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 Reţeaua de căi rutiere are o lungime de 3.047 km fiind cea mai întinsă reţea de drumuri din România, 
din care 659 km sunt drumuri naţionale şi 2.388 km drumuri judeţene și comunale.(2013) 

 Densitatea drumurilor publice: 33,7/100 km2; 
 Autostrada A1 Timişoara - Arad, parte a Culoarului Pan European (IV), are o lungime de 32 

operaționali 
 Judeţul Timiş este traversat de Coridorul Pan European IV, de drumurile europene: E 70, E 671 şi E 

673, 
 Judeţul Timiş este traversat de asemenea de trei drumuri naţionale: DN 6, DN 59, şi DN 69 

 Rețeaua feroviară este  cea mai densă reţea de cale ferată din ţară, în exploatare in anul 2013 fiind 
795 km de cale ferată.  

 2 linii internaţionale convenţionale de cale ferată, care se continuă pe teritoriul Serbiei, spre Belgrad: 
- Bucureşti - Craiova - Timişoara - Jimbolia (electrificată până la Timişoara), 
- Bucureşti - Timişoara - Stamora – Moraviţa.  

 Transportul aerian este asigurat de Aeroportul Internaţional Timişoara ”Traian Vuia”, al doilea ca 
mărime din România, colaborează constant cu mai multe companii aeriene (Tarom, Austrian Airlines, 
WizzAir, ş.a.), facilitând legături rapide, pentru pasageri şi marfă, cu Bucureşti, Frankfurt, Düsseldorf, 
Stuttgart, Verona, Viena, New York, etc. 

 Căile navale - Canalul Bega - se află pe teritoriul judeţului Lungimea cursului de apă este 170 km în 
România din care cca. 43 km de canal, parțial navigabil pentru funcțiuni de agrement, trecând apoi în 
Serbia unde se varsă în râul Tisa, la Titel; navigabil în trecut, în prezent face obiectul unor proiecte 
pentru refacerii navigabilitatii acestuia pentru transport public si agrement.   

 Rețele de distribuție a apei  la finele anului 2012 se află  toate cele  10 localități urbane și în 80 de 
localități rurale dintr-un total de 89, lungimea totală a rețelei simple fiind de 2.954,7 km.  

 Rețele de canalizare publică existau, la finele anului 2012, într-un număr de 9 localități urbane din 
totalul de 10 și doar în 21 de localități rurale din totalul de 89, lungimea totală a rețelei simple fiind 
de 1.028,6 km. Dezvoltarea și modernizarea retelei de canalizare face obiectul unui program județean 
asistat de fonduri UE si Guvernamentale derulat prin Ministerul de Mediu. 

 Transportul public local de pasageri era asigurat, la finele anului 2013 de un număr total de 347 
autovehicule. Cu tramvaiele se asigura transportul pe 10 linii Tramvaiul asigură 50% din totalul 
călătorilor transportaţi. Parcul de tramvaie se compune din 159 vagoane . Pe cele 8 linii de circulaţie 
50 de troleibuze transportă 27% din totalul călătorilor. Secţia de autobuze şi microbuze dispune de 
un parc de 138 autobuze. Transportul metropolitan este asigurat de 5 linii de la Timişoara către 
Ghiroda, Giarmata Vii, Dumbrăvița,Becicherecul Mic, Beregsău Mic. 

 Rețele de distribuție a gazelor naturale existau, la finele anului 2012, într-un număr de 7 localități 
urbane și 25 de localități rurale, lungimea totală a rețelei simple fiind de 1.575,7 km. 

 Managementul deșeurilor la nivelul Judeţului Timiş: „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor 
în Judeţul Timiş”, Obiectivul general este dezvoltarea unui Sistem Integrat de Management al 
Deşeurilor, permiţând sistemului de management al deşeurilor să fie în conformitate cu directivele 
UE relevante şi legislaţia românească, îmbunătăţind astfel semnificativ calitatea mediului şi condiţiile 
de viaţă. Prin implementarea sistemului integrat de gestionare a deşeurilor, pot fi atinse atât 
creşterea gradului de utilizare a deşeurilor, reducerea cantităţilor de deşeuri, precum şi depozitarea 
acestora în condiţii de siguranţă, fără nici un pericol pentru mediul înconjurător şi sănătatea publică. 
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