
 
 

Întâlnirile europene din Transilvania 2022 

#SustainCityHack: Urban Mobility | Regeneration | Planning & Development 

8, 9 și 10 aprilie 2022 - online 

 

FAQ 

 

1. Ce este #SustainCityHack? 

#SustainCityHack este un hackathon online: timp de 36 de ore, participanții sunt invitați să lucreze în 

echipe și să dezvolte soluții inovatoare pentru a ajuta concentrările urbane să-și folosească resursele 

mai eficient și să creeze medii urbane durabile. 

2. Care este provocarea hackathonului #SustainCityHack? 

Prin împărtășirea de experiențe și idei, participanții vor dezvolta soluții pentru a ajuta autoritățile 

publice să facă față provocărilor dezvoltării orașelor. Aceste soluții pot răspunde la preocupările 

cetățenilor, societății civile, mediului academic sau întreprinderilor. Ele pot fi de natură legală, 

tehnică sau industrială. 

3. Unde și când are loc acest hackathon? 

Hackathon-ul va avea loc între 8 și 10 aprilie 2022 - exclusiv online. Vor avea loc intervenții live pe 

Zoom, Youtube și Facebook (de exemplu sesiunile de deschidere și de închidere), platforme de 

colaborare pentru echipe (Discord), conferințe și sesiuni de mentoring individual sau pentru echipe 

pe Discord (sub formă de apel, videoconferință sau mesaje). 

4. Cine poate participa? 

Experți în dezvoltare teritorială, urbanişti, arhitecţi, constructori, antreprenori principali, 

antreprenori, companii de transport, experţi în mobilitate urbană, dezvoltatori de aplicaţii pentru 

smart city, reprezentanți ai instituțiilor publice românești și franceze, reprezentanți ai societății 

civile, cadre universitare, studenți (cu vârsta peste 18 ani), cetățeni care doresc să-și facă auzite 

propunerile, care locuiesc în Franța sau România. Oricine are experiență sau expertiză de împărtășit 

în domeniul mobilității urbane, dezvoltării urbane durabile, regenerării urbane sau are dorința de a-

și aduce contribuția la #SustainCityHack este binevenit! 

 



5. Trebuie să mă înscriu? 

Da. Trebuie să te înscrii prin acest formular. Înscrierea este gratuită, obligatorie și deschisă până în 7 

aprilie 2022 la miezul nopții. 

6. Care este limba de lucru a evenimentului? 

Engleza va fi limba de comunicare și de lucru în cadrul #SustainCityHack. Pentru sesiunile de 

deschidere și de închidere, se va asigura interpretare simultană franceză-română. Prezentarea 

proiectelor trebuie realizată în limba engleză. 

7. Care sunt termenii și condițiile hackathonului? 

Prin participarea la #SustainCityHack, declari că ești de acord cu termenii și condițiile de participare. 

Încălcarea acestor condiții precum și perturbarea sau tentativele de manipulare ale #SustainCityHack 

vor rezulta în excluderea din hackathon. 

8. Pot participa singur? 

Nu, trebuie neapărat să faci parte dintr-o echipă constituită anterior, deoarece munca în echipă este 

cea care duce proiectele mai departe! Vă recomandăm să creați o echipă de 3-5 persoane cu abilități 

diferite. De exemplu: cineva care știe să creeze un design, cineva care poate codifica, cineva care 

organizează munca în echipă și prezintă rezultatele în engleză. 

9. Ce voi avea de făcut în weekendul 8-10 aprilie? 

Înconjoară-te de oameni la fel de motivați ca tine, pregătește-te să fii creativ și dezvoltă-ți ideea, 

conceptul și prezentarea proiectului și, cel mai important, distrează-te! 

10. De ce m-aș înscrie la #SustainCityHack? 

Un hackathon este o provocare: în 36 de ore să dezvolți un concept/un proiect validat de mentori și 

jurați. Vei trece printr-un proces de învățare accelerată pentru a putea prezenta ceea ce ați pregătit. 

