
Fraunhofer-Gesellschaft
GermanyGermany

60 institutes

18.000 employees

1,7 bn € research
volume per year

1



Stuttgart-Vaihingen, Germany

Fraunhofer-Gesellschaft –
Institute for Manufacturing 
Engineering and Automation IPA

University of Stuttgart –

IFF + GSaME
Institute of Industrial Manufacturing 
and Management (IFF)

U i it f St tt t

IPA

University of Stuttgart –
Institute for Control Engineering of 
Machine Tools and Manufacturing 
Units (ISW)
(Campus City Center)

N

(Campus City Center)

Institute Center Stuttgart 
Fraunhofer Gesellschaft

2



Vision Timişoara 2030
Oraş pentru navetişti, conform normelor ecologice

Conectarea inteligentă a transportului urban

şi extern

Vision Timişoara 2030
Sisteme inteligente de dirijare a traficului

Planificare rutieră pentru un trafic optimizat

Conectarea la reţeaua rutieră europeană şi extern

Transport individual optimizat pe orele de vârf

Mobilitate şi accesibilitate până în zolele centrale

Conectarea la reţeaua rutieră europeană

Concepte moderne pentru parcări intravilane

Autostrada de centură pentru evitarea tranzitării

Drumuri Transport public
Timişoara -

Metropola europeană High-Tech, cu rădăcini istorice şi culturale

Transport feroviar

Drumuri Transport public

Dezvoltare urbană
Dezvoltare de Centre High-Tech orientate pe 

tehnologie şi cu logistică optimizată

Zone pentru locuinţe familiale într-un mediu 
ecologic şi apropiat de naură

Conectarea optimă la transportul pubilc

Legătura cu centrul vechi, optimizată pentru turism

Conectarea cu reţeaua feroviară europeană

Transport feroviar Dezvoltare urbană
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Centre inovative de educaţie, cercetare şi cultură

Comerţul: o lume a experienţelor pentru client

Centrul vechi: istorie şi diversitate culturală

Conectarea cu reţeaua feroviară europeană

Garant al unei zone economice mobile şi atractive

Traversarea fără bariere a reţelei de transport rutier
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Proiecte – vedere generala -

CFR
Realizarea centurii 
feroviare de nord

TP
Implementarea 
sistemului de 

management inteligent

Inchiderea inelului de 
centura

Conectarea aeroportului 
de reteaua feroviara

Drumuri Aeroport

Modernizarea garilor 
CF ca statii de 

transfer intermodal

Ridicarea liniei CF pe 

g g

Extinderea retelei de 
tramvai

Realizarea inelului  IV

Amenajarea unei retele 
de piste pentru 

biciclisti

Conectarea aeroportului 
de reteaua rutiera

Extinderea retelei de 
estacada

Valorificarea retelei 
de caii ferate 
industriale

Amenajare autogari
Implementarea 
sistemului de 

management inteligent
Amenajarea aerogarii 

pentru legatura cu 
transportul CFR si 

T fi l t ti

troleibuz

Extinderea retelei de 

Reamenajarea 
intersectiilor cheie pe 

radialele principale

transportul public urban

Legatura cu reteaua 

Amenajarea sistemului 
„park and ride“

Traficul stationar
Implementarea 
sistemului de 
management 

inteligent

autobuz

Seite 1

feroviara si rutiera 
pentru platforma 

logistica
Legatura orasului cu 

autostrada
Conectarea CFR cu 

aeroportul

Valorificarea 
potentialului de trafic 
naval pe canalul Bega
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