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CUVÂNT  ÎNAINTE   
 

novarea în administrația publică trebuie 
să fie simultan abordată și de sus în jos - 

prin politici publice și reforme interne, prin 
adoptarea instrumentelor digitale și 
schimbarea perspectivei din care privim 
serviciile pe care le acordăm cetățenilor, dar 
și de jos în sus -prin găsirea celor mai 
intuitive căi de a valorifica potențialul 
creativ și de inovare al angajaților din 
administrațiile publice locale.  

Spun mereu că nu putem fi inovativi dacă nu 
suntem incluzivi și acest ghid este un mod 
prin care de la Cluj deschidem cercul 
colaborării pentru Primăriile viitorului. 
 
Innovato-R a fost unul dintre proiectele pe care le-am testat la Cluj-Napoca cu succes – am 
preluat o bună practică de la orașul italian Torino și am adaptat-o contextului local. Ne dorim 
să facem accesibile lecțiile învățate, instrumentele create și energia care s-a generat prin acest 
proiect între angajații fără funcții din primăriile din România. Fiecare dintre noi poate face o 
diferență, iar Innovato-R este un instrument ușor de folosit și eficient. Vă invit să descoperiți cât 
potențial de inovare neexploatat aveți în primăriile dumneavoastră și să vă alăturați acestei 
călătorii spre schimbare în care cu cât ne îmbarcăm mai mulți, cu atât ne cresc șansele să fim 
mai eficienți și mai buni în munca noastră în slujba oamenilor.  

EMIL BOC 

Primarul Municipiului Cluj-Napoca  
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Această bună practică validată 
de Programul URBACT a fost 
adaptată la Cluj-Napoca și ne-a 
oferit posibilitatea de a găsi o 
cale prin care aceia dintre noi 
care simțeau că sunt poate prea 
mici pentru a face diferența să 
își poată face vocea auzită și să 
își vadă propunerile 
implementate.  

Cu aceleași resurse, în aceleași condiții legislative, dar cu soluțiile propuse de ei.  

Este un element motivator extraordinar pentru acei colegi care lucrează în administrația 
publică din misiune și este o oportunitate extraordinară pentru o instituție să își vadă echipa 
dezvoltându-se și fiind mai angajată și asumată în procese interne de schimbare.  

 

Ovidiu Cîmpean 

Director Dezvoltare Locală  

 

“ȘI TU POȚI FI 

UN INOVATOR! 
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DE CE UN GHID INNOVATO-R? 
 

Ne dorim ca Ghidul Innovato-R să sprijine și alte administrații publice din România pentru a 

experimenta apelurile competitive Innovato-R.  

Setul de instrumente este destinat tuturor autorităților publice locale interesate și își dorește să 

ofere inspirație și îndrumare municipiilor, orașelor, comunelor și județelor curajoase care își doresc 

să recunoască rolul esențial al funcționarilor publici în crearea de soluții noi la probleme 

administrative vechi. Așadar, vă invităm să cunoașteți în secțiunile următoare metodologia 

Innovato-R, exemplele de bună practică dezvoltate în orașele din rețea și instrumentele care s-au 

dovedit utile Municipiului Cluj-Napoca pentru primul apel competitiv!  

Experimentul Cluj-Napoca este primul de acest tip din România, iar povestea lui continuă. Învățând 

unii de la alții, adaptând metodologii la contextul propriului oraș, folosindu-ne de resursele pe care 

le avem local, pentru a găsi soluții – acestea sunt instrumentele cu care se poate obține schimbare 

”de jos în sus”.  

În final, scopul nostru este să împărtășim experiențele din cadrul proiectului, să susținem noi idei 

din toate colțurile României și să continuăm să învățăm din bune practici de pretutindeni. Mai 

presus de toate, Cluj-Napoca își dorește să pună bazele primei comunități de inovatori din sistemul 

public din România.  
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.dministrațiile publice sunt recunoscute, în mod stereotip, ca organizații rezistente la               -   

.schimbare: adevărate bastioane birocratice guvernate de inerție. În vreme ce problemele 

și provocările contemporane devin din ce în ce mai sofisticate, capacitatea administrațiilor de a le 

adresa prin instrumente organizatorice, procedurale și metodologice scade.  România, și nu numai, 

se confruntă astăzi cu numeroase provocări și presiuni de schimbare provenind de la cetățeni mai 

informați, cu așteptări mai mari. Tehnologia și digitalizarea transformă modul în care interacționăm 

cu administrația, iar provocările recente datorate pandemiei Covid-19 au nevoie urgentă de noi 

soluții și de o transformare a modului în care administrațiile locale funcționează și prestează servicii 

publice: adaptat și adaptabil, rezilient, eficient și dezvoltat în parteneriat cu cetățenii.   

În ultimele decenii, elaborarea politicilor de răspuns, soluțiilor și serviciilor din partea autorităților 

publice a avut tendința de concentrare, crescând complexitatea și specializarea procedurilor și 

serviciilor prin subscrierea unor elemente noi unui cadru organizațional existent, fără a regândi 

sau a reevalua procesele și resursele care există deja în primării sau consilii județene. 

Administrațiile publice trebuie astăzi să identifice idei noi, să încerce noi abordări și să lucreze în 

moduri noi pentru a satisface nevoile cetățenilor lor. 

Administrațiile publice locale au acum nevoie să răspundă din ce în ce mai rapid unor contexte 

multi-disciplinare și multi-actoriale de o complexitate ridicată, într-un mod în care niciun 

departament individual nu o mai poate face prin urmărirea unor proceduri tradiționale. Pe fundalul 

unor forțe motrice externe care obligă primăriile să se adapteze rapid la noi condiții și așteptări ale 

cetățenilor, primăriile din România au nevoie să devină mai rapide, mai deschise, mai accesibile 

și digitalizate, mai eficiente. Însă toate aceste așteptări se lovesc încă de inerția la schimbare.  

 

Câteva din provocările administrației publice locale...  

 

A 

→ Birocrație excesivă: „logică de rutină”, reglementare după proceduri și reguli precise, 
care nu permit de cele mai multe ori ajustarea ulterioară și îmbunătățirea pe parcurs 

→ Structura ierarhică bazată pe rolul de autoritate al cadrelor de conducere: 
descurajarea inițiativei, gândirii autonome și asumării riscului de către funcționarii 
publici;  

→ Mijloace și resurse limitate, care deși ar trebui să sprijine eficiența și schimbarea, 
încurajează în realitate de multe ori perpetuarea acelorași utilizări de resurse 
(umane, financiare, materiale) și limitează dezvoltarea exploratorie și inovarea;  

→  Segregarea serviciilor și departamentelor („compartimentalizarea”), care poate 
conduce până la independență completă, dublând astfel resurse, conducând la 
ineficiență și făcând propagarea unei schimbări foarte dificilă.  
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...și efectele asupra 

funcționarilor publici  
 

 Rezistența la schimbare  
 Absența motivației și a stimulării 

individuale  
 Lipsa obiectivelor și a evaluării 

calitative asupra muncii depuse  
 Descurajare a inițiativei 

individuale  
 Pasivitate și inerție  

 

De aceea, credem că este timpul să reconsiderăm acest status-quo. Funcționarii publici din 

administrația locală nu sunt doar aproape de cetățeni: ei înșiși sunt cetățeni ai orașelor și comunelor 

lor. Și de aceea, prin suprapunerea unică a celor două calități, de cetățean și deținător de expertiză 

în administrație publică, angajații primăriilor se află într-o „zonă” cu un imens potențial de a genera 

inovare. Aceasta este premisa proiectului Innovato-R!  

 

 

Ce este Innovato-R?  
Innovato-R sprijină aproprierea și adaptarea locală a soluțiilor inovative implementate de orașul 

Torino prin proiectul-pilot Innova.TO, adresate angajaților municipalității, ce au avut ca scop 

dezvoltarea participativă de proiecte dedicate îmbunătățirii performanței administrației locale, 

reducerea pierderilor și valorificarea resurselor și creșterea calității serviciilor publice.  

Innovato-R este un proiect finanțat prin Programul de Cooperare URBACT III al Comisiei 

Europene, ca rețea de transfer de bune practici. Programul URBACT permite orașelor să coopereze 

pentru a dezvolta soluții noi și durabile la provocările urbane majore, prin colaborare în rețea , 

schimb de cunoștințe și consolidarea capacității  practicienilor. URBACT este un program 

european de cooperare teritorială care promovează dezvoltarea urbană integrată durabilă în 

orașele din Europa. Este finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională și de statele 

membre și statele partenere ale UE din 2002.  

Rețelele de transfer sunt unul dintre cele trei tipuri de rețele dezvoltate în cadrul URBACT III, și se 

concentrează pe adaptarea și transferul de bune practici recunoscute, între orașele europene, sub 

coordonarea unor orașe cărora le-a fost acordată recunoașterea ca „bună practică URBACT”.  

În total, 97 de orașe au primit această validare. Între ele se află și orașul Torino, coordonatorul  

proiectului Innovato-R și locul unde a început povestea Innova.TO.  
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Bunele practici ale URBACT, cum este Innova.TO, sunt abordări testate ale provocărilor urbane 

comune care merită împărtășite, astfel încât un număr mai mare de orașe să le poată adopta. Toate 

bunele practici susțin valorile cheie ale URBACT: o abordare integrată (economică, socială, de 

mediu) și o participare locală puternică.  

Proiectul Innovato-R este rezultatul 

dezvoltării iterative a experimentului 

Innova.TO, pornit în anul 2014:  o 

„competiție” colaborativă pentru a 

stimula dezvoltarea proiectelor menite 

să contribuie la îmbunătățirea 

performanțelor și coeziunii din 

administrația publică municipală.  

Innova.TO a fost inițiat de către doi angajați ai municipiului Torino din departamente diferite în 

scopul de a dezvolta și de a susține transformarea ideilor colegilor lor în noi servicii și soluții care să 

creeze atât beneficii sociale, cât și economice la nivel de comunitate. Orașul Torino are o 

comunitate puternică de 10,000 de angajați bine educați și calificați, iar în centrul Innova.TO s-a 

aflat ambiția de schimba mentalități și de a încuraja toți acești angajați să se vadă pe ei înșiși ca 

potențiali inovatori. Proiectul reflectă importanța tot mai mare acordată implicării personalului în 

reproiectarea serviciului public: angajații municipali știu cum funcționează lucrurile, sunt conștienți 

de așteptările utilizatorilor și, din acest motiv, posedă cunoștințele și experiența necesară pentru a 

găsi soluții noi la probleme vechi.  

 

Pentru a stimula participarea, propunerile de proiect au fost anonime. Juriul a fost compus din 

experți interni și externi, și au fost identificați sponsori privați care au fost de acord să ofere premii. 

Nu a fost alocat niciun buget public, iar bugetul disponibil de 12,000 EUR a provenit de la Enel, 

Huawei, La Stampa, iGuido Torino carsharing, TO bike sharing și UniCredit. 

  

     prin suprapunerea calităților de 
cetățean și expert în administrație 
publică, angajații primăriilor se află 
într-o „zonă” cu un imens potențial de 
a genera inovare.  

Innova.TO a fost dezvoltat sub umbrela Torino Smart City, sub forma unui concurs pentru toți 
angajații municipali (cu excepția directorilor), inspirat din principiile „organizării lean”. 
Concursul și-a propus să stimuleze și să susțină proiecte inovatoare pentru următoarele 
priorități:  

→ Îmbunătățirea performanțelor administrației  
→ Reducerea risipei (materiale, energetice, de timp...)  
→ Valorificarea resurselor existente.  