Vei învăța de la colegii de echipă, dar vei fi și într-o competiție prietenoasă cu ceilalți participanți. 

După muncă și răsplată - vom anunța în curând premiile pe pagina evenimentului. 

11. Care este diferența dintre un hackathon fizic și unul online? 

Este o experiență diferită, dar una care poate fi la fel de interesantă și poate chiar mai provocatoare 

decât una fizică. Comunicarea online poate fi mai dificilă, așa că va fi nevoie să comunici cât mai clar 

cu colegii de echipă și cu mentorii. Va trebui să găsiți metode creative de a colabora. Lucrul în echipă 

și managementul timpului trebuie să se regăsească printre prioritățile tale pentru a termina 

hackathonul. Vor fi momente de pauză în care puteți întâlni celelalte echipe, împărtăși poze, bea o 

cafea împreună sau doar să îi dați minții voastre o pauză într-o companie plăcută. Mentorii vor fi de 

asemenea prezenți pe parcursul evenimentului, gata să vă ghideze în conceperea proiectelor 

voastre. 

12. Îmi pot dezvolta ideea după hackathon? Rămâne ideea mea? 

Nu ne asumăm proprietatea intelectuală asupra ideilor dezvoltate în cadrul hackathonului, deci 

ideea și proiectul rămân ale tale. 

https://support.google.com/drive/answer/6283888
https://support.google.com/drive/answer/6283888


13. Care sunt criteriile de evaluare ale juriului? 

Un juriu independent este responsabil de evaluarea și desemnarea proiectelor câștigătoare, făcând 

referire în special la următoarele criterii: 

● Relevanța față de provocările dezvoltării durabile a orașelor;  

● Fezabilitate tehnică și economică; 

● Impactul proiectului (proiectul oferă soluții la o problemă mică sau mare? / ajută puțini sau 

mulți oameni?) 

● Calitatea prezentării orale în limba engleză; 

● Creativitatea, originalitatea și caracterul inovator al proiectului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rencontres européennes de Transylvanie 2022 

#SustainCityHack: Urban Mobility | Regeneration | Planning & Development 

8, 9, et 10 avril – en ligne 

 

FAQ 

 

1. #SustainCityHack, qu’est-ce que c’est ? 

#SustainCityHack est un hackathon en ligne : pendant 36 heures, les participants travaillent en 

équipe et développent des solutions novatrices pour aider les villes à utiliser leurs ressources de 

manière plus efficace et à créer des environnements urbains durables. 

2. Quel est le défi de #SustainCityHack ? 

En partageant des expériences et des connaissances, les participants devront proposer et 

développer des solutions afin d’aider les autorités publiques à faire face aux enjeux du 

développement des villes. Ces solutions peuvent faire écho aux préoccupations des citoyens, de la 

société civile, du milieu académique ou des entreprises. Elles peuvent être de nature technique, 

légale ou industrielle.  

3. Quand et où le hackathon se déroule ? 

Le hackathon se déroule en ligne, du vendredi 8 avril après-midi au dimanche 10 après-midi. Il sera 

ouvert par un webinaire. Il y aura des interventions en direct sur Zoom, Youtube et Facebook 

(notamment les sessions d’ouverture et de clôture), des plateformes de collaboration par équipes 

(Discord), des conférences et du mentorat individuel ou par équipes sur Discord (sous forme d’appel, 

de visioconférence ou de messages). 

4. Qui peut participer ?  

Les experts en développement territorial, les urbanistes, les architectes, les constructeurs, les 

maîtres d'œuvre, les entrepreneurs, les sociétés de transport, les experts en mobilité urbaine, les 

développeurs d’applications smart city, les représentants d'institutions publiques roumaines et 

françaises, les représentants de la société civile, les universitaires, les étudiants (âgés de plus de 18 

ans), les citoyens souhaitant faire entendre leurs propositions, habitant en France ou en Roumanie. 

