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STATII DE INCARCARE IN ROMANIA “AS IS”

La nivel național sunt circa 300 de amplasamente unde poate fi încărcată o mașină 
electrică. Media este de 3 puncte de încărcare într-un loc/amplasament. Adică suntem 
undeva la 1300 de puncte de încărcare în România, în 2021. În interiorul acestor cifre 
avem, desigur, locuri în care există un singur punct de încărcare. Dar și locuri în care pot 
fi încărcărcate 5-10 mașini electrice simultan (hub-uri de încărcare).



STATII DE INCARCARE IN ROMANIA “AS IS”
Unde încarc o mașină electrică în 2021?

Pe scurt, la magazin, la benzinărie, la birou și/sau acasă.

Majoritatea centrelor comerciale mari (mall, hypermarket) au în parcările lor stații de alimentare 
EV. Este vorba despre magazine precum Kaufland, LIDL, Mega Image, PENNY și Carrefour. E 
drept, nu toate magazinele din aceste lanțuri au stații de încărcare. Dar cele mai multe dintre ele 
au deja sau vor avea pe parcursul anului 2021.
Și benzinăriile au început să ofere carburantul numit „energie electrică” spre clienții lor. Printre 
rețelele mari se observă infrastructură EV serioasă la MOL și Rompetrol. Mai puțin sau deloc la 
OMV, Petrom și LukOil.

Clădirile de birouri au început să monteze stații de încărcare în parcările lor, pentru angajați și 
vizitatori. Se poate vedea ușor pe PlugShare.com cea mai apropiată stație de încărcare din zona 
ta.
Zonele rezidențiale, chiar și cele noi, încă suferă la capitolul încărcare pentru mașini electrice. 
Lucrurile se vor schimba, însă, radical pentru clădirile care primesc aviz de construcție de la un 
punct din 2020 încolo.



“Ford investește 300 milioane de dolari pentru a produce 
mașini electrice la Craiova din 2024”

hwww.euractiv.ro/

“Succes fulminant pentru electrica Dacia Spring: peste 4,000 
de precomenzi din România în primele 48 de ore”

https://www.automarket.ro

Tesla a deschis primul showroom din România în Mall 
Promenada din București..

Peste 3000 de masini electrice

inmatriculate in 2020.

Proiectie 2021 peste 6000 de 

masini electrice
https://www. drpciv.ro



POLYFAZER UN ECOSISITEM 
DE CONSTRUCTIE, MANAGEMENT , OPERARE ȘI ADMINISTRARE PENTRU

STAȚII INTELIGENTE DE ÎNCĂRCARE

MAȘINI ELECTRICE



HARTA STATI ILOR POLYFAZER DIN ROMANIA



IMPACTUL SI EVOLUTIA INCARCARILOR
SESIUNI IN PARCARILE AMENAJATE DE PRIMARII

GREEN CITY 



Recomandations

În regards to the place where to install the charging station, our recommendation is to find 

the shortest cable path from the main power distribution frame until the place of installation;

Is recommended that before any decision in regards to the project to verify the 

available/reserved power feed between the main power distribution frame and the electrical grid 

in order to avoid overloading. The above proposed charging stations can be configured to 

support certain maximum at the station in order to avoid overloading if there in not ehnough

power installed from the grid ;

We recommend to have a power reserve of 5 to 10% between total consumed power and 

available power from the grid ;

The station must be located in visible and protected area and if possible under video 

surveillance and security coverage 

The parking and charging places shall be signaled with special signs in order to reflect that 

these are parking places specially designed for electric charging 
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REUTILIZAREA SI RECONFIGURAREA STALPILOR EXISTENTI SI TRANSFORMAREA IN STALPI DE ILUMINAT CU 

INCARCARE VEHICUL ELECTRIC





OPTIONAL – SMART PARKING | OTHER ANALYTICS



SOLUTII PV, SOLAR PARKING & 
EV CHARGING 

EV Charging
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MULȚUMIM
POLYFAZER ROMANIA

Adresa: Traian vasile 76, Sector 1 Telefon: +40 757 477 477 

Email: contact@polyfazer.ro Website: polyfazer.ro

O  d i v i z i e  a  A x i o n e t I o T G r o u p

mailto:contact@polyfazer.ro
http://www.commander.ro/