“  
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Competiția Innova.TO a avut ca rezultat 71 proiecte depuse, 10 dintre ele fiind recompensate. Dintre 

acestea, 63 au fost trimise de către angajați individuali, cinci au fost prezentate de echipe de doi 

angajați, iar restul au fost propuse de câte trei persoane, cu implicarea totală a 111 angajați. 

Propunerile au fost legate de îmbunătățirea calității serviciilor (19), servicii noi (7), proiecte 

ecologice (7), dezvoltare organizațională (16), bunăstarea angajaților (5), informatică (3) și eficiență 

operativă (14).  

Practica Innova.TO a deschis o nouă 

cale de participare la dezvoltarea 

orașului pentru angajații publici, atât în 

cadrul organizației lor, cât și prin 

propunerea de idei și soluții pentru 

îmbunătățirea furnizării de servicii 

publice cetățenilor, sprijinind o nouă 

calitate a vieții orașului, precum și 

inovație socială și schimbări durabile. 

 

  

Proiectele câștigătoare au propus, printre altele:  

→ Colectarea și utilizarea unei donații de 5 EUR de la 1000 de cetățeni, pentru 
dezvoltarea proiectelor specifice selectate de comunitatea locală;  

→ Organizarea unei echipe în interiorul municipalității Torino, dedicată achiziției de 
bunuri și servicii inovatoare, care să poată opera în mod integrat cu structurile 
organizatorice existente. 

→ Instalarea de senzori pentru sistemul de iluminat în clădirile municipale, pentru a 
salva energie; 
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De la experiment la bună practică URBACT  
 

Innova.TO a demonstrat că angajații municipali se pot angaja în proiecte într-un mod contributiv 

pentru a dezvolta idei inovatoare. Innova.TO a câștigat un premiu pentru bune practici în categoria 

Marketing inovator / Relații personalizate la Place Marketing Forum 2016 și a fost promovat cu 

succes în evenimente publice precum primul URBACT City Festival (Riga, 6-8 mai 2015) și în timpul 

celui de-al Treilea Forum Mondial de Dezvoltare Economică Locală, organizat de Națiunile Unite 

(Torino, 13-16 octombrie 2015).  

 

Innova.TO a devenit Bună Practică 
URBACT în anul 2017, iar proiectul 
Innovato-R a fost depus în anul 
2018, începând oficial cu faza 1 pe 
data de 4 aprilie 2018.   

Proiectul Innovato-R a fost inițial 
prevăzut să dureze până în 
decembrie 2020, însă datorită 
pandemiei Covid-19, a fost extins 
până în luna iunie 2021.  

 

Abordarea scalabilă, bazată pe conceptul de „Produs Minim Viabil” (MVP), a fost transferată de 

către Torino ca lider de rețea următoarelor orașe-partener: Metropole Du Gran Paris (Franța) și Cluj 

Napoca (România) ca parteneri în prima fază și Murcia (Spania), Porto (Portugalia), Veszprém 

(Ungaria) și Rotterdam (Olanda) ca parteneri care s-au alăturat în a doua fază a proiectului.  

 

Rețeaua de bună practică   
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Împreună, toate cele 7 orașe au avut același parcurs de adaptare a modelului de bună practică 

Innova.TO, ceea ce le-a ajutat:  

→ Să experimenteze și să propună îmbunătățiri și adaptări tehnice care pot fi utile și altor 

orașe, și care pot fi partajate între parteneri („peer-to-peer learning”);  

→ Să elaboreze soluții centrate pe om, care să implice angajații pentru a schimba abordarea 

culturală, climatul din cadrul administrației și percepția cetățenilor față de aceasta;   

→ Să adopte noi metodologii și instrumente de reproiectare a serviciilor publice, prin 

promovarea abordărilor creative și prin împuternicirea funcționarilor publici ca promotori 

ai unor noi modalități de îmbunătățire a vieții în localitățile lor și o mai bună utilizare a 

resurselor orașelor. 

Cluj-Napoca a ales să dezvolte prin intermediul Innovato-R prima platformă experimentală din 

România care sprijină inovarea din administrația publică.  

Și tu poți fi un inovator... 
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...iar noi toți ne putem aduce contribuția 
la a construi primăria de mâine. 

 

În același mod în care cetățenii clujeni pot decide prin programul de Bugetare Participativă priorități 
importante de dezvoltare ale orașului, platforma Innovato-R se adresează tuturor angajaților din 

administrația publică locală, deschizând un apel la gândire creativă pentru a veni cu soluții 
inovative pentru o mai bună optimizare, comunicare, calitate și sustenabilitate a serviciilor 
primăriei. Apelul-pilot a fost finalizat cu succes în anul 2020, câteva dintre proiectele câștigătoare 

fiind deja implementate.  

Pe fundalul provocărilor pandemiei Covid-19, proiectul Innovato-R a fost extins până în luna iunie 

2021. Pentru Municipiul Cluj-Napoca, aceasta este o oportunitate să își regândească strategia de 

sustenabilitate și să dezvolte, prin intermediul Innovato-R, acțiuni noi care să ducă mai departe 

procesul început la nivel local.  

 

  

Acum, Innovato-R sprijină alte autorități publice din România să experimenteze 
apelurile, prin:  

→ Realizarea unor platforme „spin-off” pentru ca alte primării să poată să 
își creeze propriile apeluri destinate proiectelor angajaților  

→ Publicarea prezentului ghid, ca „manual” Innovato-R menit să 
împărtășească povestea proiectului, rezultatele și lecțiile învățate din 
experiența noastră.  
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2 

INOVAREA ȘI  

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ  
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novarea în administrația publică poate fi definită ca implementarea de către o organizație 

din sectorul public a unor procese, metode sau servicii noi ori transformate semnificativ, care 

vizează îmbunătățirea operațiunilor sau rezultatelor unei unități administrative, creând 

contextul performanței în livrarea serviciilor pe care administrațiile locale sunt responsabile 

să le ofere, inclusiv cele furnizate de terți. Inovarea poate fi realizată atât la nivelul conținutului 

serviciilor, cât și în modul în care aceste servicii sunt furnizate, urmărind o mai bună orientare către 

cetățean și nevoile acestuia.  

Conform OCDE, inovarea are loc în cadrul a 4 niveluri (inovatorul individual, organizația în care 

lucrează, sectorul public în ansamblu, societatea), și implică 4 factori organizaționali:  

1. Oameni: Dimensiunea culturală - modul în care oamenii sunt motivați într-un cadru 

organizațional să exploreze idei noi și să experimenteze noi abordări. 

2. Cunoștințe: Domeniul cunoașterii și învățării care ne permite să luăm în considerare 

aspecte legate de colectarea, analiza și schimbul de informații, dezvoltarea cunoștințelor și 

învățarea. 

3. Modalități de lucru: Modul în care este structurată munca în cadrul și între organizații poate 

avea un impact asupra inovației în sectorul public. 

4. Reguli și procese: Regulile și procesele (inclusiv cadrul legal / de reglementare, bugetarea 

și procesele de aprobare) pot oferi (sau bloca) oportunități de inovare.  

 

Pentru administrațiile publice locale, 

inovarea poate modifica atât oferta de 

servicii, prin îmbunătățirea caracteristicilor 

acestora, cât și cererea de servicii, prin 

introducerea de noi modalități în care 

așteptările și nevoile din partea cetățenilor își 

poate găsi un răspuns în serviciile și acțiunile 

pe care le implementează o primărie. De cele 

mai multe ori, funcționarii și angajații publici 

se află la baza acestor noi idei și abordări.   

ULG Kick-off meeting la Cluj, aprilie 2019   

 

Dar cine sunt acești 

antreprenori publici, 

promotori ai unor noi 

modele de dezvoltare a 

administrației, și ce îi face să 

fie inovatori?  

De unde apar, cum își 

manifestă dorința de a inova 

și ce îi inspiră să schimbe din 

interior organizațiile în care 

lucrează?  

 

I 

  

 

     Există o înțelegere generală că 
inovarea în sectorul public – deși 
este rezultatul unei dinamici 
instituționale și sociale complexe – 
este în mod fundamental o 
activitate umană individuală. 

 - Observatorul OCDE al inovării  
în sectorul public.  

“  

https://www.oecd.org/gov/innovative-government/a-framework-for-public-sector-innovation.htm
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Inovatorii sunt funcționari publici care nu 
lasă barierele birocratice să îi oprească din a 
aduce schimbări constructive în „modul în 
care s-au făcut lucrurile mereu la noi” 
 

→ Oamenii din administrație care, atunci când se lovesc de o barieră în interiorul propriei 

organizații, găsesc modalități de a trece peste ea, pe lângă ea, sau de a o înlătura din drum.   

→ Persoane creative și tenace care reușesc să profite de circumstanțe suboptime sau dificile 

într-o cultură cu inerție mare, pentru a produce schimbare  

Pe scurt, credem că toți putem fi inovatori. Iar când am întrebat angajații din Primăria Cluj-Napoca 

ce cred că înseamnă inovarea pentru ei, ne-au convins că este nevoie de o platformă pentru ideile 

și aspirațiile lor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Și totuși, de ce nu funcționează inovarea în administrația publică?  

 Lipsa leadership-ului, inovarea internă nefiind o prioritate in agenda liderilor 
 Lipsa unui cadru de sprijin: conducerea departamentelor nu este un agent sau un 

avocat al inițiativei subalternilor 
 Lipsa stimulentelor și politicilor care să sprijine idei noi 
 Inerția instituțională și cultura care de multe ori descurajează schimbarea 
 Inovarea nu este „în fișa postului” 
 Lipsa spațiilor, momentelor, proiectelor în care funcționarii publici pot experimenta 

și itera până când demonstrează o idee sau o abordare.  
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Sursa: iVOOK / iStockphoto  

Inovarea în administrația publică locală  
nu este un mega-proiect. 
 

Un impact potențial mare nu necesită întotdeauna o schimbare completă, ceva nou, o invenție. 

Dimpotrivă, de multe ori, inovarea poate însemna pur și simplu crearea unor conexiuni acolo unde 

nu există. Innovato-R pornește de la câteva premise simple și construiește practici sau servicii noi 

utilizând cât mai mult din resursele deja existente.  

 

5 lecții importante din experiența Municipiului Torino, în calitate de bună practică, au stat la baza 

dezvoltării Innovato-R în Cluj-Napoca și în celelalte orașe partenere: 

1. Angajații publici pot inova. Dacă există oportunitatea și încurajarea, angajații din administrația 

publică vor prezenta idei proprii, de multe ori surprinzătoare. Angajații sunt la rândul lor și cetățeni, 

cu propriile preocupări cu privire la modul în care sunt cheltuiți banii publici sau la modul în care 

munca lor afectează mediul. 
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2. „Zonele sigure” pentru gândit și 

experimentat sunt esențiale pentru a 

sprijini inovarea. Crearea acestora implică 

adesea o schimbare importanta în modul în 

care autoritățile sunt organizate intern (de 

exemplu, prin crearea unei echipe 

transversale pentru achiziții publice 

inovatoare, sau reorganizarea fluxului de 

comunicare între funcționarii publici). 

Această reconsiderare a structurilor și culturii 

muncii încurajează angajații să gândească 

dincolo de slujba lor de zi cu zi.   

3. Furnizarea unui cadru pentru idei este important. Împreună cu utilizatorii serviciilor publice, 

personalul din administrație este cel mai îndreptățit pentru a reflecta asupra modalităților de a 

stimula îmbunătățirile serviciilor. Însă modul în care participarea lor poate fi structurată nu este 

întotdeauna evident. 

