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Întâlnirile Europene din Transilvania iau în 2022 forma unui hackathon pe teme
de sustenabilitate urbană, dezvoltare durabilă și regenerare

În perioada 8 – 10 aprilie 2022, Ambasada Franţei în România, Institutul Francez în
parteneriat cu ROTSA (Romanian Tech Startups Association) și ClujHub organizează Întâlnirile
Europene din Transilvania sub forma unui hackathon, #SustainCityHack - Urban mobility l
Regeneration l Planning & Development, online pe tema mobilității, regenerării și planificării
urbane în vederea dezvoltării sustenabile a orașelor.

Timp de 36 de ore participanții vor putea dezvolta, în echipă de 3-5 membri, o soluție
inovatoare pentru a ajuta concentrările urbane să-și utilizeze resursele într-un mod mai eficient și să
creeze medii urbane sustenabile prin explorarea legăturilor dintre zonele urbane și periferii
(comune, sate). Pe parcursul concursului, echipele vor putea beneficia de expertiza mentorilor,
români și francezi.

Înscrierile la eveniment se pot face exclusiv în echipă, prin completarea acestui formular,
data limită de înscriere fiind 7 aprilie (inclusiv). Evenimentul se va desfășura online pe platforma
Discord, iar limba de comunicare va fi engleza.

„De unsprezece ani, Întâlnirile Europene din Transilvania reprezintă un eveniment major în
cooperarea franco-română pe teme de dezvoltare teritorială. În 2022, vor reuni actori din Franța și
România într-un cadru multidisciplinar, pentru a proiecta soluții inovatoare care să răspundă
provocărilor dezvoltării urbane durabile”, Laurence Auer, Ambasadoarea Franței în România.

#SustainCityHack vizează obiectivul 11 de Dezvoltare Durabilă: orașe durabile se
creează prin transformarea mobilității și facilitarea transportului verde, limitarea traficului în centrul
orașului, reconversia terenurilor urbane, recuperarea spațiului urban, planificarea unei dezvoltări
armonioase și rezonabile a orașelor.

https://ro.ambafrance.org/
https://institutfrancais.ro/
https://rotsa.ro/
https://clujhub.ro/
https://institutfrancais.ro/ret2022/
https://institutfrancais.ro/ret2022/
https://docs.google.com/forms/d/118FkqhYBpvpcgupozLRN8ApGZoPk3WHJj7WoINxL2tg/viewform?edit_requested=true
http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/odd11/


„În România, 55% din populație locuiește în zone urbane, cu toate acestea, suntem în coada
clasamentului la nivelul UE în ceea ce privește urbanizarea, dezvoltarea sustenabilă și durabilă a
orașelor. Prin evenimentul #SustainCityHack ne dorim să strângem la aceeași masă experți în
dezvoltare teritorială, urbaniști, arhitecți, constructori, manageri de proiect, antreprenori, experți
în mobilitate urbană, reprezentanți ai instituțiilor publice, reprezentanți ai societății civile care să
își unească forțele și să realizeze cele mai inovatoare soluții pentru orașele viitorului.”, Cristiana
Bogățeanu, Director Executiv ROTSA (Romanian Tech Startups Association).

Provocările pentru care echipele trebuie să găsească soluții:

● Mobilitate urbană - dezvoltarea mobilității urbane durabile necesită definirea unor moduri
alternative de transport public și trebuie să urmărească îmbunătățirea calității vieții
locuitorilor orașului prin asigurarea serviciilor de care au nevoie în apropierea locuinței;

● Regenerare urbană - regenerarea urbană vizează revitalizarea spațiilor urbane, renovarea
patrimoniului urban și plasarea culturii în centrul conviețuirii, transformând orașele în locuri
de trai agreabile;

● Planificare urbană - dezvoltare durabilă și prospectivă - dezvoltarea urbană durabilă
trebuie să se bazeze pe o organizare spațială care să țină cont de provocările schimbărilor
climatice și care să asigure calitatea aerului și a apei, energie curată, respect pentru
biodiversitate.

#SustainCityHack - Urban mobility l Regeneration l Planning & Development

Mentorii care s-au alăturat până în prezent evenimentului: Șuteu Adrian - Operations Manager
@Transylvania Angels Network; Daniel Andor - Founder & Lead Product Designer @Durran; Birlea Tudor -
Partnerships & Expansion @Digital 2 Law; Vadan Mircea - Manager @Activize; Lupu Florian Georgina -
CEO @Wolfpack Digital; Simona Paraschiv - Președinte @Asociatia InspirAction; Choban Philip - CEO
@Telios Care; Merza Karla - Entrepreneur & Agile Coach; Bricov Alex - Designer / Creative @UEFISCDI;
Preluca Raluca - Partner & Senior Consultant @fonduri-structurale.ro/ Co-founder @consolid8.ro, Șerban
Țigănaș - Arhitect.

Din juriu fac parte până acum: Lupu Florian Georgina - CEO @Wolfpack Digital; Giustiniani Joseph -
Atașat de cooperare @Ambasada Franței în România; Ignat Smaranda - Co-founder @PropTech Romania;
Pasc Tudor - Manager @ClujHub, Ovidiu Cîmpean - Directorul Direcției de comunicare, dezvoltare locală și
management de proiecte @Primăria Cluj-Napoca.

Partenerii evenimentului până în prezent sunt: Cluj IT Cluster; DIH4Society; Cluster de Educație C-EDU;
Liga Studențească din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău; Codette; UNSR - Uniunea Națională a
Studenților din România; North-West RDA (INNO Department); TOP Minds; OctogonHUB; Digital 2 Law;
Technical University of Cluj-Napoca; Asociația Preocupați de Viitor; Gala Societății Civile; Smart Cities of
Romania Cluster; Student Organization of Technical University Cluj-Napoca (OSUT Cluj); PropTech
Romania; ROCA X; fonduri-structurale.ro; Commons; Smart Everything Everywhere (SEE); Cluj.info;
Techcelerator; Florin Rosoga; ȘTIRILE TRANSILVANIEI; EMCC Romania; Asociatia InspirAction;
DIGITALIO; University of Petrosani Students Union; Start-up.ro, Green-start-up.ro; LivePR.ro; Organizația
studenților mediciniști; Techcelerator; Asociatia InspirAction;   Asociația Grupul Verde.

Pentru mai multe informații cu privire la hackathon, accesați site-ul și canalele de social media.

https://institutfrancais.ro/ret2022/
http://fonduri-structurale.ro/
http://cluj.info/
https://institutfrancais.ro/ret2022/
https://www.facebook.com/events/3071527263124642?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

