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ENGIE: contribuția noastră în tranziția energetică a României 
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19,400 km 3,700 

Rețea de distribuție  
de gaz 

Colaboratori 

1,700,000 

Clienți Gaz 

13,000 

Clienți Electricitate 

650,000 

Clienți Servicii 

În România 

Stație de alimentare GNC 

Ferme eoliene (Braila Winds) 

Ferme Eoliene (Alizeu Eolian) 

Borne de reîncărcare EV 

Distribuție și Instalare 

Distributie de gaz natural în 19 județe 

Servicii pentru centrale termice 

Eficiență energetică, 

Energie & Facility Management 



ENGIE: contribuția noastră în tranziția energetică în transport 
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A 50 000a bornă de 

reîncărcare instalată de 

EVBox 

Proiect de 

electrificare al REM 

în Montreal 

Proiect de metrou-ușor de la 

aeroport în centru  la Santiago 

Autobuze electrice (leasing și 

infrastructură de reîncărcare) pentru 

operatorii de transport din Santiago 

Proiect GNC în Abidjan 

Acționar al EVCHONG 

pentru servicii ale 

vehiculelor electrice în China 

Servicii de montaj 

echipamente pentru 

metroul din Melbourne 

Acționar al Gogoro, fabricant 

de scootere electrice si de 

solutii de baterii 

interchimbabile, Taiwan 

Flotă de auto-utilitare 

electrice si GNC Leeds 

Conectivitate la bordul 

Flixbus în Europa și SUA 

Uşi culisante la peronul 

metroului din Viena 

Traffic Intelligent în Rio de Janeiro și Niteroi 

Borne de reîncărcare VE în 

stațiile PECO din Maroc 

Proiect GNC în Torino 

Servicii de montaj 

echipamente pentru 

metroul din Singapore 

Vehicul autonom 

Navya la Queen 

Elizabeth Olympic Park 

Conectivitate la bordul 

metroului din Riyadh 

Parcări inteligente în La Baule, FR 

Planificare Urbană         Transport Public                          Gaz Natural Vehicul (GNV) & H2           Vehicule Electrice (VE)             Sisteme de Transport Inteligent            Toate 



O diversitate a energiei pentru mijloacele de transport ale sectoarelor public si privat 

 

 

 

 

 

> Un rol cheie pentru încurajarea și propagarea carburanților alternativi îl au orașele 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mix și complementaritate a energiilor pentru transport 
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E-mobility 

(bio)LNG 

Distanțe lungi Ultimul Kilometru Centrele orașelor 

H2 

(bio)CNG 



Indicatori și cadru legislativ pentru mobilitatea durabilă 
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Peste 

150 
rețele de transport echipate de ENGIE în 2016 

€100 m 
planul de investiții ENGIE până în 2021 pentru a 

promova GN ca și combustibil alternativ 

85,000 
puncte de reîncărcare pentru autovehicule 

electrice instalate și operate de ENGIE (directly 

or via partenrships)  

15 milioane de vehicule care utilizează 

gazul natural comprimat până în 2030 în 

Europa pentru a putea atinge țintele de 

reduceri a emisiilor de carbon 

50% din numărul total de autovehicule 

în circulație în 2035 vor folosi 

combustibilii clasici din prezent: benzină 

și diesel 

450 km: autonomia autoturismelor 

electrice dotate cu noile generații de 

acumulatori 

3.8 milioane vehicule mai puțin pe 

străzile din Europa în 2024 datorită 

serviciilor de car-sharing 

Cel puțin 2.000.000 tone CO2 ar putea fi 

salvate anual în România prin înlocuirea 

combustibililor clasici cu cei alternativi 

90% dintre vehiculele actuale ar 

putea fi înlocuite cu autovehicule 

electrice conform studiilor cu privire la 

modul de utilizare a autovehiculelor 

personale 

Cadru legislativ suport:  

 Carta Alba a Transporturilor (înjumătățirea utilizării autovehiculelor „alimentate convențional” în transportul urban până în 2030; dispariția lor progresivă din orașe până în 2050; implementarea unei logistici urbane practic lipsite de CO2 