4. „Leadership”-ul inovării și inspirația pot proveni din mai multe surse. Atunci când 

deschiderea față de inovare internă vine dintr-o poziție de conducere, aceasta poate crește și se 

poate dezvolta. Însă și atunci când sprijinul conducerii este limitat, inovarea poate fi rezultatul unei 

colaborări și organizări de jos în sus („bottom-up”). 

5. Rezultatele sustenabile contează mai mult decât inovarea de tip „vârf de lance”. Printr-o 

abordare incrementală, inspirată din concepte start-up, Innovato-R permite schimbarea 

atitudinilor și mentalităților pentru a stimula inovarea și „intraprenoriatul” în administrația publică. 

  

Experiența Innova.TO în Torino arată 
că apelurile de idei sau „provocările” 
sunt un instrument foarte util.  

După primul apel-experiment, unele 
dintre părțile interesate participante, 
inclusiv sponsorii, au dorit să se 
extindă procesul dincolo de personalul 
intern pentru a include cetățenii și toți 
actorii interesați.  



 17 
 

 

 

  

3 

CONCEPTE-CHEIE  
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Metodologia de transfer Innovato-R a fost construită în jurul 

ideii centrale de a „învăța făcând”, combinând două abordări 

existente: Design Thinking și Lean Start-up.  

 

Design Thinking (gândirea de proiectare) pune nevoile 

utilizatorilor finali în centrul sistemului de formulare a 

politicilor și serviciilor, fiind o abordare explicită centrată pe 

om și pe utilizator. Aceasta duce la soluții care sunt rafinate 

printr-un proces iterativ bazat pe trei piloni:  

→ Empatie (înțelegerea profundă a nevoilor utilizatorilor)  

→ Ideație (producerea mai multor idei prin diferite 

metode)  

→ Experimentare (testarea ideilor prin prototipare)  

Gândirea de proiectare caută să stimuleze gândirea creativă în 

cadrul procesului de luare a deciziilor și să accelereze sinteza 

unei soluții din ce în ce mai eficiente. Procesul ajută la 

îmbunătățirea luării deciziilor, contribuind la o definiție mai 

cuprinzătoare a problemei, la diminuarea riscurilor de 

duplicare, inconsecvențelor sau suprapunerilor, legitimând și 

eficientizând procesul de luare a deciziilor.  

Soluția se află astfel la intersecția a trei criterii-cheie:  

 

→ Atractiv: rezolvă o problemă a cetățeanului și este 

dorită de acesta? 

→ Fezabil: se poate pune în practică în mod efectiv? 

→ Viabil: ar trebui implementată, va avea succes? 

 

Această abordare are potențialul de a genera efecte pozitive în 

cascadă, atât în ceea ce privește inovarea internă în 

organizația publică (spre exemplu, prin regândirea 

managementului resurselor umane) cât și prin regândirea 

 

„Problemele sistemice și 
interconectate au nevoie de 
soluții sistemice și 
interconectate.” 

(Brown & Wyatt, 2010) 

 

EMPATIE 

 

 

IDEAȚIE 

 

 

EXPERIMENTARE 

Design Thinking  
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interfeței externe cu părțile interesate sau cetățenii, provocând modul tradițional de luare a 

deciziilor. Însă gândirea de proiectare necesită abilități specifice, care nu sunt neapărat disponibile 

în administrația publică, precum științele comportamentale și sociologia, comunicarea și designul. 

O altă provocare este faptul că abordarea contestă ierarhiile existente într-o administrație.  

Conform UNDP Global Centre for Public Service Excellence (GCPSE), una dintre cele mai bune 

abordări pentru a depăși provocările instituționalizării gândirii de proiectare este înaintarea prin 

iterație: Design Thinking nu poate și nu trebuie să conducă la schimbări revoluționare, iar 

inovatorii din sectorul public nu pot dezvolta pur și simplu realități noi în mod izolat. Inovarea în 

sectorul public trebuie construită în mijlocul și în interiorul acestuia, prin inițiative pilot, 

controlabile, care să ofere în final un impact semnificativ și să creeze impulsul necesar schimbării: 

efectul bulgărelui de zăpadă.  

 

În cadrul Design Thinking, abordarea Double Diamond („diamantul dublu”) reprezintă una dintre 

cele mai utilizate cadre de inovare în proiectare, dezvoltate de Design Council în baza modelului 

de divergență-convergență propus în 1996 de Bela Banathy:  

→ Gândirea divergentă, care urmărește o abordare amplă și păstrarea unei minți deschise la 

orice soluție, și  

→ Gândirea convergentă, care restrânge procesul și readuce accentul pe scop, identificând 1-

2 probleme și soluții cheie.  

Lansat în 2004 de către Design Council, Double Diamond include principii cheie și metode de 

proiectare, precum și cultura de lucru necesară pentru a realiza schimbări pozitive semnificative și 

de lungă durată.  

 

Există patru etape ale acestei abordări:  
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Descoperă.  
Primul diamant îi ajută pe inovatorii din 

administrația publică să înțeleagă cu 

adevărat, mai degrabă decât să presupună 

pur și simplu, care este problema pe care vor 

să o rezolve. În această primă fază, gândirea 

divergentă permite considerarea tuturor 

aspectelor legate de scopul proiectului, cui îi 

este adresat și mai ales de ce. A descoperi 

implică o paletă largă de acțiuni, inclusiv 

implicarea și discuția directă cu persoanele 

(cetățenii, colegii) care sunt afectați de o 

anumită problemă, sau care beneficiază de 

anumite servicii ce pot fi îmbunătățite.  

 

Innovato-R încurajează crearea unui „spațiu” de echipă, care poate fi și virtual (cum ar fi platforma 

Basecamp), brainstroming-ul, observația, întocmirea de jurnale de utilizator, „impersonarea” 

utilizatorilor sau realizarea de chestionare: orice permite dobândirea unei perspective cât mai 

ample asupra problemei centrale și permite integrarea a a cât mai multe informații.  

 

Definește.  
După etapa exploratorie, al doilea pas este 

utilizarea gândirii convergente, focalizarea 

atenției echipei de proiect pe sintetizarea 

informațiilor culese într-o definiție a 

problemei-cheie. Odată cu problema, această 

etapă identifică și cea mai fezabilă cale de 

abordare, punând bazele unui prim „produs”.  

În implementarea proiectului Innovato-R, Cluj-Napoca a utilizat această fază pentru a 
genera idei despre cum să adapteze soluția Innova.TO a orașului Torino la realitățile 
administrației publice locale. Provocările pe care le-am adresat au fost următoarele:  

→ Să construim o comunitate productivă la nivel de echipă internă de proiect  
→ Să atingem un nivel ridicat de cunoaștere cu privire la buna practică pe care o 

transferăm  
→ Să pregătim bazele pilotului local prin realizarea unui plan de transfer  
→ Să includem în procesul de proiect parteneri relevanți externi, utilizând principiul 

„helixului cvadruplu”: cercetare, mediul privat, comunitatea de inovare și instituții 
publice;  
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Innovato-R sprijină utilizarea diferitelor instrumente noi pentru administrație însă foarte bine 

cunoscute în special de start-up-uri, cum ar fi tehnicile de brainstorming, prototiparea de servicii 

și a experienței utilizatorilor (UX). Un plan de testare, pe hârtie, a pilotului Innovato-R reprezintă în 

final borna de proces aferentă acestei etape.  

 

Testează și validează.  
Aceasta este o etapă-cheie a procesului Innovato-R, momentul în care Double Diamond converge 

către identificarea unei variante concrete de acțiune. Punctul central al abordării Innovato-R este 

crearea unui prototip care să sprijine mai departe fazele de dezvoltare și livrare, ultimele două etape 

ale diamantului. Prin faza de testare și validare, Cluj-Napoca și ceilalți parteneri au experimentat cu 

propriile modalități de a oferi o platformă (fizică, digitală, conceptuală) angajaților din primării, 

pentru a veni cu propriile idei.  

 

  

 

 

 

În această fază, Cluj-Napoca și ceilalți parteneri Innovato-R au construit un plan – un 
produs minim viabil (MVP) – al modului în care va fi adaptată buna practică Innova.TO în 
fiecare context local, și al pașilor care vor fi urmați pentru implementare. Pașii pe care i-am 
urmat, cu coordonarea Experților URBACT Fabio Sgaragli și Pietro Elisei, au fost:  

→ Să apropriem metodologia Produsului Minim Viabil 
→ Să creăm un plan pentru faza de testare  
→ Să împărtășim, atât intern în cadrul echipei de proiect și cu Grupul Local URBACT, cât 

și cu partenerii din rețea, diferitele abordări și să învățăm reciproc.  

Pentru Cluj, obiectivul acestei faze nu a 
fost numai acela de a testa buna practică, 
ci și cel de a implica echipa internă din 
primărie și mai ales Grupul Local 
URBACT, împuternicindu-i cu rolul de 
coordonare a acestui experiment. Pentru 
proiectul Innovato-R în sine, această 
testare intermediară a oferit posibilitatea 
celor 7 orașe să experimenteze căi diferite 
concomitent și să compare rezultatele 
(split testing).  
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Dezvoltă.

În procesul Double Diamond, în această fază 

se dezvoltă ideea selectată (pilotul), utilizând 

din nou gândirea divergentă. La nivel de 

echipă, este încurajată formularea de 

răspunsuri diferite la problemă, potențiale 

soluții generate de către inovatorii interni fie 

individual, fie în echipă, co-proiectând cu 

colegi sau părți interesate externe.  

 

 

Livrează.  

Livrarea ca pas final în proces implică 

explorarea și testarea diferitelor soluții de 

instituționalizare sau permanentizare a 

pilotului la scară mică, respingerea celor care 

nu funcționează și îmbunătățirea celor care 

funcționează. În acest pas, prin gândirea 

convergentă, echipa de proiect se 

concentrează asupra a ceea ce poate oferi de 

fapt și a soluțiilor care pot fi duse mai departe 

în baza primelor rezultate Innovato-R.  

 

 

În Innovato-R, aceasta este etapa în care are loc procesul de învățare din „testarea split” pe 
care au realizat-o orașele din rețea, un punct-cheie de reflecție în procesul proiectului în care 
partenerii:   

→ Documentează experimentul pilotat, 
→ Măsoară rezultatele acestuia,  
→ Distilează lecțiile învățate și le împărtășesc cu celelalte orașe,  
→ Validează ipotezele inițiale formulate înainte de testare, 
→ Reflectează asupra posibilelor îmbunătățiri ale pilotului.  

Pentru Cluj-Napoca și partenerii din rețea, această fază de maturizare a abordării a permis 
înrădăcinarea locală a bunei practici și finalizarea etapei de transfer Innovato-R. Fiecare 
dintre parteneri a ajustat și a îmbunătățit versiunea finală a planului de transfer, lucrând 
împreună cu Grupul Local URBACT pentru a crea un instrumentar de transfer și o nouă 
strategie de comunicare care să asigure sustenabilitatea demersului și noi competiții 
Innovato-R în viitor. 
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Inovarea nu este un proces liniar. Realizarea și testarea unor 

idei din etape foarte timpurii pot face parte din procesul de 

descoperire al Design Thinking, însă sunt de asemenea 

elemente cheie ale celui de-al doilea pilon conceptual al 

Innovato-R: Lean Startup.   

Lean Startup este o metodă dezvoltată de Eric Ries în 2008 care 

urmărește construirea și gestionarea unui start-up prin 

experimentare, testare și iterație, pentru a dezvolta produsele 

în baza constatărilor și feedback-ului testelor efectuate. 

Metoda este concepută pentru a dezvolta produse și afaceri 

într-o perioadă scurtă de timp, permițând celor care le 

dezvoltă să determine rapid dacă abordarea este una viabilă. 

