
ÎNCÃRCÃTOARE SOLARE STRADALE PENTRU DISPOZITIVELE MOBILE

Green Spots - investiþie
de 100.000 de euro

l Cristian Danciu, cofondator Green Spots:
“În România, apetitul pentru soluþii de tip
Smart City este în creºtere”

Reporter: De unde a pornit ideea
dezvoltãrii unui business care aduce
în mijlocul oraºelor încãrcãtoare so-
lare stradale?

Cristian Danciu: Specificul activi-
tãþii unui studio de arhitecturã im-
plicã analiza continuã a designului,
funcþionalitãþilor ºi nevoilor spaþiilor
publice ºi private. De asemenea, din
experienþa de antreprenori, am
identificat o caracteristicã de bazã în
mediul urban, ºi anume aceea de a fi
permanent conectat la mijloacele
mobile de comunicare. Deºi aceastã
nevoie este tot mai mare, soluþiile
de încãrcare a dispozitivelor sunt
aproape inexistente la nivelul spa-
þiului public în România. Astfel, Gre-
en Spots rezolvã o problemã coti-
dianã a oricãruia dintre noi, aliniin-
du-se caracteristicilor de smart city.

Mai mult decât atât, Green Spots
sunt un nou tip de mobilier stradal,
care poate contribui substanþial la
dezvoltarea zonei în care este am-
plasat. Prin instalarea de Green
Spots în spaþiul public, asigurãm
pietonului posibilitatea de a-ºi reîn-
cãrca telefonul mobil sau tableta
atât ziua, cât ºi noaptea, într-o zonã
care inspirã siguranþã pentru cã este
iluminatã LED ºi echipatã cu camere
de supraveghere. Traficul pietonal
generat de Green Spots poate atra-
ge investiþ i i în zonã, precum

cafenele, magazine, locuri de joacã
sau zone de lucru.

Reporter: De ce investiþie a fost
nevoie pentru demararea proiectu-
lui?

Cristian Danciu: Investiþia iniþialã
a presupus atât timpul investit în
conceperea produsului, cât ºi buge-
tul necesar echipamentelor destina-
te producþiei chargerului, iar totalul
se ridicã la aproximativ 100.000
euro.

Reporter: Banii au provenit din
surse proprii sau aþi reuºit sã atrageþi
fonduri?

Cristian Danciu: O parte din bu-
getul investit a provenit din finanþa-
rea obiºnuitã prin programul
Start-up Nation, iar restul din fonduri
proprii.

Reporter: Decizia dumneavoastrã
de a demara acest proiect are la
bazã ºi legislaþia europeanã care
încurajeazã creºterea ponderii de
energie verde în consum?

Cristian Danciu: Decizia a pornit
de la nevoia de mobilitate urbanã a
individului, iar legislaþia europeanã
care prevede, ca pânã în 2030, 27%
din energia utilizatã sã fie regenera-
bilã, întãreºte necesitatea soluþiei
oferite de Green Spots.

Reporter: Care sunt caracteristicile
acestor încãrcãtoare solare?

Cristian Danciu: Staþiile de încãr-

care transformã energia solarã în
energie electricã prin panourile fo-
tovoltaice. Bateria cu litiu-ion încor-
poratã stocheazã energie pentru un
total de 300 de încãrcãri, iar staþiile
pot fi folosite atât pe timp de zi, cât
ºi noaptea.

Existã trei modele standard de
încãrcãtoare Green Spots, de dimen-
siuni ºi capacitãþi diferite:

- ICON, modelul standard cu nouã
panouri fotovoltaice flexibile (135W)
integreazã o baterie Litiu Ion de
12Vx 60A. Staþia include ºase prize
USB de maximum 10W (1-2A, 5V) ºi
este echipatã cu blaturi de depozita-
re pentru sporirea gradului de
confort la utilizare;

- IDEA este versiunea care integrea-
zã trei panouri fotovoltaice (90W) ºi
o baterie de 12Vx60A. ªi aceastã sta-
þie permite încãrcarea a 6 dispoziti-
ve mobile simultan, însã se diferen-
þiazã de varianta standard prin pre-
zenþa panourilor publicitare. Mode-
lul Idea oferã o soluþie de afisaj stra-
dal pentru branduri.

