
 

Instalare stație de încărcare mașini electrice sau hibrid plug-in în Câmpina 

 

Având în vedere programele privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 
transporturi, propunem să așezăm municipiul Câmpina pe harta orașelor care înțeleg să dezvolte 
infrastructură pentru vehiculele de transport rutier nepoluant: vehicule electrice şi electrice hibrid 
plug-in. 

Situația existentă 

În prezent, în Câmpina există 2 stații de încărcare pentru mașini electrice, ambele în 
benzinării (ETU Oil, pe Calea Dacia si Rompetrol, pe DN1). În zona centrală a orașului nu sunt 
stații de încărcare a mașinilor electrice 

 

Propunerea noastră 

Deoarece este de așteptat ca numărul vehiculelor electrice sau hibrid plug-in să crească 
considerăm necesară înființarea unei stații de încărcare a mașinilor electrice în zona cea mai 
aglomerată a orașului: Piața centrală.  

Astfel, posesorii acestor mașini ar putea să își încarce mașinile în timp ce își fac 
cumpărăturile în piață sau la magazinele din zonă.  

 

Amplasament 

Stația de încărcare a mașinilor electrice va fi amplasată în zona estică a parcării Pieței 
Centrale. Se vor rezerva 2 locuri de parcare pentru mașini electrice sau hibrid plug-in. Acestea 
vor fi vopsite verde și vor fi marcate conform standardelor. 

 

Descriere stație de încărcare 

Stația de încărcare va avea 2 prize care vor permite încărcarea a câte 2 mașini în același 
timp, cu 7,4 kW în cazul unui branșament monofazic sau cu 21 kW în cazul unui branșament 
trifazic. Specificațiile tehnice ale stației de încărcare sunt prezentate în Anexa 1 

 

Branșament electric 

Soluția de branșare la rețeaua de curent electric a stației de încărcare va fi obținută de la 
furnizorii de energie electrică din zonă.  

 

 

 



Buget estimat 

Vom avea 3 costuri: costul de achiziție al stației de încărcare, costul de instalare a stației și de 
amenajare și semnalizare a locurilor de parcare pentru mașinile electrice și costuri pentru 
realizare  

Nr.crt. Descriere Cost estimat 
  lei 
1 Stație de încărcare mașini electrice cu 2 

prize 
28.000 

2 Amenajare parcare și amplasare stație 
(inclusiv avize și autorizații) 

10.000 

3 Realizare branșament electric 17.000 
 Total 55.000 

  

 

 Oportunități de finanțare 

Această investiție poate beneficia de finanțare de până la 13.500 lei din partea 
Administrației Fondului de Mediu prin „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant 
din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid 
plug-in STAȚII ÎNCĂRCARE PENTRU MAŞINI ELECTRICE”  

https://www.afm.ro/statii_reincarcare.php 