Implementarea se concentrează pe dezvoltarea concomitentă 

cu obținerea feedback-ului utilizatorilor, ceea ce implică o 

lansare a produselor în stadii incipiente.  

 

Scopul Lean Startup este de a evita abordările tradiționale care 

consumă foarte mult efort și timp în etapele inițiale pentru a 

rafina un produs sau serviciu care se poate dovedi fără succes 

când ajunge în final să fie testat de către clienți. Ca atare, este 

o modalitate foarte eficientă din punct de vedere al resurselor 

de a explora servicii și proiecte noi, inovatoare, atât în lumea 

start-up-urilor cât și prin adoptarea la nivelul instituțiilor 

administrative.  

Produsul Minim Viabil  
Un produs minim viabil (MVP) este un concept Lean Startup 

care subliniază impactul învățării asupra livrării, în procesul de 

dezvoltare de noi produse și servicii.  

Eric Ries, creatorul metodologiei Lean Startup și autorul cărții 

populare The Lean Startup, a definit un MVP ca: „Acea versiune 

a unui produs nou care permite unei echipe să colecteze 

cantitatea maximă de informație validată   despre utilizatori, cu 

efortul minim”. 

 

„Produsul Minim Viabil este 
acea versiune a unui produs nou 

care permite unei echipe să 
colecteze cantitatea maximă de 

informație validată despre 
utilizatori cu efortul minim.” 

- Eric Ries, Lean Startup  

 

„Dacă nu ești jenat de prima 
versiune a produsului, l-ai 

lansat prea târziu”. 

- Reid Hoffman, LinkedIn 

 

 

 

 

 

„Lecția Produsului Minim Viabil 
este că orice efort suplimentar 
dincolo de ceea ce este necesar 

pentru a începe procesul de 
învățare este risipă, oricât de 
important ar putea părea la 

momentul respectiv.” 

- Eric Ries, Lean Startup  

 

Lean Startup și 

Produsul Minim Viabil 
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Proiectele ambițioase au nevoie de cele mai multe ori de o abordare inovatoare pentru a fi realizate, 

iar metodologia MVP ar trebui să fie o metodă validă care permite acțiuni „minimale” care pot fi 

implementate pe termen scurt. Principalul avantaj al unui MVP este că putem înțelege interesul 

utilizatorilor unui produs sau serviciu fără a le dezvolta pe deplin, ci suficient încât să poată fi 

prezentate, înțelese și evaluate de către potențialii utilizatori: cetățeni, colegi din cadrul primăriei 

sau orice alt factor interesat. Cu cât putem afla mai devreme dacă produsul ori serviciul atrage 

utilizatorii și este fiabil, cu atât vom reuși să dezvoltăm servicii într-un mod mai eficient, fără a 

depune eforturi ample pentru proiecte care nu vor reuși să satisfacă așteptările celor pentru care 

sunt destinate.  

 

Acest concept a fost aplicat proiectului Innovato-R, unde un factor-cheie al succesului a fost 

concentrarea nu pe idei, ci pe proiecte mici, realiste și fezabile. În rețeaua de transfer URBACT, un 

MVP este o versiune îmbunătățită sau adaptată a bunelor practici care se potrivește cu contextul 

local.  

Utilizatorul va folosi, în final,  serviciul sau produsul?  

Între 65% și 90% din inovații se confruntă cu un eșec (Cosimo Panetta, The Doers) și 9 
din 10 start-up-uri nu ajung la maturitate. Dezvoltarea unei inovații de succes 
progresează numai prin experimentarea și testarea interesului utilizatorului final și a 
fezabilității soluției, atât din perspectiva experienței utilizatorului, cât și din perspectiva 
tehnologiei sau a canalelor utilizate.  
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Construiește, măsoară și învață
Bucla „Construiește-Măsoară-Învață” 

(Build-Measure-Learn) este cel de-al doilea 

element central al metodologiei Lean 

Startup: un cadru pentru îmbunătățirea 

continuă a produselor, serviciilor și ideilor 

dezvoltate prin metoda MVP.  

În practică, Build-Measure-Learn implică un 

ciclu de creare și testare a ipotezelor prin 

construirea unui MVP destinat testării de 

catre utilizatori, măsurării reacției lor și 

învățării din rezultate, înainte de a repeta 

ciclul.  

Build-Measure-Learn accentuează viteza ca ingredient critic pentru dezvoltarea inovației. În 

Innovato-R, eficacitatea transferului de bună practică este determinată de capacitatea echipei de 

proiect de a produce o idee, de a construi rapid un produs minim viabil al acelei idei, de a măsura 

eficiența acestuia în contextul local și de a învăța din acel experiment.  

 

Cu fiecare iterație în care (re)construim, analizăm și extragem informațiile necesare din proiectele 

pilot MVP Innovato-R, acestea devin mai robuste, mai concrete, iar riscul asumat al inovării scade.  

Strategia Innovato-R urmărește învățarea rapidă prin iterații multiple: spre exemplu, 6 experimente 

mici care se succed într-un timp scurt produc mai multă informație necesară pentru a perfecta un 

serviciu decât 3 experimente mai ample.  

 

Cu alte cuvinte, Innovato-R este un ciclu de învățare în trei pași: 

2. Transformarea ideilor în proiecte-pilot 
3. Măsurarea reacțiilor și comportamentelor în timpul testării acestora 
4. Învățarea și luarea unei decizii cu privire la viitorul experimentului:  

→ Perseverarea: continuarea cu aceleași obiective, dezvoltarea și îmbunătățirea 
soluției, serviciului sau produsului;  

→ Pivotarea: schimbarea unora sau a tuturor aspectelor strategiei de dezvoltare. 
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Succesul inovării în rețeaua de bună practică este construit pe premisa că una dintre cele mai 

importante precondiții este ca partenerii să se asigure că atât conducerea superioară, cât și echipa 

de inovare înțeleg că un MVP este mai mult decât o altă metodologie sau un instrument de proces: 

Produsul Minim Viabil este un nou tip de inițiativă, prin care se iau decizii în baza raportului 

cost / învățare și în baza raportului cost / rezultat. 

 

 
 

 

„Fabrica de fulgi de zăpadă”. Lansarea Innovato-R, Paris, 15.02.2019. Sursa: https://twitter.com/innovator_eu 

 

 

 

 

 

 

 

„Este nevoie de timp pentru a 
lansa MVP-uri. Dacă, în 
calitate de politician sau 
funcționar public de nivel 
superior, nu sunteți sigur că 
puteți justifica alocarea acestor 
resurse, vă încurajez să faceți o 
estimare aproximativă a cât de 
mult timp și bani ați cheltuit în 
ultimele 12 luni pentru a face 
analize și a redacta rapoarte ca 
parte a pregătirii lansărilor de 
noi inițiative politice.” 

- Jakob Schjørring, MindLab  
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  4 

INNOVATO-R CLUJ ÎN 

CÂȚIVA PAȘI ȘI O POVESTE   
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u fost multe lucruri de valoare pe care le-am învățat până acum în rețeaua de transfer de 

bună practică Innovato-R, atât de la experții URBACT cât și de la orașele implicate în proiect, 

de la membrii grupului nostru de acțiune local (ULG) și de la colegii din Primăria Cluj-Napoca, cu 

care am lucrat și care s-au implicat în primul apel pilot la nivel local. Acum este rândul nostru să 

spunem povestea modului în care toate aceste cunoștințe și experiență s-au reunit și au fost 

distilate în adaptarea noastră la bune practici: ce am făcut și am învățat, unde am avut probleme și 

unde implementarea ne-a depășit așteptările.  

 

Sprijinul pentru inovare nu este o prioritate nouă pentru oraș. În ultimii 15 ani, Cluj-Napoca a trecut 

de la un oraș cantonat în trecut, neatractiv și guvernat de sus în jos, la un partener și un catalizator 

pentru inovația locală în sectorul privat și ONG. Sub umbrela viziunii „celor 4 T”: Talente, 

Tehnologie, Toleranță și Încredere (Trust), au început să apară inițiative precum Bugetul 

Participativ (2013) sau Centrul de Inovație și Imaginație Civică (2017), care au favorizat cooperarea 

cu ecosistemul local și informarea cetățenilor, dar au avut porțile deschise preponderent către 

exteriorul administrației publice.  

Din mulți locuitori ai orașului, puțin peste 800 

sunt funcționari publici. Sunt in același timp 

cetățeni dar și specialiști angajați în 

administrarea  orașului, iar acest dublu rol a 

fost un obstacol pentru a-și capta 

cunoștințele și ideile în același mod în care un 

simplu cetățean poate acum să meargă și să 

propună un proiect. Cu alte cuvinte, există  o 

discrepanță, și este resimțită puternic de cei 

mai creativi dintre angajații publici.  

A 

Cluj-Napoca este unul dintre cele mai populate și dinamice orașe din România și unul 
care a evoluat într-un ritm accelerat în ultimii ani, devenind din ce în ce mai integrat și 
incluziv. Acum, cu peste 5100 de ONG-uri, 1.500 de evenimente culturale și 100 de 
festivaluri pe an, 12 universități, 50.000 de studenți și 350 de noi companii IT pe an, 
guvernarea orașului este o provocare complexă - una care este abordată de aproape 800 
angajați ai administrației publice locale.  

Însă cu un ecosistem local plin de viață și așteptări în continuă schimbare,  

cum poate primăria să se asigure că poate oferi funcționarilor publici 
aceleași oportunități creative de a-și împărtăși ideile și energia? 



 29 
 

Într-un status quo constant, majoritatea acestor oameni foarte competenți se percep ca „roți 

dințate într-o mașinărie”: o piesă mică într-un mecanism mai mare, care  funcționează prin 

protocoale și reguli stricte și deseori învechite, într-un cadru  care nu promovează gândirea laterală.  

 

O parte importantă a acestei stări se 

datorează faptului că administrațiile publice 

sunt ca niște nave foarte mari, foarte 

puternice, dar lente, iar schimbarea cursului 

este o muncă grea (...mai ales în Europa de 

Est). Dar cealaltă fațetă a problemei ține de 

mentalitatea și percepția asupra sinelui pe 

care o au funcționarii publici.  

Pe fundalul acestor provocări, Innovato-R a fost proiectul potrivit la momentul potrivit: un 

experiment de jos în sus, deschis, în administrația locală. Ce a contat cu adevărat pentru Cluj în ceea 

ce privește abordarea bunei practici innova.TO din Torino a fost potențialul pentru schimbarea 

percepției și atitudinii, modul în care desfășurarea chiar și a unui singur apel a făcut o diferență în 

transformarea mentalităților și construirea încrederii în sine a angajaților fără funcție de conducere.  

Procesul Innovato-R  
 

Pasul 1. Asigurarea leadership-ului și a participării politice: Innovato-R ca proiect oficial pe 

agenda primarului și a conducerii.  

Pasul 2. Înființarea unei echipe interne cu un mandat clar de implementare a Innovato-R: 

Echipa de proiect    

Pasul 3. Crearea unui grup de lucru extins, cu membri din alte domenii sau medii (ONG, 

educație, mediul privat – IT, etc.) care să ofere sprijin echipei interne: Innovato-R 

URBACT Local Group (ULG) 

Pasul 4. Informarea și implicarea de la bun început a tuturor departamentelor interne 

relevante: comunicat intern 

Pasul 5. Definirea participativă a cererii și nevoilor de inovare și a priorităților pentru apelul 

Innovato-R: chestionar intern, întâlniri, sesiuni ad-hoc 

Pasul 6. Definirea caracteristicilor apelului Innovato-R și a criteriilor de depunere: platformă, 

instrumente, apel   

Pasul 7. Lansarea unor evenimente sau provocări care să inspire și să invite la acțiune: 

workshop, prezentări .  

