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SOLUÞII PENTRU ORAªE INTELIGENTE

Staþiile de încãrcare
ale Electromagnetica
au ajuns atât în
zonele montane, cât
ºi pe litoral
Direcþiile de activitate ale Electromagnetica - regãsite în obiectivele PNRR

E

lectromobilitatea,
obiectiv important
al Comisiei Europene, îºi face simþitã
prezenþa tot mai
mult ºi în þara noastrã, prin înmulþirea automobile-

lor, trotinetelor ºi bicicletelor
electrice.
În ciuda faptului cã nu existã
încã un program la nivel naþional care sã prevadã modul de
organizare a logisticii necesare
ºi de tarifare a alimentãrii cu

energie, industria de profil - producãtorii de automobile ºi staþii
de încãrcare - se implicã activ în
îndeplinirea þintelor asumate la
nivel european în ceea ce priveºte reducerea emisiilor de
CO2.

Eugen Scheuºan ne-a precizat:
"În momentul de faþã, PNRR, în
înþelesul lui adânc, înseamnã o
posibilitate de dezvoltare a
companiilor româneºti, iar noi
avem toate segmentele cãtre
care se adreseazã acest
program. Suntem producãtori
de energie verde, producãtori
de sisteme de contorizare,
suntem producãtori de corpuri
de iluminat cu LED, producem
staþii de încãrcare maºini
electrice".

Electromagnetica este singurul producãtor român de staþii
de încãrcare a maºinilor electrice ºi are instalate zeci de astfel
de echipamente. Compania
estimeazã cã, în circa un an, va
ajunge la sute de staþii de încãrcare instalate la nivel naþional.
În ultimele luni, Electromagnetica a instalat echipamente electrice de încãrcat maºini atât în
zonele montane, cât ºi pe litoral.
Trei staþii de încãrcare au fost
montate la Novaci, zonã montanã turisticã situatã la baza Transalpinei. Acestea sunt instalate
la sediul primãriei, în zona pieþei
din localitate ºi în curtea unei
pensiuni private.
Eugen Scheuºan, directorul
general al companiei, ne-a spus
cã parteneriatul cu autoritãþile
din Novaci este mai vechi, prin
câºtigarea unei licitaþii de achiziþii publice pentru eficientizarea energeticã a iluminatului
public, în urmã cu circa zece ani,
demarând, aici, un proiect prin
care administraþia localã a
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schimbat aproape toate corpurile vechi de iluminat cu corpuri
cu LED de la Electromagnetica:
"Reprezentanþii autoritãþilor din
Novaci au fost printre primii
care au înþeles avantajele iluminãrii cu LED ºi aºa am început
colaborarea cu aceºtia. Acum
am demarat programul de instalare a staþiilor de încãrcare în
zonã. La un moment dat, atât sistemele de corpuri de iluminat,
cât ºi staþiile de încãrcare a automobilelor electrice vor fi agregate într-o stucturã rotundã, inteligentã, care sã gestioneze
mai multe componente, trans-

formând oraºul într-unul smart".
Dupã inaugurarea din staþiunea montanã Novaci, Electromagnetica a lansat o staþie de
încãrcare a autovehiculelor
electrice pe Litoral, mai exact la
Eforie Sud. Dacã staþia de la Novaci este instalatã în incinta primãriei locale, cea din Eforie se
gãseºte amplasatã într-o locaþie
privatã, respectiv în curtea Hanului Hora Româneascã.
Nicoleta Griguþã, proprietarul
Hanului Hora, ne-a spus cã, înainte de a avea aceastã staþie fast
charge, a mai avut una, de 22 de
kW, achiziþionatã tot de la Elec-

