai 

Primăriei și ai 

ecosistemului local

Expert Coordonator

Online

Workshop privind 

evaluarea nevoilor

19.11.2020

Workshop privind 

părțile interesate

29.01.2021

Workshop privind 

evaluarea 

maturității și 

strategie

Lansare la nivel 

local

martie 2021

Obiectiv:

Evaluarea 

Strategiei 

Digitale și 

identificarea 

câștigurilor 

imediate

Online

Inspirație pentru 

identificarea 

soluțiilor 

specifice pentru 

oraș

Online

Stabilirea 

viziunii și a 

obiectivelor, 

lista soluțiilor 

propuse

Reprezentanți ai 

Primăriei și ai 

ecosistemului local. 

mass-media locală, 

public

Expert Coordonator, 

Expert Tematic

Prezentarea pentru 

publicul larg a

Strategiei digitale a 

Municipiului Arad și 

a soluțiilor propuse

OnlineOnline

Aprilie 2021

Reprezentanți ai 

Primăriei și ai 

ecosistemului local

Expert Coordonator, 

Expert Tematic

Discuții privind 

aspirațiile comune; 

focalizarea pe 

„facilitatorii locali”

Interviuri 1:1 

Reprezentanții 

Municipiului în 

colaborare cu 

Expertul Coordonator

5-10 părți interesate 

din ecosistemul local

Înțelegerea situației 

actuale, identificarea 

oportunităților și 

captarea părților 

interesate din 

municipiu

Online

Reprezentanți ai 

Primăriei și ai 

ecosistemului local

Expert Coordonator

Reprezentanți ai 

Primăriei și ai 

ecosistemului local

Expert Coordonator, 

Expert Tematic