Pasul 8. Promovarea provocării și angajarea activă a personalului pentru a lua parte la 

aceasta: deschiderea apelului Innovato-R 

Pasul 9. Evaluarea și selecția proiectelor / ideilor, în cadrul Grupului Local: jurizare ULG 

Pasul 10. Ceremonia de acordare / premiere ca eveniment intern sau public 

Pasul 11. Pregătirea și implementarea proiectelor propuse   

Pasul 12. Măsurarea rezultatelor și definirea următorului apel Innovato-R  
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Pentru a putea începe un proces pilot Innovato-R, cu precădere în contexte în care nu există foarte 

multă experiență privind organizarea spontană sau de jos în sus la nivelul autorității publice, este 

nevoie de un angajament politic. Implicarea unui lider, a primarului sau președintelui consiliului 

județean și obținerea susținerii acestuia este importantă, pentru că oferă spațiul, atenția și 

încrederea necesară  în faptul că ideile și proiectele propuse vor fi luate în serios. În Cluj-Napoca, de 

la bun început, proiectul Innovato-R a avut susținerea primarului și aprobarea în Consiliul Local – 

un punct de plecare esențial în obținerea susținerii departamentelor implicate în apel.  

În al doilea rând, orice proiect – indiferent de 

scara sau ambiția lui – are nevoie de un 

responsabil. Pentru Innovato-R, Cluj-Napoca 

a numit o echipă internă, mandatată să 

implementeze proiectul pilot și să 

coordoneze părțile interesate implicate. Din 

echipă au făcut parte membri-cheie din 

divizia de inovare, de dezvoltare locală, 

informare cetățeni, resurse umane, IT.  

O a treia etapă este constituirea unui grup local de sprijin. Fiecare partener dintr-o rețea URBACT 

trebuie să înființeze un astfel de grup, care să reunească toate părțile interesate de rezolvarea 

provocărilor abordate de oraș. Obiectivul principal al ULG Cluj a fost acela de a aduce în jurul mesei 

experți din diferite domenii, care să poată prezenta perspective și soluții diverse în etapele de 

dezvoltare a MVP-ului, de pilotare, de măsurare și învățare.  

 

     Echipa internă Innovato-R 
trebuie să fie capabilă să ducă la 
bun sfârșit un apel de proiecte, 
de la înțelegerea conceptelor și 
internalizarea procesului propus 
și până la comunicare, 
organizare, resurse umane și IT.  

“ 
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Pentru Innovato-R, grupul local a fost 

constituit prin implicarea:  

→ Autorități publice (orașul și ADI Zona 

Metropolitană Cluj)  

→ Universități: FSPAC, UBB;   

→ Parteneri implicați în comunicare 

(Centrul Cultural Clujean);  

→  Mediul privat, ecosistemul local de 

inovare și dezvoltatorii platformei 

digitale (ARIES Transilvania, Evozon) 

→ Un expert extern cu rol de coordonare  

Parte din acești actori sunt implicați și în 

dezvoltarea Strategiei de Transformare 

Digitală, asigurând integrarea priorităților

Împreună cu Grupul Local și pornind de la nevoile interne identificate, am co-proiectat abordarea 

MVP în Cluj-Napoca, pornind de la premisa că MVP ar trebui să aibă mai multe „straturi” pentru a îi 

putea fi asigurată sustenabilitatea:  

→ Stratul  comunității și al culturii organizaționale: ULG și inovații din administrația 

publică dornici să se alăture apelului; 

→ Stratul digital: Platforma Innovato-R Cluj-Napoca, sistemul pilot pentru testarea și 

validarea adaptării bunei practici, pe arhitectura platformei de Bugetare Participativă;  

→ Interfața fizică / „arena” pentru producerea de idei și inovare: Centrul de Inovare și 

Imaginație Civică (CIIC), pentru iterații continue de construire-măsurare-învățare (un 

“Centru Urban” pentru funcționarii publici) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://digitalcluj.fspac.online/wp-content/uploads/2021/04/Strategia-de-transformare-digitala-web.pdf
https://digitalcluj.fspac.online/wp-content/uploads/2021/04/Strategia-de-transformare-digitala-web.pdf


 32 
 

În continuare, pentru a putea stabili care sunt prioritățile reale ale colegilor din primărie, împreună 

cu ULG a fost elaborat un chestionar online pentru măsurarea percepției inițiale față de inovare și 

conceptele propuse de Innovato-R.  

Chestionarul a fost compus din 9 întrebări și un formular de pre-înregistrare la primul apel Innovato-

R Cluj-Napoca și a avut rolul de a testa interesul și disponibilitatea respondenților de a participa la 

activități care se pot organiza pentru proiect, precum:  

 

 

 

Întâlnire grup local Innovato-R pentru MVP, 05.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Workshop de bune practici pentru inovarea în administrația publică 

→ Sesiune de lucru / co-creare cu angajați din alte departamente 

→ Evenimentul de prezentare al rezultatelor apelului și al proiectelor Innovato-R 

→ Interviuri / video-interviuri cu inovatorii din Primăria Cluj-Napoca, în scopul 
promovării internaționale 

→ Sesiuni follow-up de lucru și comunicare  

    Inovarea este, 
pentru mine:  
“ 
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Prioritățile apelului pilot  
Implicarea tuturor angajaților prin realizarea unei consultări interne deschise a fost foarte 

valoroasă, pentru că a oferit posibilitatea de a culege idei și contribuții privind organizarea apelului 

pilot, cum ar fi:  

→ Organizarea unui spațiu în platforma Innovato-R, care să cuprindă (pe lângă idei, soluții și 

propuneri) modele de bune practici aplicate deja in orașe europene, de mărimea 

municipiului Cluj-Napoca;  

→ Realizarea unor scurte prezentări în cadrul fiecărui departament din instituție;  

→ Comunicarea prin intermediul șefilor de departamente, pentru consultarea câtor mai mulți 

colegi;  

→ Posibilitatea de formare a echipelor pentru transmiterea proiectelor.  

De departe, majoritatea celor care s-au implicat în co-proiectarea primului apel Innovato-R au  

identificat ca prioritate centrală identificarea de soluții „out of the box” pentru a sprijini o mai bună 

colaborare între departamente. Acestei priorități i-a urmat nevoia de a îmbunătăți rezultatele 

propriului departament, urmată de o comunicare mai bună cu cetățenii și de nevoia de 

sustenabilitate și economisire a resurselor. În baza acestor priorități, a fost proiectat apelul pilot 

Innovato-r: 
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Împreună cu Grupul Local Innovato-R, am decis apoi condițiile apelului pilot. Ca primă măsură, am 

stabilit ca apelul să aibă o durată redusă, de maxim o lună, astfel încât să nu se piardă impulsul 

inițial obținut prin lansarea acestuia. 

 

 În al doilea rând, am vrut să testăm un apel deschis, fără 

anonimizarea participanților, astfel încât inovatorii 

locali cei mai inventivi să poată beneficia de 

recunoașterea colegilor și, de ce nu, cea publică. Însă în 

egală măsură, am vrut ca platforma Innovato-R să fie, cel 

puțin la început, accesibilă doar prin intranet-ul 

primăriei, iar propunerile să poată fi transmise de pe 

conturi realizate numai cu utilizarea adreselor oficiale ale 

primăriei.  

De asemenea, am vrut să încurajăm transmiterea de propuneri atât individual, cât și în echipe 

de colegi din diferite departamente, și nu am limitat numărul de propuneri transmise de către 

fiecare. Nu în ultimul rând, împreună cu ULG, am decis să nu menționăm pentru primul apel 

stimulente și premii, pentru a sprijini transmiterea de proiecte ce provin din nevoi reale și care sunt 

conduse de interesul binelui comun. Premiile la care ne-am gândit (interviuri, diplome, participarea 

la întâlnirea transnațională URBACT Porto – care însă nu a mai fost organizată decât digital, din 

cauza Covid-19) au fost comunicate abia după închiderea apelului, mai mult ca surpriză și 

recompensă decât ca stimulent.  

→ O primărie mai bine conectată sprijină transmiterea de proiecte și idei 
menite să îmbunătățească cooperarea și colaborarea inter-departamentală 
în Primăria Cluj-Napoca: soluții de comunicare, spații de întâlnire, 
protocoale, „bănci de probleme comune”. 

→ O primărie profesionistă încurajează proiecte care urmăresc îmbunătățirea 
livrării serviciilor și eficientizarea muncii angajaților, la nivel individual sau 
în cadrul propriei direcții / propriului serviciu sau birou. Scopul este acela de 
a evita ca un participant să propună soluții care țin de alt departament, pe 
care nu le poate implementa, respectiv pentru care poate că nu are toate 
cunoștințele.  

→ O primărie deschisă, receptivă vizează proiecte orientate către o mai bună 
comunicare externă a activității Primăriei Cluj-Napoca și către o colaborare 
intensivă cu actori locali din alte sfere (spre exemplu, ONG-uri, universități 
sau mediul privat). 

→ O primărie responsabilă și sustenabilă încurajează identificarea și 
propunerea de proiecte și idei pentru a economisi resurse (financiare, dar și 
energie, carburanți, etc) și a crește gradul de responsabilitate socială și de 
mediu în Primăria Cluj-Napoca.  
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ansarea oficială a apelului Innovato-R a 

fost organizată în data de 5 februarie 

2020, în cadrul unui eveniment la care au 

participat toate departamentele și care a fost 

deschis de către primar, întărind ideea că 

participarea colegilor fără funcții de 

conducere este sprijinită și încurajată. În 

cadrul întâlnirii au fost prezentate criteriile 

apelului, platforma online și câteva exemple 

de bună practică: suficient cât să stârnească 

imaginația „innovatorilor”, fără însă a-i 

influența să copieze ideile.  

A doua zi, Cluj-Napoca a organizat cea de-a 4-

a întâlnire transnațională Innovato-R, un 

moment gândit în cadrul proiectului URBACT 

pentru a reflecta asupra rezultatelor 

intermediare ale testelor și asupra modalității 

în care cele 7 orașe au ales să adapteze în mod 

diferit buna practică a orașului Torino. 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

  

L 
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Etapele pilotului Innovato-R 2020 
→ Înregistrarea participanților: înregistrarea s-a putut face pe platforma online 

http://innovator.primariaclujnapoca.ro/, adaptată pentru dispozitivele mobile. 

Înregistrarea a fost obligatorie pentru a putea trimite propuneri de proiecte sau pentru a 
putea vota. 

→ Depunerea propunerilor de proiecte: fiecare angajat al primăriei a putut formula una sau 

mai multe propuneri de proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu). Pentru apelul 

pilot, creativitatea proiectelor a constat și în criteriul cost: pentru a se califica, proiectele nu 

trebuie să implice o creștere a costurilor. În caz contrar, inovatorii trebuie să identifice și să 
propună activarea de resurse financiare externe (parteneriate, fundraising, sponsorizări, 

finanțări externe etc.)  

→ Evaluarea conformității proiectelor: propunerile de proiecte au fost verificate și declarate 

eligibile conform regulamentului publicat pe platforma Innovato-R, în speță dacă fișa de 
proiect a fost completată integral, dacă s-au înscris într-unul dintre cele patru domenii de 
interes și dacă au fost transmise în termen. Proiectele eligibile s-au calificat pentru etapa de 

evaluare calitativă.  

→ Evaluarea calitativă: proiectele eligibile au fost evaluate de către un juriu format din 7 

membri ai URBACT Local Group Innovato-R. 

