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Dialogurile Urbane ale 
 

Cluj 2.1| Fondul de Inovare Culturală 
9-11 Noiembrie 2017 

Cluj-Napoca 
Agenda 

 
 
 

I. Descriere sesiuni: 

 
Zi/ oră Sesiune 

9.11.2017 
10:00-13:30 
Sesiune specială 

Perspective ale noilor parteneriate publice private: diviziile de inovare ale orașelor”,susținută 
de Boston Office for New Urban Mechanics (MONUM) 
MONUM este departamentul de cercetare, dezvoltare și inovare al orașului Boston (SUA) și una 
dintre primele și cele mai de succes divizii de inovare (iTeam) la nivel municipal din lume, 
înființată în 2010. 
 
Sesiunea susținută de MONUM va acoperi următoarele subiecte: 1. În ce fel companiile își pot 
licita ideile de cercetare, dezvoltare, inovare către sectorul public; 2. Modul de analiză și 
prognoză pentru dezvoltarea orașului și încurajarea companiilor să inoveze în domenii cheie 
pentru piața locală; 3. Cum utilizează MONUM modele de inovare deschisă și tehnologie utilizată 
pentru participare publică (civic tech) și 4. În ce fel MONUM abordează cultural schimbările pe 
care locuitorii orașului optează să le facă pentru a îmbunătăți serviciile publice. 

9.11.2017 
15:00-18:30 
Tururi zone 
canalului Morii și 
pârâului Calvaria 

Tururi ale zonelor 
 
Tururi ale zonelor pilot găzduite de echipele  Traseu pe Canalul Morii (cu invitați din echipa 
Upgrade Parcul Farmec) și Pârâul Nostru de La Terenuri. 
 
Ne plimbăm, vedem cele povestite în aplicații, aflăm povești și istoric al zonei și ne imaginăm ce 
ar putea fi creat prin intervențiile temporare. 
 
Participanți: membrii echipelor finaliste, echipa Cluj 2.1, invitați SUA. 

10.11.2017 
10:00-12:00 
Sesiune echipe 
finaliste și invitați 

Ateliere interdisciplinare: ce facem în proiectele propuse 
 
Echipele  Traseu pe Canalul Morii (cu invitați din echipa Upgrade Parcul Farmec) și Pârâul 
Nostru de La Terenuri lucrează cu un membru al echipei Cluj 2.1 la pregătirea prezentării 
proiectului, urmărind: 

1. Care sunt activitățile principale, cât timp durează ele, cine le coordonează pe fiecare; 
2. Ce elemente necunoscute avem acum și ce dorim să întrebăm specialiști din Primărie 

și CCC; 
3. De ce fel de furnizori avem nevoie pentru implementarea proiectului; 
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4. Cum putem prezenta la acest moment proiectul într-un „pitch” de 3 minute. 

10.11.2017 
12:00-13:00 

Ateliere interdisciplinare: consultare cu specialiști din cadrul Primăriei Cluj-Napoca (I) 
 
Specialiști din direcțiile de resort din cadrul Primăriei Cluj-Napoca (dezvoltare locală, spații verzi, 
parcări, Arhitect Șef, comunicare și marketing) se alătură celor două echipe și răspund la 
întrebările despre ce și cum este posibil pentru implementarea activităților prevăzute în proiecte.  
 

10.11.2017 
13:00-14:00 

Prânz 
 
 

10.11.2017 
14:00-15:00 

Ateliere interdisciplinare: consultare cu specialiști din cadrul Primăriei Cluj-Napoca (II) 
 
 
Sesiune de întrebări rapide/ identificare de soluții alături de specialiști din direcțiile de resort din 
cadrul Primăriei Cluj-Napoca (dezvoltare locală, spații verzi, parcări, Arhitect Șef, comunicare și 
marketing) 
 

10.11.2017 
15:00-16:30 

Ateliere interdisciplinare: consultare cu specialiști tematici 
 
Specialiști în organizare producție de eveniment, participare publică și design urban, marketing 
și outreach se alătură celor două echipe și răspund la întrebările despre ce și cum este posibil 
pentru implementarea activităților prevăzute în proiecte.  