Electromagnetica este singurul producãtor
român de staþii de încãrcare a maºinilor
electrice ºi are instalate zeci de astfel de
echipamente. Compania estimeazã cã, în
circa un an, va ajunge la sute de staþii de
încãrcare instalate la nivel naþional.
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tromagnetica: "Am constatat cã
au început sã vinã maºini care
au nevoie sã încarce mult mai
repede, mai puternice, ºi am
înlocuit staþia veche de 22 de
kW cu cea de 50 de kW. De la
Mamaia pânã la Vama Veche
mai existã o singurã staþie, dar e
mai peste mânã, plus cã cei care
alimenteazã la noi pot servi o
cafea sau chiar pot lua masa în
timp ce maºina se încarcã. Am
trecut de la staþia veche la cea
nouã pentru cã limitam oarecum posibilitatea celor care au
maºini electrice sã încarce. ªi, de
ce nu, ne-am orientat cãtre
trend, încercând sã oferim toate
facilitãþile turiºtilor. Staþia de
încãrcare are o aplicaþie ELMotion, prin care plãteºti direct
încãrcarea autovehiculul".
Nicoleta Griguþã ne-a spus cã,
întrucât spaþiul din parcarea hanului, precum ºi instalaþia electricã permit amplasarea mai

multor staþii de încãrcare, în momentul în care cererea va creºte
este deschisã sã instaleze mai
multe astfel de echipamente.
Eugen Scheuºan, directorul
general al Electromagnetica,
ne-a declarat: "Este foarte important faptul cã staþiile noastre
- cercetate, proiectate ºi produse de Electromagnetica - se
adreseazã oricãror forme de exploatare, atât în mediul privat,
cum este cazul de la Eforie Sud,
cât ºi într-o unitate adminstrativ-teritorialã, aºa cum este la
Novaci, ºi sperãm ca, în sãptãmânile care urmeazã, sã avem posibilitatea sã mai prezentãm ºi
alte tipuri de instalãri de astfel
de staþii. Noi intenþionãm ca,
încet- încet, sã instalãm o întreagã reþea litoralã, de la Mamaia
pânã la Vama Veche; este un
obiectiv care se va îndeplini în
urmãtorii ani ºi, pe mãsurã ce
vom identifica alte astfel de lo-
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caþii ºi oameni dornici sã gãzduiascã astfel de echipamente,
vom proceda la noi instalãri pe
Litoral. De asemenea, în mãsura
în care primarii vor dori acest lucru, vom fi deschiºi pentru instalarea de staþii electrice în incinta
administraþiilor administrativ-teritoriale".
Eugen Scheuºan ne-a spus cã
Electromagnetica urmeazã sã
depunã documentele de participare la o licitaþie care are ca
obiect achiziþionarea de staþii
de încãrcare pentru mijloacele
de transport în comun electrice:
"Este vorba despre un oraº mare

din România care a decis o achiziþie de autobuze electrice ºi,
concomitent, a decis ºi o achiziþie licitativã pentru staþii de
încãrcare. Ar fi o primã licitaþie
de acest gen la care participãm.
De fapt, cred cã este pentru prima datã când o administraþie liciteazã achiziþia de staþii de
încãrcare electrice; pânã acum
cei care au mai cumpãrat în
România autobuze electrice au
cumpãrat ºi staþiile în acelaºi
timp, chiar dacã acestea nu erau
fabricate de producãtorul autobuzelor".
Electromagnetica poate pro-

Electromagnetica implementeazã soluþii
personalizate de iluminat cu LED în funcþie
de necesitãþile clienþilor, pornind de la
proiectarea produselor ºi pânã la testarea
fotometricã, în conformitate cu sandardele
internationale, ºi finalizând cu certificarea
acestora, ulterior implementând soluþia
optimã agreatã de client.

duce staþii de încãrcare electrice
de orice fel de putere, ne-a precizat domnul Scheuºan, care a
reiterat cã problema realã în
acest domeniu rãmâne disponibilitatea energiei electrice pe
care o dã branºamentul la reþeaua publicã de energie: "Pentru
puteri de maxim 20-30 de kW,
existã branºamente, însã pentru
puteri mai ridicate trebuie fãcute branºamente noi, legate la un
post de transformare, iar investiþiile sunt foarte mari. În România, în momentul de faþã, eventualii investitori nu sunt susþinuþi de cãtre distribuitorii de electricitate ºi ar trebui sã-ºi plãteascã singuri aceste branºamente.
Ar trebui ca aceasta sã fie obligaþia distribuitorului de electricitate zonal, urmând ca, prin tarifele aplicate, sã-ºi recupereze
costurile, aºa cum operatorul
staþiei îºi va recupera investiþia
din preþul la care vinde energia
pentru încãrcare".
Staþia Electromagnetica are o
aplicaþie ELMotion, care aratã
statusul încãrcãrii ºi prin care

utiliz ator ul plãteº te dir ect
încãrcarea autovehiculului.