 

http://innovator.primariaclujnapoca.ro/
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În cadrul apelului pilot, au fost depuse în total 17 proiecte: 5 proiecte pentru o primărie mai bine 

conectată, 5 proiecte pentru o primărie profesionistă, 4 proiecte pentru o primărie deschisă și 3 

proiecte pentru o primărie responsabilă și sustenabilă.  

Ulterior verificării eligibilității conform regulamentului, proiectele care au trecut în etapa a doua au 

fost supuse jurizării în baza unei grile de evaluare care a urmărit:  

→ Originalitatea propunerii: 

Capacitatea propunerii de a 

demonstra o gândire nouă, 

inovatoare. Măsura în care 

propunerea reprezintă o idee nouă, o 

abordare neîncercată până acum cel 

puțin la nivel local 

→ Claritatea definirii propunerii: 

Capacitatea propunerii de a ilustra 

scopul și acțiunile propuse într-un 

mod clar, ușor de înțeles 

→ Relevanță și importanță: Justificarea și demonstrarea nevoii identificate în cadrul 

Primăriei și modalitatea prin care proiectul răspunde acesteia și categoriei în cadrul căreia 

a fost înscris. Contribuția adusă obiectivului categoriei și schimbările potențial generate pe 

termen scurt sau mediu, efectele pozitive sau negative pe care le poate induce 

→ Replicabilitatea la alte primării din ţară: Măsura în care efectele implementării 

proiectului și activitățile subscrise acestuia au potențialul să fie implementate pe o scară 

mai amplă în cadrul primăriei 

→ Fezabilitatea în contextul instituţional şi birocratic din România: Măsura în care 

proiectul își stabilește un obiectiv SMART și în care poate fi implementat în limitele impuse 

de concurs, în contextul actual legislativ și birocratic 

→ Buget alocat: Capacitatea propunerii de a avansa soluții inovatoare la probleme existente 

fără angajarea unor resurse adiționale din interioriul administrației publice, sau cu resurse 

cât mai puține. 

Innovato-R și pandemia Covid-19  

Procesul nu a fost lipsit de provocări.  

Când a început pandemia Covid-19, Cluj-Napoca se pregătea să organizeze întâlnirile 
„CIIC intern” - atelierele de consolidare a capacităților cu inovatori funcționari publici, 
finaliști ai primului apel Innovato-R.   

Aceste întâlniri au trebuit puse în așteptare, dar componenta fizică, interacțiunea 
practică și brainstorming-ul sunt o parte esențială a modelului nostru Innovato-R cu 
trei piloni: comunitatea, platforma digitală și CIIC („agora” fizică de inovare internă). 
Așadar, atelierele Innovato-R vor fi „primul pas următor” pe care orașul îl va face pentru 
a-și sprijini angajații.  
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Fluturași digitali de salariu   
Problemă: În momentul de față, fluturașii de salariu se primesc 

pe hârtie, în plic. În fiecare lună, în departamentul economic se 

printează și se taie 1700 de fluturași.  Astfel se consumă resurse 

materiale (hârtie, plicuri, toner) şi timp.

Soluție: Digitalizarea procesului: crearea unui sistem automat 

care permite transmiterea datelor într-un cont individual pre-

existent, pe care toți angajații îl au deja ca parte a 

instrumentelor de management digitale pe care le folosim în 

primărie. Informațiile sunt Securitate și pot fi arhivate 

electronic, pentru că uneori este nevoie de depunerea lor în alte 

părți (bancă, nevoi administrative, etc.)  

Implementare:  Proiectul a fost implementat efectiv deja, 

soluția tehnică fiind propusă de către departamentul IT, care a 

lucrat împreună cu câștigătorul Horațiu Pop și departamentul 

de eficiență energetică din care face parte. Horațiu și-a 

prezentat proiectul în cadrul întâlnirii transnaționale  Innovato-

R Porto (online).  

 

O primărie conectată  
Problemă: În acest moment spațiile pentru ședințe și întâlniri 

în Primăria Municipiului Cluj-Napoca sunt extrem de limitate. 

Soluție: În demisolul instituției există mai multe săli pline de 

maculatură peste care nu se mai uită nimeni de ani de zile. 

Mutându-se hârtiile de acolo se pot amenaja cel puțin 5 spații 

de ședințe, din care 4 pentru circa 8-10 persoane (majoritatea 

întâlnirilor nu depășesc acest număr) și respectiv un spațiu 

pentru 30-50 de persoane. 

Implementare: Termenul de realizare propus (durata proiectului) este de 3 luni, fără resurse 

financiare prevăzute. Proiect în lista de așteptare datorită situației epidemiologice. 
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Evaluarea gradului de satisfacție al 
cetățenilor privind activitatea instituției 
Problemă: Necesitatea îmbunătățirii continue a serviciilor oferite cetățenilor, eficientizarea 

activității angajaților, creșterea gradului de satisfacție și obținerea de informații cu privire la ce 

anume își doresc oamenii de la administrație.  

Soluție: Crearea unor metode online și offline prin care cetățenii să își exprime nivelul de satisfacție 

privind serviciile oferite de către funcționarii instituției: 

 

→ crearea unei rubrici pe portalul My Cluj cu un 

chestionar pe care cetățenii îl pot completa; 

→ transmiterea în mod automat a unui email 

cu un chestionar către cetățean la o lună 

după ce a depus o cerere pe Antonia, a trimis 

un email pe o adresă a instituției sau a 

înregistrat un document la registratură. 

Implementare: pilotare pe durata unui an, pentru a avea o imagine cât mai corectă asupra a ceea 

ce doresc cetățenii.  

 

Alerte e-mail pentru expirarea termenului 
de plată  
Problemă: Asigurarea efectuării plății abonamentelor de parcare în termenul prevăzut prin HCL, 

evitând astfel situațiile în care cetățenii pierd locul de parcare datorită faptului că nu se prezintă la 

prelungirea abonamentelor/contractelor până la data de 31 martie/15 octombrie. 

Soluție: Anunțarea prin email a cetățenilor înainte de expirarea termenului de plată a 

abonamentelor/contractelor de parcare. Notificarea va fi trimisă doar persoanelor care şi-au 

exprimat acordul în acest sens și se va transmite beneficiarilor cu o lună înainte de expirarea 

termenului de plată, 31 martie - pentru abonamentele de parcare, respectiv 15 octombrie - în cazul 

garajelor/copertinelor. 

Implementare: Termenul de realizare 

propus (durata proiectului) este de 6 luni.  

Proiect în curs de implementare.  
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Dezvoltarea aplicației Infocet   
Problemă: Solicitările înaintate de cetățeni 

care presupun depunerea de documente 

justificative sunt în proporție relevantă 

incomplete și presupun o corespondență 

suplimentară, care prelungește semnificativ 

durata efectivă de soluționare. Formularele 

online disponibile pe site-ul Primăriei ar 

trebui să conțină câmpuri obligatorii, astfel 

încât cetățeanul să transmită documentația 

completă necesară soluționării favorabile și 

în timp util a cererilor (închiriere, transcrieri 

contracte de închiriere, prelungire contracte 

de închiriere, preemțiuni, avize, acorduri, 

abonamente comerț stradal). Astfel vor fi 

evitate răspunsurile parțiale privind 

solicitarea completării documentației 

transmise de cetățeni.  

 

Soluție: Propunerea este ca, la momentul 

înregistrării solicitărilor la sediul Primăriei 

Municipiului Cluj-Napoca sau prin 

Antonia/registratura online, cetățenilor să le 

fie comunicat numărul de înregistrare cu 

mențiunea că răspunsul autorității locale va fi 

anexat numărului de înregistrare, putând fi 

accesat de pe site-ul Primăriei, secțiunea 

„Registratura/verificare stadiu cerere” sau 

respectiv putând fi ridicat în format fizic de la 

sediul Primăriei. 

Implementare: Pentru a fi operațional se impune dezvoltarea aplicației Infocet astfel: 

→ În vederea rezolvării solicitării, Aplicația Infocet urmează să oblige inspectorul la anexarea 

documentului valorificat (răspunsul semnat și avizat scanat). 

→ La secțiunea „Verificare stadiu cerere” de pe site-ul Primăriei urmează să se adauge un câmp 

„Descarcă răspuns”. 

→ Totodată, la momentul la care cererea este rezolvată, cetățeanul urmează să primească pe 

numărul de telefon menționat în cerere un mesaj automat privind modul de solutionare 
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Termenul de realizare propus este de 24 de luni. Proiect în curs de implementare.  

 

 

 

  

5 

BUNĂ PRACTICĂ DIN 

REȚEAUA INNOVATO-R   
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Torino în Innovato-R   
 

Al doilea apel în Torino a adresat multe dintre barierele întâmpinate în cadrul pilotului Innova.TO, 

în special în ceea ce privește subestimarea importanței implicării și a așteptărilor pozițiilor de top 

management în administrație, mandatul neclar pentru echipele interne, inerția și dificultatea 

implementării proiectelor. Un proiect de formare numit Training pentru Inovare a fost dezvoltat 

în acest sens, și s-a focalizat pe cinci domenii tematice:  

 

→ Managerial:  îmbunătățirea 

capacității fiecărui angajat de a-și 

gestiona mai bine timpul de lucru; 

→ Legislativ: atât administrativ, cât 

și tehnic; 

→ Lingvistic: cel puțin cunoașterea 

limbii engleze este esențială; 

→ Digital și tehnologic; 

→ Psihologic: îmbunătățirea 

bunăstării angajaților.  

 

Echipa Innovato-R a identificat trei domenii pentru cel de-al doilea apel, centrate pe oameni și 

organizație:  

1. Relația cu oamenii, pentru a transforma activitatea în valoare; 

2. Persoana și organizația: motivație, cooperare și bunăstare; 

3. Mecanisme operaționale pentru gestionarea relațiilor interne și externe. 

5 proiecte au fost selectate pentru implementare în cadrul URBACT Innovato-R, cu un buget 

nerambursabil de 40,000 EUR.  

Sursa: https://twitter.com/innovator_eu 

 

 

Proiectul de formare a 
implicat aproximativ 500 
de angajați ai orașului 
Torino, din posturi de 
conducere la nivel mediu, 
dintre care 71 au transmis 
44 de proiecte în cadrul 
celui de-al doilea apel. 
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5 proiecte câștigătoare  

 

 

mai multe detalii: https://urbact-innovator.exposure.co/turin  

→ Relationship Architects: Proiectarea și amenajarea unui spațiu de primire în 
cadrul Polo di Inclusione Sociale pentru persoanele aflate în sărăcie economică și 
cu risc de excluziune socială  

→ „TALK outside the door TO THINK out the box” – Ciclul de viață al funcționarilor 
publici: un instrument de modelare a proceselor pentru a crea o reprezentare 
completă a ciclului de viață al angajatului și pentru a permite elaborarea unor 
soluții organizaționale alternative posibile, contrastând astfel contracția drastică 
a resurselor, atât umane, cât și financiare ale municipalității.  

→ Concurență verde (proiect transformat în PHOENIX 4SW): acțiuni de 
conștientizare a economisirii energiei prin noi modalități de implicare directă și 
activă a angajaților, pentru a promova sisteme durabile de management de 
mediu. 

