
 

 

 

 

EMOBICITY Summary in Romanian 

Proiectul EMOBICITY urmărește îmbunătățirea politicilor privind 

reducerea emisiilor de dioxid de carbon, facilitând astfel 

promovarea mijloacelor de mobilitate electrică la nivel național 

și regional. 

6 Parteneri din UE, 5 planuri de acțiune, 1 scop: Integrarea mobilității 

electrice.  

TOPIC: Reducerea emisiilor de dioxid de carbon 

€1.071.804,00, din 1 August 2019 până în 31 Iulie 2023 

 

Ce oferă EMOBICITY? 

Proiectul EMOBICITY își propune consolidarea capacităților tuturor 

actorilor interesați de mobilitatea electrică, în special în ceea ce 

privește elaborarea de politici, prin ateliere de lucru, vizite de studiu 

și sesiuni „peer-review”, precum și conștientizarea publicului prin 

campanii sau alte activități de comunicare. EMOBICITY va sprijini 

dezvoltarea politicilor privind mobilitatea electrică la nivel național și 

regional, prin creșterea cunoștințelor și prin schimbul de experiență 

între partenerii proiectului, factorii de decizie și alți actori interesați 

din regiunile UE care participă la implementarea proiectului. În acest 

context, prin intermediul proiectului se vor organiza ateliere de lucru, 

vizite de studiu precum și conferințe tematice, reunind actori cheie 

din regiunile partenere pentru dezbateri și brainstorming, cu accent 

pe evidențierea modelelor de bune practici. Astfel, proiectul va 

furniza planuri de acțiune pentru îmbunătățirea instrumentelor de 

politici selectate, propunând măsuri de îmbunătățire și eficientizare a 



 

acestora, conducând la accelerarea integrării mijloacelor de transport 

electrice și la scăderea emisiilor de dioxid de carbon. Prin intermediul 

proiectului vor fi analizate următoarele tematici în vederea 

introducerii elementelor inovative în cadrul instrumentelor de politică 

selectate: 

 Modificări legislative pentru a depăși obstacolele actuale 

privind integrarea mijloacelor de mobilitate electrică; 

 Îmbunătățirea modelelor de taxare pentru încărcare - prețul 

energiei; 

 Politici regionale specifice pentru dezvoltarea mobilității 

electrice; 

 Promovarea mobilității electrice în domenii cu o integrare 

scăzută; 

 Integrarea stimulentelor în cadrul instrumentelor de politici 

pentru facilitarea adoptării mobilității electrice în rândul 

utilizatorilor privați; 

 Logistică urbană și mijloace de transport autonome 

 Integrarea resurselor de energii regenerabile în mixul 

energetic pentru a fi utilizate încărcare vehiculelor electrice 

 

 

Parteneriat 

Centrul pentru Resurse de Energie Regenerabilă și Eficiență 

Energetică (CRES) – lider de parteneriat 

Institutul de Energie Hvoje Pozar (EHIP)  

Asociația Regional Management Northern Hesse GmbH (RMNH)  

Guvernul Insulelor Azore - Direcția Regională pentru Energie 

(AZORES)  

Agenția Portugheză de Energie (ADENE)  

Agenția de Dezvoltare Regionala Nord-Vest (NWRDA)  

 

Ce instrument de politică vizează proiectul? 

Instrumentul de politică vizat acoperă zonele urbane având ca 

beneficiari autoritățile publice locale.  



 

Trei domenii de acțiune sunt vizate de axa prioritară 4 - Prioritatea 

pentru investiții 4.1: investiții pentru îmbunătățirea transportului public 

urban (adică achiziționarea de vehicule electrice); investiții pentru 

transport electric și nemotorizat (adică înființarea infrastructurii de 

transport electric); alte investiții pentru reducerea emisiilor de CO2 în 

zonele urbane. 

Deoarece în România mobilitatea electrică se află la începutul 

integrării, autoritățile locale nu dispun de capacitatea și experiența 

necesară pentru elaborarea unor propuneri de proiect mature în 

vederea obținerii de finanțare prin intermediul Programului 

Operațional Regional. Acest instrument de politică necesită ca 

măsurile destinate mobilității electrice să fie bine integrate într-o 

strategie globală de dezvoltare urbană; în consecință, autoritățile 

locale au nevoie de informații despre modelele de bune practici 

legate de măsurile de mobilitate electrică implementate și să învețe 

prin schimbul de experiență cu omologii lor din alte regiuni UE. Prin 

intermediul proceselor de învățare bine adaptate, autoritățile locale 

își vor putea dezvolta capacitatea de elaborare a cererilor de 

finanțare prin intermediul Programului selectat, cu proiecte durabile și 

de înaltă calitate, contribuind astfel la reducerea substanțială a 

emisiilor de CO2 la nivel regional. 

 

 

 