10.11.2017 
16:30-17:00 

Concluzii și program pentru sâmbătă 

11.11.2017 
10:00-13:00 
 

Finalizarea planului de lucru pentru 2018. 
 
Echipele  Traseu pe Canalul Morii (cu invitați din echipa Upgrade Parcul Farmec) și Pârâul 
Nostru de La Terenuri lucrează pe baza materialelor primite de la CCC la includerea informațiilor 
aflate ziua anterioară de la specialiști și la un plan actualizat de lucru și implementare. 
 

11.11.2017 
10:00-13:00 
 
Big data pentru 
trafic 

Sesiune de lucru pe Big Data pentru trafic 
 
Exercițiu de prototipare rapidă despre utilizarea big data disponibile la nivel municipal legate de 
trafic. Pornim de la filtrul traficului generat de dusul copiilor la școală, fenomen cunoscut drept 
„school run” și explorăm ce programe ar putea fi dezvoltate de către administrația locală, 
companii și universități pentru a analiza și ameliora acest fenomen. Lucrăm sub îndrumarea 
invitatelor de la Boston Office for New Urban Mechanics, care au dezvoltat, printre altele, 
programe relevante pentru tema noastră precum Boston's Safest Driver și MySchool Bus. 

11.11.2017 
13:00-14:00 
 

Prezentarea planului de lucru pentru 2018 și sesiune de feedback și sugestii. 
 
Echipele  Traseu pe Canalul Morii (cu invitați din echipa Upgrade Parcul Farmec) și Pârâul 
Nostru de La Terenuri prezintă planul actualizat de lucru și implementare față de celelalte echipe 
și invitați. Sesiune de feedback și stabilirea pașilor următori.  
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II. Descriere proiectelor finaliste 

 
 
Traseu pe Canalul Morii – proiect finalist 
Proiectul pentru zona Scorțarilor – Canalul Morii propune realizarea unui traseu pietonal pe malul stâng al canalului 
Morii, între strada Scorțarilor și punctul termic. Riveranii zonei sunt implicați în intervenții temporare pentru a testa 
diverse scenarii de amplasare și utilizare pentru mobilier de ședere, jardiniere cu vegetație, coșuri de gunoi, facilități 
sanitare și schimbarea unor elemente cromatice ale zonei. 
 
Propus de: Iunia Buricescu, Larisa Bucătariu, Edith Heczei, Alexandra Lucaci, Tiberiu Ciolacu, Benjamin Kohl, Marius 
Moga, Florina Dascăl, Mădălina Doroftei, Anda Gheorghe, Roxana Pop, Roxana Urs, Miruna Moldovan. 
 
Pârâul Nostru de La Terenuri – proiect finalist 
Pentru zona strada Bucegi – Pârâul Calvaria, echipa selectată propune un proces reiterativ de ideație, consultare, 
intervenții temporare pentru a testa ce tipuri de utilizări pot transforma zona Pârâului într-un spațiu comun. Intervențiile 
temporare vizează locuri de joacă alternative pentru mai multe vârste, securizarea zonei, promovarea unor 
comportamente de consum și recreere sănătoase și inclusiv un prim festival al zonei- târgul Mărțișoriada. 
 
Propus de: Gabi Barbu, Marcela Armanca, Mihai Armanca, Silviu Medeșan, Ioan Ciorca, Maria Corrieri Fleser, Gabi Rus, 
Sonia Borș-Oprișa, Păunița Boancă, Ioan Dodi, Lala Panait. 
 
(*) Upgrade Parcul Farmec – proiect invitat  
Pentru parcul Farmec, aflat în apropierea zonei Scorțarilor – Canalul Morii, echipa propune dotarea parcului cu servicii 
sanitare, care să îmbunătățească experiența urbană pentru familii cu copii. Propunerea vizează realizarea unei cabine 
de schimb și toaletă pentru copii/bebeluși, crearea unei chiuvete în aer liber, adăugarea de bănci și leagăne pentru copii 
în zona dinspre strada Crinului. 3 membri din echipa Upgrade Parcul Farmec se vor alătura echipei Traseu pe Canalul 
Morii pentru a discuta cum se pot integra cele două propuneri.  
 
Propus de: Botos V., Heilman R., Botos A., Botos G., Vinteler R., Balaie A., Boca D. 
 