→ Borgo Open: îmbunătățirea comunicării despre una dintre atracțiile culturale ale 
orașului („Borgo Medievale”), parte a patrimoniului cultural al orașului Torino, 
pentru a îmbunătăți condițiile de utilizare și fructificare, astfel încât frecventarea 
Borgo Medievale să devină un obicei pentru cetățeni 

→ Moștenirea prețioasă: Implementarea unei metodologii integrate cu instrumente 
tehnologice adecvate pentru a sprijini transferul funcțiilor și activităților de la 
funcționarii și experții care se pensionează către personalul tânăr, pentru a nu 
pierde experiențele dobândite, cunoștințele și abilitățile unei vieți de muncă. 

https://urbact-innovator.exposure.co/turin
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Metropole du Grand Paris (MPG) 
În pofida întinderii spațiale și a faptului că pe teritoriul autorității metropolitane trăiesc 7.2 milioane 

de locuitori, aceasta are în prezent circa o sută de angajați. Unul dintre scopurile acestora este de a 

sprijini cele 131 de municipalități locale componente să adopte noi tehnologii și abordări în 

politicile publice – spre exemplu, prin programul Exploratori Digitali, susținut printr-un fond 

metropolitan dedicat implementării de noi proiecte inovatoare.  

  

Pe baza programului exploratorilor digitali, 

MGP a creat prin Innovato-R inițiativa 

Constructorii Digitali (bâtisseurs du 

numérique), apelul MVP deschis angajaților 

din municipalitățile zonei metropolitane și 

menit în egală măsură să fie și un „furnizor de 

MVP”, respectiv să producă servicii scalabile 

care să poată fi dezvoltate în viitor la nivel 

local de către municipalitățile implicate.  

Apelul pilot a început printr-un atelier de două zile, care a produs idei de servicii digitale ce au fost 

mai apoi aprofundate și dezvoltate pe parcursul unei luni și prezentate în cadrul unui al doilea 

atelier. La final, patru servicii au fost identificate:  

 

 

→ O gestionare reciprocă a relațiilor digitale cu utilizatorii în municipalitățile locale;  

→ Formare pentru funcționarii publici în domeniul cunoștințelor de bază digitale, 
asistență de bază cu procedurile digitale pentru cetățenii aflați în dificultate și 
diagnosticarea și orientarea publicului aflat în precaritate digitală;  

→ O platformă metropolitană de participare a cetățenilor deschisă atât consultărilor 
MGP, cât și consultărilor municipalităților locale;  

→ O platformă metropolitană pentru a împărtăși cunoștințe, feedback și abilități.  
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La scurt timp după începutul procesului de implementare, pe fundalul pandemiei Covid-19, 

procesul a fost refocalizat pe importanța menținerii unei legături digitale cu comunitățile de 

angajați publici, organizând webinarii pe tema bunelor practici pentru lucrul de acasă, precum și o 

campanie de comunicare (Tiramisu).  

 

În final, primele două proiecte au fost finalizate împreună cu constructorii digitali, alocându-se 

bugete pentru testarea acestor soluții în 2021.  

 

  

mai multe detalii: https://urbact-innovator.exposure.co/metropole-du-grand-paris     

https://urbact-innovator.exposure.co/metropole-du-grand-paris
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Veszprém  
Veszprém a câștigat titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2023, această provocare motivând 

administrația orașului să se concentreze asupra dezvoltării serviciilor culturale în procesul lor de 

adaptare a bunei practici Innova.TO pentru cei aproximativ 1,800 de angajați în sectorul public local 

al orașului. Apelul online pentru idei a fost proiectat pe baza a 3 piloni: evenimente culturale, 

construirea comunității și dezvoltare instituțională, și a fost anonim în primă fază, numele 

participanților fiind dezvăluite evaluatorilor abia după procedura de evaluare și doar dacă 

„inovatorii” și-au dorit acest lucru.  

După o primă rundă în care au fost primite 10 

aplicații, echipa Innovato-R Veszprém a 

lansat acțiunea „Săptămâna inovației”, 

pentru a motiva angajații din toate 

departamentele și instituțiile să participe, 

prin sesiuni de prezentări și brainstorming. La 

finalul procesului, au fost depuse 58 de 

proiecte, care au fost evaluate de echipe de 

jurați mixte: o persoană din interiorul 

primăriei și una din ULG.  

 

 

mai multe detalii: https://urbact-innovator.exposure.co/veszprem 

→ Premiul I Categoria EVENIMENT. Clădiri înflorite, mai verzi (Biblioteca 
Județeană Eötvös Károly, concurs de echipă). 

o Ideea propunerii este că instituțiile orașului ar putea contribui la a-l face 
mai ecologic, mai sănătos, mai viu, prin decorarea cu plante a 
acoperișurilor de tip terasă ale diferitelor clădiri publice.  

→ Premiul I Categoria ACȚIUNE: Momente de reîmprospătare - cu exerciții ale 
coloanei vertebrale pentru zile de muncă mai sănătoase (Primărie, concurs 
individual) 

o  Problema abordată a fost aceea a statului pe scaun, care conduce la 
tulburări musculo-scheletice degenerative, în special în cazul angajaților 
care au muncă de birou. Esența propunerii este aceea de a organiza 
ședințe de mișcare de până la 15 minute pe zi, iar municipalitatea ar putea 
dezvolta, de asemenea, o sală de gimnastică, astfel încât exercițiile 
preventive cu antrenorul pot fi efectuate oricând în timpul zilei de lucru. 

→ Premiul I Categoria PROCES: Amfiteatrul - biblioteca în aer liber (Biblioteca 
Județeană Eötvös Károly, aplicație individuală) 

o Scopul este de a utiliza mai bine amfiteatrul din fața intrării principale a 
bibliotecii. Cu un acoperiș sau o umbră adecvată, evenimentele organizate 
de bibliotecă pot deveni mai deschise și pot oferi o oportunitate pentru 
grupurile artistice ale orașului. 
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Mai multe dintre ideile premiate sunt deja în implementare, în pofida situației epidemiologice care 

a mutat lucrul din primărie acasă. Înainte însă, propunerea câștigătoare din categoria Acțiune a fost 

deja implementată: o cameră din primărie a fost convertită în sală de gimnastică, cu accesorii 

dedicate exercițiilor fizice și o serie de instrumente speciale care să permită întinderi.  

Camera de gimnastică nu este neapărat 

destinată lecțiilor organizate, ci este deschisă 

tuturor celor care simt nevoia să facă un 

antrenament în timpul zilei și apoi să revină la 

îndatoririle lor. Înainte de a putea folosi sala 

de sport, angajații urmează un curs de bază 

pentru a învăța mișcări și practici simple și 

primesc informații de siguranță. Pe viitor, 

echipa din Veszprém dorește să introducă un 

sistem electronic de rezervare, pentru a evita 

aglomerarea. 
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n ultimul capitol al acestui ghid, vrem să împărtășim câteva 

instrumente pe care le-am dezvoltat și le-am folosit în cadrul 

proiectului Innovato-R, și care pot fi utile altor autorități publice 

locale care își doresc să experimenteze inovarea în 

administrația publică prin intermediul apelurilor competitive și 

al metodologiilor Lean Startup și Design Thinking. 

Instrumentele au fost create în cadrul primei iterații, a apelului 

pilot Innovato-R, și sunt încă „work in progress”. Dar ca în lumea 

start-up-urilor inteligente, cu cât putem împărtăși mai multe 

atunci când suntem și noi încă la începuturi, cu atât vom avea 

ocazia să învățăm mai multe, să adaptăm ceea ce facem în 

administrația publică pentru a sprijini intraprenoriatul și să 

susținem mai bine ideile pe care le au colegii noștri.  

 

 

Platforma online Innovato-R  
Platforma Innovato-R reprezintă un prototip (MVP – Minimum Viable Product) al cărui scop este 

acela de a permite angajaților din primărie să devină la rândul lor inovatori locali și să transmită, în 

baza unor apeluri, proiecte și idei noi menite să îmbunătățească modul de desfășurare a activităților 

primăriei și a propriei munci.  

Platforma este un element central al procesului de transfer local pe care și l-a propus Primăria 

Municipiului Cluj-Napoca: adaptarea soluției bugetareparticipativa.ro și construirea unei versiuni 

interne, dedicate angajaților, pentru a sprijini soluțiile noi și inovative din interiorul primăriei.  

Platforma Innovato-R este disponibilă online, cu o interfață prietenoasă atât pe computer, cât și pe 

dispozitive mobile. Pentru Cluj-Napoca, accesul la platformă în faza apelului pilot a fost 

restricționat, permițând numai angajaților din cadrul primăriei să poată accesa portalul și să 

transmită propuneri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Î 
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Platforma Innovato-R Cluj-Napoca a împrumutat componentele platformei deja-existente 

www.bugetareparticipativa.ro:  

• CMS (Content Management System) - este parte din platformă și este interfața prin care 

utilizatorii externi (cetățenii) interacționează cu platforma. Pentru rulare are nevoie de 

instalarea platformei Wordpress și o baza de date MySQL.  

• BP-API (Application Programming Interface) - este backend-ul aplicației expus printr-un 

web service apelabil de către CMS. Această aplicație furnizează și interfața backoffice 

folosită de către funcționarii primăriei pentru administrarea procesului. Pentru rulare are 

nevoie de Java runtime și o bază de date MySQL.  

Integrări cu sisteme externe:  

• Email - API necesită configurarea unui server de SMTP pentru trimiterea de emailuri.  

• Google Analytics - pentru măsurarea și analizarea traficului pe platformă, se poate 

configura un cont de Google Analytics.  

Depinzând de modul în care se gândește apelul Innovato-R, platforma poate fi publică, privată 

sau mixtă. Spre exemplu, utilizatorii pot avea acces la site atât anonim cât și utilizând contul 

persona, însă utilizarea anonimă poate permite accesul doar la anumite pagini ale site-ului: Despre, 

Anunțuri, Câștigători, Bune Practici. În această instanță, acțiunile precum depunerea de proiecte, 

vizualizarea proiectelor validate și votul pe marginea acestora pot fi făcute doar din contul personal. 

Pentru Cluj-Napoca, Platforma Innovato-R a fost deschisă realizării de conturi numai pentru 

angajații primăriei: în acest sens, s-a avut în vedere validarea strictă a adreselor de e-mail de tipul 

utilizator@primariaclujnapoca.ro.  Odată înregistrați, utilizatorii au putut transmite idei de proiect, 

pe toată durata în care apelul Innovato-R a fost deschis.  

 

 

 

Formularul de înscriere pentru proiectele Innovato-R  

1. Numele proiectului  

2. Categoria: (1) O primărie mai bine conectată, (2) O primărie profesionistă, (3) O 
primărie receptivă, deschisă, (4) O primărie responsabilă și sustenabilă;  

3. Problema adresată: ce nu funcționează momentan în departamentul în care 
lucrează angajatul (sau unul dintre membrii echipei de proiect), ori la nivelul întregii 
primării?  

4. Soluția propusă: care este ideea de proiect pentru a rezolva problema?  

5. Direcțiile / Serviciile / Actorii externi implicați: cine trebuie să fie implicat în 
implementare?  

6. Durata de implementare a proiectului: cât ar dura ca ideea de proiect să fie dusă la 
bun sfârșit?   

7. Resurse necesare: ce presupune implementarea ideii de proiect? De unde pot fi 
asigurate aceste resurse?  

http://www.bugetareparticipativa.ro/
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Platforma-pilot Innovato-R Cluj-Napoca a fost utilizată pentru a capta propuneri de proiecte de la 

angajații din primărie (preferabil fără funcție de conducere), care s-au subscris următoarelor reguli:  

 

În cadrul apelului, juriul poate decide unificarea mai multor proiecte cu același obiect și le poate 

supune la vot în această nouă formă, cu înștiințarea prealabilă a deponenților. Pentru primul apel, 

în vederea respectării prevederilor legale în vigoare, Primăria și-a rezervat dreptul de a modera 

afișarea proiectelor pe platformă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Să fie transmise exclusiv prin Internet, pe site-ul Platformei Innovato-R, cu  
acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare a platformei.  

→ Să se subscrie celor patru categorii ale apelului.  

