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SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOAL

DIMENSIUNEA CHEIE 
DE SMART CITY: 

MOBILITATE

Chiar dacă datele de trafic din Timișoara 
indică o ameliorare a indicatorilor 
congestiei, problemele accesibilității și 
comunicării centrului orașului cu periferia 
rămân de actualitate.



Ambiția 7:
Investiții publice 
inteligente

7,9
Congestie trafic 

(medie anuală 2021)

174.494
Numar total de călătorii cu 

transportul public
(mii)

49%
Utilizarea serviciilor în 
bandă largă fixă de cel 
puțin 100 Mbps (2019) 

120.602
Număr de conexiuni 

internet

20
Număr stații de încărcare 
pentru vehicule electrice

88,72km
Piste de biciclete

434
Număr de biciclete 

publice

50k

100k

150k

‘20‘19‘18‘17‘16‘15

7,9 (media 2021)

180,2 (maxima 2021)

Procesul de co-design 
al strategiei

Argumente în favoarea
orașelor inteligente

Impuls 
operațional

De ce Timișoara 
oraș inteligent? 

Impuls 
strategic

Guvernanță și 
implementare



Ambiția 7:
Investiții publice 
inteligente Scădere valoare maximă de 

congestive a traficului

INDICATOR CHEIE 
AL AMBIȚIEI ≤100

180,2

Disponibilitatea unei aplicatii 
de tranzit multimodal cu cel 
putin 3 servicii integrate
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LEGENDĂ:
Planificat

PROIECTE STRATEGICEOBIECTIVE

Stimularea și ghidarea strategică 
a investițiilor în infrastructura 

digital

Infrastructura de Smart City: ultraconnectivity, ultrabroadband, IoT

Lobby pentru implementarea legislației Parteneriatului Public Privat 
(PPP) pentru investiții digitale

I

Timișoara Digital Twin: Platforma digitală a orașului: arhitectură - colectare 
de date cu senzori - date deschise și standardizate - harta 3D a orașului

Susținerea instituțiilor publice în 
a atinge impactul optim în urma 

investițiilor realizate, prin 
intermediul unor instrumente 

care să susțină exploatarea și 
sustenabilitatea acestora

Centru de mobilitate urbană: Dezvoltarea de soluții de mobilitate 
multimodală și parcare, gestionate inteligent

Platforma digitală de prezentare a stadiului proiectelor publice strategice

II

Prototiparea și pilotarea de noi mijloace de mobilitate urbană, prin 
parteneriate internaționale ale orașului - eCar sharing, eBike sharing, AD 
shuttles, delivery bots / drones, intersecții inteligente etc.
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Crearea unui sistem accesibil și 
prietenos de transport public și 

mobilitate, precum și stimularea 
dezvoltării de noi aplicații 

digitale pentru mobilitate de 
către mediul privat

Car Sharing cu vehicule electrice

Transport pe bază de hydrogen la nivel de zonă metropolitană

III

VeloTM extins: metropolitan, mai facil de utilizat, digitalizat și cu 
componentă de gamificare

Plan de acțiune pentru mobilitate urbana digitală, incluzivă și conectată 

Conectarea organică a zonelor 
urbane și periurbane ale zonei 

metropolitane Timișoara

Platforma de transport multimodal (transport public, velo, taxi-Uber), cu 
facilitate de mobilitate incluzivă (mame, seniori, persoane cu dizabilități) și 
facilitate de “car pooling” comunitar

IV

Timișoara MaaS: mobilitatea ca serviciu: gruparea tuturor serviciilor de 
mobilitate într-un portal comun

STRATEGIC PROJECTSOBJECTIVES
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