- IDOL este cel mai avansat model
Green Spots ºi oferã utilizatorilor 12
prize USB, precum ºi un grad sporit
de confort prin prezenþa bãncuþelor
ºi a unui blat generos. Idol este echi-
pat cu 6 panouri, cu o putere totalã
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Antreprenorii Aurel Basuc, Adrian Þuþuianu ºi
C r i s t i a n D a n c i u , f o n d a t o r i i b i r o u l u i d e
arhitecturã ºi amenajãri interioare Triptic
Studio, au investit 100.000 de euro într-un
proiect cu încãrcãtoare solare urbane ce poartã
numele Green Spots, pornind de la nevoia de a fi
permanent conectat la mijloacele mobile de

comunicare.
Cristian Danciu, cofondator ºi business developer
Triptic Studio, ne-a acordat un interviu în care
ne-a vorbit despre cum au apãrut încãrcãtoarele
solare stradale, despre potenþialul acestor
produse, dar ºi despre apetitul pentru soluþii de tip
smart city din þara noastrã.

(continuare în pagina 12)
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de 180W ºi a fost special creat pen-
tru parcuri ºi piaþete urbane.

Staþiile Green Spots pot alimenta
pânã la 12 dispozitive simultan, iar
funcþionalitãþile lor pot fi adaptate
în funcþie de nevoile clienþilor. De
la dotarea standard a staþiilor cu
prize USB ºi iluminat nocturn, aces-
tea pot fi echipate suplimentar cu
WiFi, sisteme de supraveghere vi-
deo, panouri cu touchscreen, scru-
miere etc..

Reporter: Cãror consumatori se
adreseazã produsele dumneavoastrã?

Cristian Danciu: Green Spots se
adreseazã atât sectorului public, cât
ºi celui privat. Dispozitivele se pot
monta în parcuri, piaþete, campusuri
universitare, dar ºi în zone expoziþio-
nale, ansambluri rezidenþiale, com-
plexe de birouri sau centre comer-
ciale.

Reporter: În ce oraºe vor fi ampla-
sate dispozitivele?

Cristian Danciu: Prima staþie a
fost amplasatã la Untold, anul ace-
sta, ºi preluatã apoi de cãtre Primãria

Municipiului Cluj-Napoca în centrul
oraºului. În momentul actual, în Cluj
existã 3 staþii solare de încãrcare a
dispozitivelor mobile.

Avem discuþii deschise cu clienþi
din Braºov, Constanþa, Iaºi ,
Timiºoara, Alba-Iulia ºi Reºiþa. De
asemenea, ne propunem sã avem
Green Spots la Bucureºti, fie într-un
complex de birouri, fie într-un parc
ºi, treptat, sã ajungem în toate
oraºele mari din România.

Reporter: Care este costul unui
astfel de încãrcãtor?

Cristian Danciu: Preþul pentru va-
rianta standard porneºte de la 5.000
euro, însã ne-am propus sã adaptãm
staþiile de încãrcare Green Spots ne-
voilor beneficiarului, iar preþul variazã
în funcþie de elementele adãugate,
fie cã este vorba de bãncuþe, ghive-
ce, scrumiere sau echipare cu tehno-
logie, precum router WiFi, panouri
touchscreen sau camere de suprave-
ghere.

Reporter: Mai existã pe piaþa din
þara noastrã astfel de produse?

Cristian Danciu: Mai existã un
produs asemãnãtor, însã avantajul
competitiv oferit de Green Spots

este cel legat de preþ.

Reporter: Cum consideraþi cã vor
fi primite pe piaþã aceste produse?

Cristian Danciu: Abia a avut loc
lansarea oficialã a produsului, iar re-
acþiile au fost unele pozitive, atât în
piaþã, cât ºi din partea mass-media.
La momentul actual, în România,

apetitul pentru soluþii de tip Smart
City este în creºtere. Piaþa este încã
neexploatatã ºi existã un potenþial
mare de dezvoltare.

Reporter: Vã mulþumesc!
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Cristian Danciu:  "O parte din bugetul investit a
provenit din finanþarea obiºnuitã prin programul

Start-up Nation, iar restul din fonduri proprii".