→ Să fie sau să poată fi asimilate unei activități aflate în aria de competență a 
direcției/serviciului în cadrul căruia este angajat participantul, sau a ariilor 
de competență cumulate ale direcțiilor pentru care se propun proiecte cu 
caracter integrator și de îmbunătățire a cooperării.  

→ Să nu implice o creștere a costurilor, sau să propună activarea de resurse 
financiare externe.  

→ Să fie realizabile din punct de vedere tehnic/organizațional.  

→ Să aibă o perspectivă pe termen scurt sau mediu.  

→ Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale 
municipalității aflate în derulare și să nu producă conflict de interese. 

→ Să producă rezultate concrete și responsabile și să fie sustenabile din punct 
de vedere al utilizării resurselor și al mediului  

→ Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar, politic sau etnic. 
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În scopul sprijinirii inițiativei la nivel local, platforma Innovato-R are o pagină de tip galerie de 

proiecte, accesabilă și anonim, dedicată bunelor practici de inovare în administrația publică la nivel 

internațional, inclusiv proiecte câștigătoare ale apelurilor derulate de orașele partenere din rețeaua 

URBACT Innovato-R.  
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Criteriile de evaluare pentru propuneri  
 

 

 

  

Criteriu de evaluare al ULG Puncte  Pondere 

1. Originalitatea propunerii   

Capacitatea propunerii de a demonstra o gândire 

nouă, inovatoare. Măsura în care propunerea 
reprezintă o idee nouă, o abordare neîncercată până 
acum cel puțin la nivel local 

0, 1, 2 sau 3 puncte   30% 

2. Claritatea definirii propunerii  

Capacitatea propunerii de a ilustra scopul și 

acțiunile propuse într-un mod clar, ușor de înțeles 

0, 1 sau 2 puncte  20% 

3. Relevanță și importanță   
Justificarea și demonstrarea nevoii identificate în 
cadrul Primăriei și modalitatea prin care proiectul 

răspunde acesteia și categoriei în cadrul căreia a 

fost înscris. Contribuția adusă obiectivului categoriei 
și schimbările potențial generate pe termen scurt 
sau mediu, efectele pozitive sau negative pe care le 

poate induce 

0, 1 sau 2 puncte  20% 

4. Replicabilitatea la alte primării din ţară 
Măsura în care efectele implementării proiectului și 

activitățile subscrise acestuia au potențialul să fie 
implementate pe o scară mai amplă în cadrul 

primăriei 

0 sau 1 punct 10% 

5. Fezabilitatea în contextul instituţional şi 

birocratic din România 
Măsura în care proiectul își stabilește un obiectiv 

SMART și în care poate fi implementat în limitele 
impuse de concurs, în contextul actual legislativ și 
birocratic 

0 sau 1 punct 10% 

6. Buget alocat   

Capacitatea propunerii de a avansa soluții 

inovatoare la probleme existente fără angajarea 

unor resurse adiționale din interioriul administrației 
publice, sau cu resurse cât mai puține.  

(0 puncte dacă bugetul 

este unul relativ mare, 

respectiv 1 punct dacă 

bugetul este relativ mic) 

10% 

PUNCTAJ / PONDERE TOTAL 10 100% 
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Chestionar 
 

Chestionarul Innovato-R a fost lansat ca un 

instrument de comunicare pe scară largă cu 

toți angajații Primăriei Municipiului Cluj-

Napoca, având de asemenea rolul unui studiu 

inițial asupra percepției acestora referitor la 

inovarea în administrația publică. 

Pentru a putea măsura și înțelege impactul pe 

care îl poate avea derularea apelurilor-pilot de 

proiecte Innovato-R, acest chestionar este util 

ca primă „bornă” în procesul de proiectare a 

apelurilor: există cerere, din partea angajaților, 

pentru un spațiu de experimentare? Care este 

înțelegerea și atitudinea vis-a-vis de inovarea 

în administrație? Ce priorități de apeluri vor 

avea succes? Toate aceste întrebări își pot găsi 

răspunsul prin simpla întrebare a colegilor.  

 

 

Chestionarul Innovato-R Cluj-Napoca  

1. Ca angajat în Primăria Cluj-Napoca, lucrez în departamentul: ____ 

2. Inovarea este, pentru mine: ____ 

3. În administrația publică, inovarea ar trebui să reprezinte o prioritate. (scară 1-5)  

4. Cadrul actual de reglementare (la nivel național, local) sprijină inovarea în 
administrația publică. (scară 1-5)  

5. Cred că cea mai importantă transformare din interiorul primăriei, din ultimii 3 ani, 
este: ____ 

6. Privind în perspectivă, cred că cele mai mari provocări sunt: ___  

7. Cred ca următoarele aspecte sunt prioritare: (Îmbunătățirea serviciilor orientate către 
cetățeni; O mai bună comunicare și integrare intre departamente; Optimizarea 
consumului de resurse; Reducerea poverii administrative; Digitalizarea; Optimizarea 
procedurilor interne; Raționalizarea costurilor pentru achiziția de bunuri și servicii)  

8. Consider importante următoarele priorități:  

9. Dacă s-ar lansa un prim apel de idei și proiecte Innovato-R... (aș participa / nu aș 
participa)  

10. Aș dori să particip și la: (workshop-uri, ateliere, sesiuni de lucru, prezentări, 
interviuri)  

11. Sugestii de final  
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MVP User Journey:  
Planificarea activităților  
 

 În cadrul proiectului Innovato-R, un instrument util a fost planul pentru crearea și implementarea 

MVP – apelul pilot prin platforma online. Planificarea presupune de asemenea anticiparea 

posibilelor rezultate și reacții, și reprezintă un scenariu – o „testare pe hârtie” a Innovato-R 

împreună cu grupul local de părți interesate implicate, înainte de a fi implementat propriu-zis.  

  

Exemplu: Planul inițial MVP Cluj-Napoca 

  

Stadiu Descoperă Definește Testează Dezvoltă Livrează 

Scop  înțelegerea 

conceptelor și 

instrumentelor 

Innovato-R și a 

nevoilor locale  

stabilirea 

modului de 

desfășurare a 

apelului 

lansarea 

primului apel 

Innovato-R  

Evaluare și 

pregătirea 

proiectelor pt. 

implementare 

comunicarea 

rezultatelor și 

schimb de 

experiență  

Protagoniști  ex. echipa 

internă din 

primărie și ULG 

 ex. echipa 

internă, ULG și 

finaliștii  

 

Activități și 

termen 

ex. lansare 

chestionar intern  

 Lansarea 

platformei  

 ex. eveniment / 

vizită de studiu  

Reacții 

așteptate 

     

Rezultate ex. Cerințe specifice 

pentru apel pilot  

Chestionar  

ex. platforma 

finală și text 

apel  

   

Evaluare - Nr. de răspunsuri   - Nr. proiecte 

primite  
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Există potențial  
pentru transferul de  
bună practică în România?  
 

Dincolo de noi proiecte și idei, posibilitatea de transfer de bună practică de la Torino la Cluj-Napoca 

și de la Cluj-Napoca la alte orașe din România are potențialul de a sprijini o reformă de gândire, un 

parteneriat durabil și o nouă înțelegere a procesului de co-dezvoltare a administrației publice 

locale. Experiența URBACT Innovato-R din Cluj-Napoca poate servi drept model pentru replicare în 

alte orașe din România și nu numai. Câțiva factori („lessons learned”) care au influențat procesul 

local:  

→ Un grup local puternic este esențial pentru transfer, deoarece cunoștințele lor (în special ale 

părților interesate din mediul privat, IT, start-up-uri, universități) sunt critice în faza de 

proiectare a apelurilor.  

→ Explicarea cu atenție a parametrilor și a ambiției apelului Innovato-R este, desigur, 

necesară. Dar mai departe de elementele principale, transmiterea chiar a conceptelor 

Design Thinking, MVP și Build-Measure-Learn poate sprijini „nașterea” unor idei noi 

suplimentare în primărie.  Și după apelul pilot, în Cluj nu au încetat să apară soluții creative 

și simple la probleme întortocheate („mapa roșie”).  

→ Echipa de proiect nu poate ajunge fizic la toți angajații din administrația locală într-un tip 

util. Însă cu implicarea conducerii departamentelor sau chiar a unor „campioni” ai 

inițiativei, ideea Innovato-R se poate răspândi foarte ușor. Discuții cu una sau două 

persoane din fiecare departament reprezintă o abordare care poate funcționa foarte bine - 

vor transfera ideile mai departe.  

→ În ceea ce privește generarea de propuneri și mecanismul de clasificare, deși acest lucru 

variază cu siguranță de la oraș la oraș, ceea ce a funcționat în Cluj este oferirea către colegi 

a posibilității să își exprime o opinie asupra celor mai mari probleme printr-un chestionar, 

pentru a putea porni de la acestea în organizarea apelului.  Totodată însă, am limitat 

posibilitatea ca un angajat să propună soluții pentru alte departamente, invitându-i să 

inoveze în cadrul propriei capacități de implementare sau prin proiecte pe care le pot 

implementa în parteneriat cu alți colegi din departamentele vizate. 

→ Pentru evaluarea propunerilor, prezența membrilor ULG din exterior a fost relevantă prin 

prisma diferitelor cunoștințe și perspective pe care le-au adus în analiza. Membrii au evaluat 

dacă propunerile primite sunt realiste (din punct de vedere tehnic, legal, din punct de 

vedere al resurselor), dacă se conectează cu alte acțiuni la nivel urban sau se subscriu 

obiectivelor mai ample ale orașului.   
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Variabile  
→ Tipul administrației publice locale: marile municipii, orașele, comunele, dar și județele au 

priorități și probleme diferite. Atât în ceea ce privește dezvoltarea unității administrative, cât și 

din punct de vedere al modului în care este organizată și funcționează instituția publică.  

→ Dimensiunea administrației publice și numărul relativ de funcționari publici. Dimensiunea 

are un impact important asupra masei critice necesare pentru a susține schimbul de idei. De 

exemplu, în cadrul Primăriei Cluj-Napoca lucrează circa 800 funcționari publici, iar Torino are, 

în totalitate, 10,000 angajați.  

→ Viziunea și implicarea leadership-ului. 

Nivelul de competență al echipei care se 

implică în coordonarea efortului de 

implementare a modelului Innovato-R.  

→ Rețeaua locală și colaborările care 

există (sau nu) la nivel local deja și care 

pot reprezenta premise pentru formarea 

unui grup coordonator de tip URBACT 

Local Group; potențialii parteneri locali 

pot influența tipul de inovare și 

fezabilitatea generală a apelurilor și 

propunerilor de proiect.   

→ Disponibilitatea de a investi timp într-

un proces iterativ de construire, 

măsurare și îmbunătățire a apelurilor 

experimentale Innovato-R.  

 

 

 

Câteva puncte de pornire pentru a sprijini inovarea de jos în sus   

◼ Adoptarea inovării și intraprenoriatului ca părți esențiale din cultura 
organizațională a primăriilor  

◼ Aducerea de idei din afara organizației pentru a satisface o nevoie internă  

◼ Concentrarea pe atitudine și proactivitate mai mult decât pe rezultat: scopul este 
clădirea unui mod de gândire orientat către inovare și a unui mediu în care se poate 
dezvolta  

◼ Construirea unei echipe și / sau a conexiunilor interdepartamentale  

◼ Crearea unui cadru de sprijin care se bazează pe leadership și viziune și chiar a 
programelor care promovează abilități antreprenoriale pentru angajați  

◼ Innovato-R ca program de tip „spațiu sigur” sau „loc de joacă” pentru 
experimente și noi abordări 
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