în marile aglomerări urbane până în 2030);  

 Directiva Europeană 94/2004 transpusa in legislatia locala (prevede instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi în toate statele membre);  

 Strategia Naţională privind Schimbările Climatice 2013-2020 (utilizarea maşinilor prietenoase cu mediul, care utilizează integral sau parţial combustibili alternativi);  

 Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă (elaborate de primăriile marilor oraşe ce conţin referinţe numeroase la combustibili alternativi);  

 Legea energiei 123 (care mentioneaza GNCv ca și combustibil alternativ pentru vehiculele cu motoare termice);  

 Legea privind transportul ecologic ian 2017 (transportul local public/privat vor achiziţiona vehicule cu combustibil alternativ de min 30% din necesarul achiziţiilor viitoare) 



Planul ENGIE pentru dezvoltarea GNV 
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UK 

> Proiect de stație multi-energii 

(incluzând GNC) pentru municipalități 

România 

> Prima stație GNC deschisă în Q2’18 București 

> Proiecte adiționale în studiu 

Italia 

> 2 stații LGNC operaționale până în Q2‟19 

Polonia  

> on hold (schimbări 

regulatorii în curs) 

Fos 

Montoir 

Zeebrugge 

Isle of Grain 

Republica Cehă 

> Studii de GNC în curs 

Belgia 

> 6 stații GNC în 2016 (cu Enora) 

Spania 

> Studii în curs 

Franța 

> 140+ GNC & 4 LGNC 

stații functionale în 2016 

> Alte 12 GNC & 9 LGNC 

stații vor fi construite 

până la sfârșitul lui 2018 

Stații de alimentare NGV în Europa 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
O rețea publică de stații de alimentare GNC/GNL/L-GNC 

 

Pentru operatori publici si privați : flote captive precum 

autobuze sau camioane de salubrizare, camioane GNV 

de transport logistic și autoturisme individuale GNC 

 

(CNG în București, România)                               (L-CNG în Bondoufle, Franța) 

(bioCNG în Paris, Franța) (CNG în Strasbourg, Franța) 



ENGIE și gazul natural pentru vehicule în România 
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Stația GNC din București pentru operatori 

publici și privați 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bulevardul Preciziei, 1C București 

ENGIE un partener cu diverse valențe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Gazul natural pentru transportul public 
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GNC - o parte importantă din carburanții 

ecologici ai operatorului de transport Paris 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Depoul Créteil schimbă 82 (din totalul de 210) autobuze în GNC 

anul acesta, urmărind o conversie totala în viitorul apropiat;  

> ENGIE realizeaza Conceptia, Implementarea, Mentenața și 

Operarea precum și Alimentarea în gaz natural a stației 
 
(Depourile Créteil  și Saint Maur des Fossés ale RATP :  

25 linii, 12 milioane km & 60 milioane de pasageri pe an, 310 autobuze, 860 soferi 

2 centre de mentenanță insumând 2700 ore de mentenanță lunar) 

 



Încurajarea utilizării 

carburanților cu emisii scăzute 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adoptarea taxelor în funcție de emisii a 

gazelor cu effect de seră (GES) 

Gazul pentru transport susținut la nivel național și regional 
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Scăderea costului de 

achiziție a vehiculelor GNV 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Scheme publice și bonusuri la achiziția 

sau leasingul vehiculelor 

Dezvoltarea unei rețele de 

stații de alimentare în GNCv 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dezvoltarea cererii și a ofertei în accelași 

timp pentru o creștere echilibrată 



(Bio)Gazul un contributor cheie al tranziției energetice și a economiei 
circulare 
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Susținerea GNCv în flotele publice 
ex: procentaj de bio-GNCv din totalul autobuzelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Susținerea producției de bio-gaz prin scheme sustenabile de tip 

certificate verzi sau feed-in tariffs 

 

 

Sustinerea bio-gazului ca o soluție durabilă a 

economiei circulare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Experimentarea diferitelor scheme inovante de economie 

circulară 

(bioGNC al operatorului public din Paris, France) 
(bio-GNL proiect pilot în Valenton & Rungis, Franta) 