Activitãþile
Electromagnetica
Electromagnetica, recunoscutã ca producãtor ºi furnizor de
soluþii de iluminat cu LED, staþii
de încãrcare maºini electrice,
echipamente de distribuþie ºi
mãsurare a energiei electrice,
subansamble electrice ºi electronice, subansamble metalice
ºi din mase plastice injectate,
sisteme de siguranþã a traficului
feroviar, este orientatã ºi cãtre
producþia de energie verde ºi
tehnologii destinate creºterii
eficienþei energetice.
Realizate conform normelor ºi
standardelor naþionale ºi europene, produsele Electromagnetica sunt proiectate ºi dezvoltate în propriul departament de
cercetare-proiectare ºi au un
grad înalt de integrare, datoritã
diversitãþii de tehnologii de fabricaþie pe care societatea le de25
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þine.Cele douã direcþii de acþiune ale Electromagnetica - sistemele de iluminat ºi staþiile de
încãrcare - se regãsesc între
obiectivele Programului Naþional de Redresare ºi Rezilienþã
(PNRR), astfel încât companiile
care intenþioneazã sã atragã
fonduri europene prin PNRR
pentru implementarea sistemelor sau achiziþionarea produselor/serviciilor de tipul celor realizate de Electromagnetica pot
colabora cu aceasta, apelând la
oferta sa.
Eugen Scheuºan ne-a precizat:
"În momentul de faþã, PNRR, în
înþelesul lui adânc, înseamnã o
posibilitate de dezvoltare a
companiilor româneºti, iar noi
avem toate segmentele cãtre
care se adreseazã acest program. Suntem producãtori de
energie verde, producãtori de
sisteme de contorizare, suntem
producãtori de corpuri de iluminat cu LED, producem staþii de
încãrcare maºini electrice"
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Soluþiile
inteligente de
iluminat
Producerea ºi implementarea
soluþiilor de iluminat este activitatea companiei care se regãseºte în PNRR la Pilonul IV (Coeziune socialã ºi teritorialã), 1 Fondul de rezilienþã pentru localitãþi (Iluminat public digitalizat ºi Proiecte pentru digitalizare/smart city).
Electromagnetica implementeazã soluþii personalizate de
iluminat cu LED în funcþie de necesitãþile clienþilor, pornind de
la proiectarea produselor ºi
pânã la testarea fotometricã, în
conformitate cu sandardele internationale, ºi finalizând cu certificarea acestora, ulterior implementând soluþia optimã
agreatã de client.
Gama de produse acoperã
aproape toate domeniile, atât
pentru autoritãþi publice (ilumi-

Electromagnetica poate produce staþii de
încãrcare electrice de orice fel de putere,
ne-a precizat domnul Scheuºan, care a
reiterat cã problema realã în acest domeniu
rãmâne disponibilitatea energiei electrice
pe care o dã branºamentul la reþeaua
publicã de energie.
nat stradal sau ornamental pentru monumente) ºi firme (spaþii
comerciale ºi industriale, birouri), cât ºi pentru persoane fizice
(corpuri de iluminat pentru utilizare casnicã).

