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Premiile Smart Cities of Romania Champions 

Regulament 

 

Concursul Smart Cities of Romania Champions premiază proiecte de implementare și activități de 

promovare, de elaborare politici sau de educație care susțin dezvoltarea conceptului Smart City în 

România și armonizarea acestuia cu stadiul european. 

Conținutul regulamentului: 

• Categorii și criterii 

• Procedura de notare 

• Procedura de jurizare 

• Componența juriului 

• Procedura de înscriere 

 

1. Categorii și criterii 

Vor fi acordate următoarele categorii de premii:  

● Politici si strategii pentru comunități sustenabile inteligente  
● Tehnologii avansate pentru orașe si clădiri inteligente  
● Mobilitate in comunitățile sustenabile inteligente  
● Educație in domeniul Smart City  
 

Criteriile de evaluare a candidaturilor sunt următoarele: 

1. Relevanța pentru conceptul de smart city și dezvoltare sustenabilă 

2. Perspective de replicare la nivel național în alte orașe/regiuni 

3. Impactul potențial asupra performanței orașului/regiunii  

4. Caracterul inovativ la nivel național și impactul inovației asupra dezvoltării conceptului 

smart city 

5. Potențialul de a genera noi dezvoltări în domeniul smart city pentru orașul/regiunea 

respectivă  

 

2. Procedura de notare 

Pentru fiecare criteriu, fiecare membru al juriului acordă o notă de la 1 la 10. Fiecare membru al 

juriului va evidenția în grila de evaluare principalul(ele) argument(e) pentru care a acordat nota 

respectivă. 
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Pentru fiecare candidatură, fiecare membru al juriului va calcula un punctaj individual ca medie 

aritmetică a notelor acordate pentru fiecare criteriu. Punctajul final pentru fiecare candidatură se 

calculează ca medie aritmetică a punctajelor individuale acordate de fiecare membru al juriului. 

Candidaturile care obțin un punctaj final mai mic de 5 sunt eliminate din concurs. 

 

Pentru fiecare categorie se vor acorda câte trei premii, în ordinea descrescătoare a punctajelor 

finale: marele premiu, premiul 2 și premiul 3. În caz de egalitate a punctajelor, premiul respectiv va 

fi acordat tuturor candidaturilor care au obținut acel punctaj.  

 

3. Procedura de jurizare 

 

Evaluările membrilor juriului sunt transmise la Comisia de jurizare.  

 

Comisia de jurizare, numită de organizator, realizează clasamentele pentru fiecare categorie și 

reține candidaturile care vor fi premiate. Respectivii candidați sunt anunțați ca finaliști ai premiilor 

fără a se anunța punctajele și ordinea acestora. Nominalizările candidaților câștigători se introduc în 

plic sigilat, plic care se va deschide numai în gala de premiere. Aceste informații sunt strict 

confidențiale și nu vor fi divulgate de către Comisia de jurizare. 

 

   

4. Componența juriului 

 

În juriul concursului au fost selectate persoane recunoscute pentru performanțele profesionale, 

științifice și de integritate în susținerea, dezvoltarea, promovarea și implementarea domeniului 

Smart City.  

Membrii juriului nu sunt remunerați și nu primesc avantaje materiale pentru activitatea lor care se 

desfășoară voluntar. Membrii juriului sunt invitați de onoare la gala premiilor. 

5. Procedura de înscriere 

Depunerea candidaturilor se face online pe website-ul www.smartcitiesofromania.ro conform 

calendarului afișat. 

Candidaturile se depun folosind formularul online și cuprind informații precum: 

• prezentarea succintă a candidatului și a beneficiarului aplicației 

• descrierea aplicației, principalele elemente inovative și de excelență 

• descrierea valorii adăugate și a beneficiilor care au fost generate pentru oraș și cetățeni 

și factorii care au potențat performanța 

 

http://www.smartcitiesofromania.ro/

