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Combustibilii alternativi

 Domeniul transporturilor este al doilea cel mai mare generator de gaze cu efect

de seră din UE, după sectorul energiei.

 In contextul creşterii încălzirii globale, politicile UE sunt tot mai mult concentrate

pe soluţii alternative la actualele tehnologii poluante menite să atenueze impactul

asupra mediului.

 Obiectivul major al UE în domeniul transporturilor îl constituie dezvoltarea

combustibililor alternativi ecologici a.i. să se contribuie la:

 reducerea dependenţei de petrol,

 reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea diminuării încălzirii

globale,

 îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea poluării (inclusiv cea fonica)

 România nu face excepție și susține printr-o serie de legi și norme

implementarea combustibililor alternativi

 Principalii combustibili alternativi avuţi în vedere sunt:

transportul urban produce 70%
dintre poluanţi şi 40% dintre emisiile
de gaze cu efect de seră din totalul
emisiilor generate de transportul
rutier

Gaz Natural 
(comprimat sau lichefiat)

Biogaz Electricitatea Hidrogen

Varianta optimă din punct de vedere maturitate 

tehnologie; grad acoperire autovehicule si autonomie



Stații de alimentare electrice

 Soluţii pentru companii de transport public*

 Soluția clasică bazată pe instalarea de stații de încărcare 

electrică în autobază (alimentarea peste noapte)

 Soluţie cu pantograf ce presupune existența în stațiile

autobuzelor a unui sistem automat de încărcare prin acoperiș

împreună cu staţii de încărcare clasice la capăt de linie sau în 

depou

 Soluţii pentru populaţia rezidentă

 Dezvoltarea în parteneriat cu municipalitatea a infrastructurii

pentru maşinile electrice ale rezidenţilor

 instalarea şi mentenanţa unei reţele publice de puncte de

încărcare de putere mică şi medie în parcări publice,

vecinătatea parcurilor şi alte locaţii publice

* Având în vedere stadiul incipient al tehnologiilor, incoveniențele din sezonul rece precum și autonomia scăzută recomandarea noastră este ca o astfel de soluție să se

aibă în vedere pe termen mediu/lung pe măsură ce tehnologia va mai avansa.
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Solutii de infrastructura

Stații de alimentare gaz natural comprimat

 Dezvoltăm stații dedicate pentru diverși beneficiari pe

care le finanţam, operăm și furnizăm GNC beneficiarilor în

baza unor parteneriate pe termen lung.

 Companiile de transport public sunt printre cei mai

potriviți beneficiari întrucât, datorită mărimii parcului auto,

pot obține beneficii semnificative financiare, de mediu și de

imagine.

 Modalitatea de colaborare se va agrea în conformitate cu

legislația în vigoare iar perioada contractuală precum și

prețul de vânzare al GNC va fi stabilit astfel încât să permită

atât amortizarea investiției ENGIE cât și obținerea de

economii relevante pentru beneficiar



Referinte europene in transportul public

Paris

 RATP operează 350 de linii de

autobuz în regiunea Paris.

 Flota de 4500 de vehicule,

dintre care 97% diesel şi 90 sunt

pe GNC.

 Din 2016, o linie 100% electrică

şi 16 trasee bioGNC.

 Pana în 2025, flota de transport

public din Paris intenţionează să

devină 100% „verde“

 Un mix de energii pe termen

lung – 80% electric şi 20%

GNC
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Barcelona

 Au facut un prim test cu 2

autobuze pe GNC în 1995

care a confirmat aşteptările

privind reducerea poluării şi a

zgomotului faţă de diesel

 1060 de autobuze în

exploatare, 51% autobuze

diesel

 390 de autobuze pe GNC

 3 autobuze full electric

 129 autobuze hibrid

Sofia

 522 de autobuze în

exploatare, 74% autobuze

diesel

 134 de autobuze pe GNC

 2016 – lansare achiziţie 190

autobuze noi: 20 electrice, 20

hibrid, 120 pe GNC, 30 diesel

(implementare până în 2019)

 valoare totală achiziţie – 81,5

MEUR (dintre care 21,5 MEUR

de la Banca Europeană pentru

Investiţii, restul din fonduri

proprii, prin diverse

mecanisme de finanţare



Rotterdam

 A incheiat un parteneriat pe 12 ani

pentru instalarea si mentenanta

a  3.000 puncte de incarcare in 

Rotterdam 

 1.800 puncte de incarcare

suplimentare pana in 2020

 O parte din costul instalarii este 

acoperit din profitul realizat din

operarea si furnizarea cu

electricitate a statiilor de 

incarcare

 25% din flota de transport public 

a Rotterdam este alcatuita din

autmobile electrice

Referinte europene pentru vehiculele personale
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Amsterdam

 Peste 2000 de statii de incarcare

electrice

 +30,000 soferi de vehicule

electrice

 +400,000 sesiuni de incarcare

pe an

 4000 MWh incarcati/ an

 +20,000,000 km cu zero emisii

incarcati pe an

 Tinta orasului Amsterdam este 

sa ajunga la « zero emisii » in 

2025 prin urmare investitiile sunt

majore in infrastructura de 

incarcare si parcari

Luxemburg

 74 statii de incarcare in 

prezent

 Municipalitatea a incheiat

anul trecut un parteneriat

pe 12 ani in vederea

dezvoltarii infrastructurii

pentru masini electrice

 >800 statii incarcare vor 

fi instalate in perioada

2017-2020 (200 

terminale de 

incarcare/an)

 Partenerii vor asigura si 

operarea retelei



 Să fie un jucător angajat în mobilitatea urbană durabilă, implicat în eforturile de

reducere a poluării

 Sa se implice in dezvoltarea infrastructurii de GNC si electric, profitând de experienţa

de la Grup şi de statutul local;

 Va deschide în curând prima staţie publică de alimentare cu GNC si electric în

Bucureşti iar o parte din flota proprie va fi convertită treptat la combustibilii alternativi

 Să dezvolte, finanţeze şi opereze staţii dedicate de GNC si electrice pentru posesorii de

flote interesaţi de astfel de soluţii ecologice şi economice

 Să sprijine potenţialii beneficiari în procesul de analiză în vederea unei posibile

implementări a GNC prin:

Intentii ENGIE 
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o organizarea de sesiuni de lucru în vederea creşterii înţelegerii tehnologiei

(staţie de alimentare şi vehicule)

o realizarea de teste demo prin intermediul parteneriatelor cu producătorii de

autovehicule

o acordare suport în analiza pre-fezabilităţii unui astfel de proiect şi pregătirea

documentaţiei suport

o intermediere schimburi de experienţă cu companii din Franţa care

beneficiaza deja de aceaste soluţii

o sprijin în analizarea celor mai potrivite soluţii de finanţare