Staþiile de
încãrcare
autovehicule
electrice
La Pilonul III din PNRR
(Creºtere inteligentã, sustenabilã ºi incluzivã), 8 - Transport rutier ºi autostrãzi (Staþii de reîncãrcare electrice), Electroma-

gnetica se regãseºte cu producerea ºi instalarea de staþii de
încãrcare a maºinilor electrice,
compania implicându-se de mai
mulþi ani în dezvoltarea soluþiilor de alimentare pentru vehiculele electrice. Cercetarea în
acest domeniu a început în anul
2017, iar primele modele de staþii au fost cele de curent alternativ.
În paralel cu dezvoltarea echipamentelor pentru alimentarea
vehiculelor electrice a fost dezvoltatã platforma software pentru utilizarea ºi managementul
staþiilor de încãrcare, folosind o
arhitecturã de tip cloud-base.
În luna septembrie a anului
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trecut a fost lansatã aplicaþia
mobilã ELMotion pentru utilizatorii de autovehicule electrice.
Aceasta este disponibilã în
AppStore ºi Google Play ºi asigurã întregul proces de încãrcare, începând de la vizibilitatea
staþiilor pe hartã, pornirea ºi
oprirea procesului de încãrcare,
plata cu cardul bancar ºi emiterea de facturi.
În luna decembie 2020, a fost
lansatã ºi aplicaþia de management prin care se asigurã configurarea ºi monitorizarea staþiilor, gestionarea tarifelor pentru
serviciul de încãrcare, monitorizarea tranzacþiilor ºi a energiei
electrice transfertate.
În incinta Electromagnetica a
fost dezvoltat un hub de încãrcare cu 42 de staþii de încãrcare
autovehicule electrice, din care
12 staþii de tip Fast Charge AC +
DC ºi 30 de staþii de încãrcare AC
la care sunt încãrcate autovehicule electrice de la companii de
car sharing.
Compania a participat, anul
trecut, la licitaþia organizatã de
CNAIR pentru realizarea proiec-

tului "Instalarea staþiilor de reîncãrcare pentru vehicule electrice în anumite Spaþii pentru
Servicii situate pe Autostrada
A1, tronsoanele Nãdlac Timiºoara - Sibiu ºi Piteºti - Bucureºti ºi pe Autostrada A2, Bucureºti - Constanþa". Procedura
prevedea 20 loturi. În urma evaluãr ii o fer telo r , în data de
14.07.2020, Electromagnetica a
fost declaratã câºtigãtoare pentru ofertele depuse la LOT 9, 11,
15, 17 ºi 19.Fiecare locaþie prevede existenþa unei staþii de
încãrcare fast-charge+2 locuri
de parcare. Conform proiectului, ofertantul urmeazã sã opereze serviciul de încãrcare ºi sã
întreþinã echipamentele de
încãrcare.

Producþia de
energie verde
Printre altele, în cadrul Pilonului I (Tranziþia verde), care prevede dezvoltarea capacitãþilor
adiþionale de energie din surse
regenerabile pânã în 2030, de

Printre altele, în cadrul Pilonului I (Tranziþia
verde), care prevede dezvoltarea
capacitãþilor adiþionale de energie din surse
regenerabile pânã în 2030, de aproximativ
6,9 GW, comparativ cu anul 2015,
Electromagnetica se regãseºte cu producþia
de energie din surse regenerabile de energie
hidro, pentru care deþine licenþã de
producãtor încã din 2007.

aproximativ 6,9 GW, comparativ
cu anul 2015, Electromagnetica
se regãseºte cu producþia de
energie din surse regenerabile
de energie hidro, pentru care
deþine licenþã de producãtor
încã din 2007.
Societatea deþine zece centrale hidroelectrice de micã putere,
amplasate în bazinul hidrografic
al râului Suceava, cu o putere instalatã de 5,5MW. Compania a
implementat un amplu program de modernizare, retehnologizare ºi extindere a capacitãþii de producþie a centralelor hidroelectrice de micã putere.