(ex: RATP în Paris: 3,700 autobuze din care 75% vor fi electrice și 25% biogaz pâna în 2025) 



Mobilitatea electrică la fel de prezentă în planurile orașelor 
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Scăderea costului de 

achiziție a VE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Scheme publice și bonusuri la achiziția 

sau leasingul vehiculelor 

 

Instalarea unei rețele de 

reîncărcare pentru rezidenți 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dezvoltarea parteneriatelor public-private 

pentru expansiunea bornelor publice 

 

Menținerea neutralității din 

punct de vedere al tehnologiei 

 

 

 

 

 

 

 

 
Incadrarea accesului în zonele centrale a 

vehiculelor în funcție de gradul lor de 

emisii GES 

(2 000 statii de reîncarcare publice în Rotterdam, Olanda) 

(concesionarea rețelelor publice la operatori terți prin scheme 

de finanțare și co-investiții de la municipalități) 
(peaj urban cu acces în centrul orașului la 2,50€/vehicul și 

discount eventual pentru mașini cu mai mulți ocupanți) 

(6,000 € per VE la achiziție + 2,500 € per vehicul 

reciclat - echivalent program RABLA) 



Conversia flotelor publice către VE 
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Susținerea VE în flotele publice 
ex: procentaj de autobuze electrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Facilitarea experimentelor (tip test & learn) pentru 

operatorii publici, precum autobuze electrice gestionate în 

mod “one-stop-shop” : vehicul, alimentare și finanțare 

 

 

Garanția performanței și a disponibilității flotei 

transportului public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Susținerea innovației și a progreselor tehnologice 

ex: reîncărcare inteligentă cu modularea bateriei în funcție de 

energia necesară pentru diferitele trasee 

(ex: autobuze electrice – leasing și infrastructură de reîncărcare – 

pentru operatorul public din Santiago, Chile) (dezvoltarea și implementarea de soluții pentru 

operatorii de transport din Franța) 



H2 o nouă posibilitate în transportul de mâine 
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Susținerea proiectelor la scară mare pentru 

segmentele unde H2 este adaptat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Convertirea trenurilor și a tuturor mijloacelor de transport 

similare ce implică alimentarea masivă cu combustibil 

(stație de alimentare în H2 pentru autobuze publice în Pau, France) 

Susținerea inovațiilor în energii noi cu 

proiecte pilot applicate la flotele publice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Facilitarea inițiativelor de “test & learn” pentru operatorii de 

transport cu proiecte pilot de H2 



Evaluarea (viitorului) impact al vehiculelor autonome în orașele congestionate 

Adaptarea planurilor de mobilitate ale orașelor de mâine 
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(Simulatorul 3D al Siradel, ENGIE pentru Mobility Nation în Paris & Île de France) 



Tranziția energetică condusă de municipalități 

Susținerea publicului este esențială în declanșarea (r)evoluției energetice 

Un mix al energiilor (și a tehnologiilor) pentru toate mijloacele de transport 

GNC și e-mobility sunt soluții complementare pentru un transport mai verde 

„Smart in the city‟ pentru a eficientiza performanța transporturilor 

 

Elemente cheie ale (r)evoluției energetice din transport 
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O mai bună calitate a vieții pentru o atractivitate și o competitivitate sporită a orașelor 

Mobilitea verde – parte integrantă din strategia municipalităților 
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Greener 

buildings 

Greener 

energy 

Greener 

mobility 

Greener 

administration 

Green Mobility 

Public Lighting 

Buildings 

Distributed Energy 

District Heating & 

Cooling 



ENGIE Romania 

 

Paul Decuseara 

Head of Business Development 

T : 0040 21 301 22 67 

M: paul.decuseara@ro.engie.com 

 

ENGIE Romania S.A.  

Bd. Mărăşeşti  nr. 4-6, sector 4,  

Bucureşti, România, 040254 

 

 

Contacts 
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ENGIE Green Mobility 

 

Ovarith Troeung 

Director Green Mobility 

T: +33 1 56 65 47 95  

M: ovarith.troeung@gdfsuez.com 

 

ENGIE S.A. 

1 Place Samuel de CHAMPLAIN 
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