Toute personne ayant de l’expérience ou de l’expertise à partager dans le domaine de la mobilité 

urbaine, de l’aménagement urbain durable, de la régénération urbaine et souhaitant contribuer à 

#SustainCityHack.  



5. Est-ce que je dois m’inscrire ?  

Oui, il faut vous inscrire ici. L’inscription au hackathon est gratuite, obligatoire et ouverte jusqu’au 7 

avril 2022 à minuit. 

6. Quelle est la langue utilisée pendant le hackathon ?  

L’anglais est la langue de communication et de travail pendant #SustainCityHack. Une interprétation 

en français et en roumain sera disponible lors de l’ouverture de l'événement et lors de la clôture. Les 

présentations des projets devront se faire en langue anglaise. 

7. Quels sont les termes et conditions du hackathon ?  

En participant à #SustainCityHack, vous vous soumettez aux termes et conditions de copyright. La 

violation de ces conditions ou bien d’autres tentatives de perturbation ou de manipulation de 

#SustainCityHack conduira à votre exclusion du hackathon.  

8. Je peux participer seul ?  

Non, vous devez impérativement faire partie d’une équipe constituée préalablement parce que c’est 

le travail en équipe qui fait avancer les projets ! Nous vous recommandons de créer une équipe de 3 

à 5 personnes avec des compétences variées. Par exemple : une personne qui sait créer un design, 

une qui peut coder, une qui organise le travail d’équipe et présente les résultats en anglais. 

9. Qu’est-ce que je dois faire le weekend du 8-10 avril ?  

Entourez-vous de personnes motivées, soyez créatifs et travaillez autour de votre idée, de votre 

concept ou de la présentation de votre projet. Et, le plus important, amusez-vous !  

10. Pourquoi devrais-je m’inscrire à #SustainCityHack ?  

Un hackathon est un grand défi : trouver une idée et préparer une présentation validée par les 

mentors ou les membres du jury pendant 36 heures. Ce processus d’apprentissage accéléré vous 

permettra d’exposer votre projet à la fin du hackathon. En rivalisant dans un cadre convivial, vous 

aurez aussi l’occasion d’apprendre des autres participants. Votre travail sera récompensé : les prix 

offerts aux lauréats seront annoncés prochainement sur le site de l'événement.  

11. Quelle est la différence entre un hackathon en présentiel et un hackathon en ligne ? 

C’est une expérience tout à fait différente. La communication en ligne peut s’avérer difficile, vous 

devrez donc apprendre à communiquer clairement avec les membres de votre équipe et avec les 

mentors. Vous devrez aussi trouver des moyens créatifs de collaboration. Le travail en équipe et la 

gestion du temps devront être vos principales priorités afin de mener à bien le hackathon. Il y aura 

aussi des pauses pendant lesquelles vous pourrez rencontrer les autres équipes, partager des 

photos, boire un café ou tout simplement vous reposer. Les mentors resteront à vos côtés, comme si 

vous étiez dans la même pièce. 

12. Est-ce que je peux développer l’idée après le hackathon ?  

Nous n’assumons pas la propriété intellectuelle des idées développées pendant le hackathon, donc 

votre idée et votre projet vous appartiennent intégralement. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/118FkqhYBpvpcgupozLRN8ApGZoPk3WHJj7WoINxL2tg/viewform?edit_requested=true


13. Quelles sont les critères d’évaluation du jury ? 

Un jury indépendant est en charge de l’évaluation et de la désignation des projets vainqueurs en se 

référant notamment aux critères suivants : 

● Pertinence avec les enjeux du développement soutenable des villes ; 

● Faisabilité technique et économique ; 

● Impact du projet (le projet donne-t-il des solutions à un petit ou un grand problème ? / aide-

t-il peu ou beaucoup de monde ?) 

● Qualité de la présentation orale en anglais ; 

● Créativité, originalité et caractère innovant du projet. 

 

 

 

 

 