România nu are
o strategie în
domeniul
electromobilitãþii
În calea dezvoltãrii proiectelor
smart din þara noastrã stau mai
multe obstacole, este de pãrere
Eugen Scheuºan, care considerã: "Sunt mai multe lucruri care
lipsesc, în acest moment, ultimul fiind cel al finanþãrii. De
exemplu, în ceea ce priveºte sistemele de iluminat, conceptul
de smart presupune unele investiþii în fiecare punct de iluminare ºi apoi, la nivel global, într-o
serie de aparaturi care nu sunt
foarte ieftine, precum ºi de licenþiere de software. De aceea,
considerãm cã este mai bine de
clãdit întâi aceastã infrastructurã fizicã ºi apoi un sistem agregat. Mai este destul de mult de
lucru ºi în privinþa iluminatului,

mai sunt foarte multe de fãcut ºi
pentru staþiile de automobile
pentru a fi transformate într-o
adevãratã reþea ºi sã poatã fi folosite ca atare în cadrul unui
concept smart. Acum suntem
într-o fazã în care foarte mulþi
când aud de electromobilitate ºi
de staþii de încãrcare au impresia cã este vorba despre o chestiune îndepãrtatã, însã nu este
aºa. În UE, toatã atenþia este
îndreptatã cãtre aceste þinte energie verde, electromoblitate.
Din pãcate, România nu dispune acum de rezerve de energie
electricã astfel încât sã treacã la
electromobilitatea pe scarã largã ºi foarte largã, iar acest lucru
trebuie remediat - atât din
punct de vedere al producþiei
de energie electricã, cât ºi ca reþea de distribuþie a electricitãþii,
care sã permitã un numãr rezonabil de staþii de încãrcare a automobilelor electrice. Sã nu uitãm cã fiecare dintre aceste staþii are o putere instalatã de ordinul a zeci de kW. Un câmp de
câteva zeci de staþii se aprobie
bine de MW. O asemenea distribuþie implicã niºte investiþii în
obiecte fizice de tipul pilonilor,
cablurilor etc., care acum nu
prea existã de-a lungul culoarelor de transport. În prezent, existã o reglementare doar pentru
achiziþia de automobile electrice, în cadrul programului Rabla
ºi pentru staþiile de încãrcare în
cadrul pogramului Electric UP,
dar este ceva aproape de nivel
experimental. Pentru trecerea la
scarã largã mai avem multe de
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fãcut, fiind nevoie de implicarea
mult mai multor actori din piaþã
ºi de emiterea unei serii de reglementãri".
Eugen Scheuºan ne-a spus cã,
atât în mediul privat, cât ºi în administraþia publicã sunt persoane care au înþeles faptul cã acesta este viitorul, iar în momentul
când oamenii înþeleg acest lucru, atunci lucrurile se simplificã
foarte mult ºi, împreunã, pot
identifica soluþii de finanþare ºi
de implementare a staþiilor de
încãrcare.
Reprezentantul Electromagnetica subliniazã cã este important
cã staþiile produse de compania
pe care o reprezintã sunt fabricate în România, întrucât, în
comparaþie cu cele importate,
existã garanþia software-urilor
care le însoþesc, a compatibilitãþii cu reþeaua româneascã, cu sistemele de protecþie la suprasarcinã etc., un aspect extrem
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de important fiind cel al disponibiltãþii mentenanþei: "O staþie
de încãrcat automobile este un
obiect stradal, supus la foarte
multe agresiuni, ºi mecanice ºi
electrice, ºi este important sã
existe cineva apropiat care sã
facã atât udate-urile legislative,
cât ºi pe cele tehniceAcum, noi
funcþionãm pe un cadru legal
cvasi-inexistent. Legislaþia româneascã prevede cã pot exista
automobile electrice ºi staþii de
încãrcare ºi atât. Despre cum se
taxeazã încãrcarea, care vor fi
accizele etc. nu se vorbeºte în
România ºi fiecare merge pe un
drum propriu. La un moment
dat va fi nevoie de reglementare
ºi în acest domeniuDomeniulelectromobiltãþii evolueazã foarte mult, din punct de vedere
tehnic, iar aici vorbim atât de tipul bateriilor, precum ºi de calitatea lor ºi de modul de încãrcare a acestora".

Interesul pentru vehicule electrice este în creºtere în Europa,
55% dintre consumatori ºi 100%
dintre managerii de flote declarându-ºi intenþia de a cumpãra un astfel de vehicul în urmãtorii doi ani, potrivit sondajului
e-Readiness Report 2021, realizat de departamentul de strategie globalã din reþeaua PwC.
"Vânzãrile de vehicule electrice ar putea atinge 23% (1,7 milioane unitãþi) din totalul vânzãrilor de maºini noi pânã în 2024,
pe cele mai importante ºase pieþe din Europa (Franþa, Germania,
Italia, Norvegia, Spania ºi Elveþia), evoluþie impulsionatã de
maºinile cu baterii", susþin autorii sondajului.
Potrivit sursei citate, segmentul de flotã (B2B) va rãmâne cel
mai atractiv, cu o cotã estimatã
la aproximativ 55% din totalul
pieþei de maºini electrice, cele
mai importante trei criterii avu-

Staþia
Electromagnetica
are o aplicaþie
ELMotion, care
aratã statusul
încãrcãrii ºi prin
care utlizatorul
plãteºte direct
încãrcarea
autovehiculului.
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te în vedere pentru aceste achiziþii fiind imaginea companiei,
stimulentele fiscale ºi reducerea
amprentei de carbon. În urmãtorii doi ani, companiile mari vor
deþine cele mai mari flote de
maºini electrice, în timp ce firmele medii vor înregistra cea
mai mare creºtere.
PwC Romania subliniazã: "În
ultimii ani, consumatorii din Europa au început sã devinã din ce
în ce mai preocupaþi de protejarea mediului, ceea ce a dus ºi la
creºterea interesului pentru
maºinile nepoluante. Astfel, piaþa auto are ºanse sã se redreseze, dupã criza sanitarã, ºi
printr-o orientare mai mare cãtre vehiculele electrice, mai ales
cã multe state susþin achiziþia de
maºini electrice ºi hibride prin
stimulente financiare care ajung
sã reprezinte pânã la o treime
din preþul de vânzare cu amãnuntul al acestora pe unele pieþe".
Potrivit sondajului citat, principalii factori menþionaþi de respondenþi pentru alegerea unei
maºini electrice sunt economia
de combustibil, impactul asupra mediului ºi posibilitatea de
a încãrca maºina acasã. Iar printre argumentele contra se numãrã timpul de încãrcare ºi lipsa infrastructurii publice de
încãrcare.
Raportul mai aratã cã se contureazã o piaþã a maºinilor electrice second hand. Astfel, vehiculele electrice uzate sunt cãutate
în principal de cãtre clienþi mai
tineri ºi cu venituri mai mici.
Douã treimi (67%) dintre consumatorii europeni care vor sã-ºi
cumpere un vehicul electric
(BEV - cu baterii ºi PHEV - hibrid
plug-in) în urmãtorii trei ani iau
în considerare o achiziþie second hand, aratã raportul. În
prezent, doar 15% dintre proprietarii de vehicule electrice
le-au cumpãrat la mâna a doua.

Eugen Scheuºan:
"Erori în facturile de
electricitate vor exista atâta
vreme cât omul va avea un rol
în citirea contoarelor"
Câtã vreme contoarele de curent electric vor fi
citite de oameni, vor exista erori în facturile de
electricitate, susþine Eugen Scheuºan, directorul
general al Electromagnetica.
Afirmaþia domniei sale vine în contextul în
care, în acest an, au fost mediatizate o serie de
facturi greºite ale furnizorilor de energie electricã, în care sumele de platã erau mai mari de zeci
ºi chiar de sute de ori.
Domnul Sheuºan opineazã: "Dacã aceste situaþii ar fi fost prezentate în mod onest, ca fiind
erori de editare a facturilor, atunci nu era o problemã, dar ele au fost prezentate astfel încât
multã lume le-a perceput ca ºi cum ar fi reale cazurile ºi cã electricitatea s-a scumpit atât de
mult încât valoarea lunarã a unei facturi a ajuns
de la 100 de lei la 1 milion de lei.
Aceste lucruri au existat dintotdeauna ºi ele
vor mai exista câtã vreme în facturare omul va
avea un rol important, adicã atât timp cât se va
face introducere manualã de date, se vor citi
contoarele de cãtre cititorii de contoare, cititorii vor trece într-un caieþel aceste date, le vor introduce
într-o memorie de calculator ºi apoi le vor prelucra cu unele programe nu foarte complicate, dupã
care se trece la tipãrirea facturilor.
Electromagnetica fabricã un sistem automat care înlocuieºte tot acest lanþ, citirea contoarelor se
face automat, trimiterea la centru a datelor se face tot automat, în sistem de telefonie mobilã, automat se face ºi prelucrarea acestor date. Avem o acurateþe a citirilor de 99,6%, adicã rata de eroare
este foare scãzutã. Printr-o prelucrare inteligentã a datelor, din citirea contoarelor pentru perioada
respectivã în mod automat se calculeazã ºi factura. Se comparã acest consum de electricitate cu o
medie a citirilor precedente pe o anumitã duratã ºi, dacã acest consum diferã cu mult, fie în scãdere
sau în urcare, atunci se întrerupe procedura de prelucrare ºi se atenþioneazã operatorul de distribuþie. Astfel, sistemul nostru exclude facturi eronate cum au fost cele
mediatizate".
În piaþã, sunt 55.000 de abonaþi la astfel de sisteme de
metering produse de Electromagnetica, însã de patru-cinci ani compania nu a mai avut cerere pe acest segment, dupã cum ne-a spus Eugen Scheuºan, care ne-a
explicat: "În România, meteringul aparþine operatorilor
de distribuþie ºi, în zona Electrica, avem 55.000 de abonaþi. Din pacate, stagnãm de patru-cinci ani în acest domeniu, operatorii de distribuþie au ales tot mai mult sã
instaleze contoare dupã principul costului minim, dar nu
întotdeauna acestea au cele mai bune rezultate. În plus,
trebuie plãtiþi cititorii "manuali", intervine autodeclararea ºi, în final, apar diverse complicaþii".
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S mart City
DUMITRU LEUªTEAN, PRIMARUL LOCALITÃÞII NOVACI:

"Electromobilitatea contribuie la creºterea
turismului din zonã"
Într-o discuþie purtatã, la Novaci, cu primarul localitãþii Dumitru
Leuºtean, l-am întrebat pe acesta care este punctul sãu dee vedere, în
calitate de beneficiar, în ceea ce priveºte staþiile de încarcare de la
Electromagnetica.
Reporter: Cum v-aþi decis sã achiziþonaþi staþii de încãrcare de la
Electromagnetica?
Dumitru Leuºtean: Cu Electromagnetica suntem într-o colaborare foarte bunã de mai mulþi ani, prin prisma faptului cã, împreunã cu ei, am schimbat aproape toate corpurile de iluminat din localitate. Am cãutat un producãtor de corpuri de iluminat ºi am
pornit o relaþie cu Electromagnetica ce continuã ºi astãzi.
Acum, localitatea mai are nevoie doar de 280-300 de corpuri din
totalul de circa 2200. Toate sunt corpuri cu LED de la Electromagnetica, economice, care au adus o economie financiarã foarte importantã autoritãþii. Vechile corpuri consumau foarte mult, dar am
rezolvat aceastã problemã odatã cu modernizarea iluminatului
public.
Pe parcurs, au apãrut noi reglementãri în legislaþia europeanã ºi
am ajuns la achiziþia de staþii de încãrcare auto, pentru cã Novaci
este o localitate-staþiune de interes local, strãbãtutã de Transalpina - un drum cu o circulaþie intensã - ºi sunt maºini electrice care
tranziteazã zona ºi necesitã sã fie alimentate.
Reporter: Intenþionaþi sã mai instalaþi ºi alte astfel de staþii în localitate?
Dumitru Leuºtean: Sigur ca da. Vom discuta în acest sens cu toþi
comercianþii aglomeraþi, unde existã parcãri, ºi vom încerca sã gãsim soluþii care sã vinã în sprijinul lor, astfel încât sã putem sã instalãm cât mai multe astfel de staþii în oraº. Intenþionãm sã punem
staþii inclusiv în parcãrile mari de pe Transalpina, în zone precum
administraþia financarã, ºcoli etc. Facem un studiu în acest sens, sã
vedem care este necesarul de astfel de staþii.
Având în vedere cã, în jur de 2035, se estimeazã cã autovehiculele pe carburant convenþional îºi vor încheia activitatea, noi ne pregãtim din timp, nu aºteptãm pânã în ultima clipã.
Reporter: Care este feedbackul din piaþã, dupã instalarea primelor trei staþii de încãrcare, în Novaci?
Dumitru Leuºtean: Pânã acum, feedbackul este pozitiv, existã
interes pentru aceste staþii de încãrcare. Eu insist mult pe dezvoltarea turismului. Zona este foarte bunã ºi investim în divrese proiecte astfel încât sã dezvoltãm turismul. ªi acest segment, de electromobilitate, contribuie la creºterea turismului din zonã.
Reporter: Atât iluminatul cu LED, cât ºi staþiile electrice de încãrcare pot sta la baza unui proiect de smart city. Aveþi în plan implementarea unui astfel de program?
Dumitru Leuºtean: Absolut! Înþeleg cã pe POR 2021-2027 (Programul Operational Regional) va fi un proiect integrat pe smart
city. Încã nu ºtiu liniile, dar eu pe POR 2013-2020 nu am ratat niciun proiect care se potrivea localitãþi ºi nici în exerciþiul financiar
urmãtor nu am de gând sã fac acest lucru.
Acum avem în desfãºurare ºapte proiecte europene. Printre ele
se numãrã eficientizarea termicã a spitalului orãºenesc din Novaci,
un proiect ce prevede dezvoltarea unui centru pentru tineret ºi un
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parc de distracþie - intenþia a fost sã construim ºi un bazin de înot
pentru copii, pe lângã sãli de fitness, biblotecã etc. -, dezvoltarea
unui centru meºteºugãresc (avem foarte mulþi copii talentaþi, care
au rezultate ºi au mers la diverse concursuri internaþionale - picturã, sculpturã, olãrit, ceramicã etc. - ºi avem mulþi specialiºti de talie
internaþionalã). De el este legat un domeniu de piste de bicicletã ºi
un domeniu pietonal care conduce cãtre o zonã de joacã, precum
ºi amenajarea unei zone verzi, pe care sper sã o avem prinsã în bugetul 2021-2027. Avem, de asemenea, un proiect de transport în
comun cu maºini electrice. Sunt în achiziþie autogãrile, lucrãrile de
construire a traseelor ºi intenþia este ca, pânã la sfârºitul anului, sã
achiziþionãm ºi maºinile electrice. Deocamdatã, avem în plan un
numãr de patru maºini electrice, autobuze, cu staþii ºi atelier de
întreþinere. Vom continua sã mãrim numãrul acestora ºi o sã avem
în proiect ºi un traseu Novaci-Rânca. Din discuþiile cu Ministrul
Dezvoltãrii, inclusiv parcul de maºini pentru transportul elevilor va
fi înlocuit cu maºini electrice, într-un viitor foarte apropiat. Aºadar,
ne-am gândit deja sã amplasãm câte o staþie de încãrcat la fiecare
ºcoalã.
Reporter: Bugetul primãriei vã permite sã dezvoltaþi ºi alte proiecte?
Dumitru Leuºtean: Acum, bugetul primãriei este unul mediu ºi
de aceea ne gândim în special sã asigurãm cofinanþãrile la proiectele actuale ºi apoi ne gândim la alte investiþii sau lucrãri de întreþinere din bugetul local. De aceea mã orientez foarte mult cãtre fonduri europene.
Reporter: Cum evolueazã piaþa imobilarã din zonã?
Dumitru Leuºtean: Novaci este o localitate în dezvoltare, unde
preþurile pentru achiziþionarea de terenuri, case de vacanþã etc. au
crescut destul de mult. Investiþiorii cumpãrã pentru a construi
pensiuni, restaurante ºi unitãþi de cazare.
Reporter: Mulþumesc!

