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ENEL X ROMÂNIA INSTALEAZĂ 25 DE STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU 
VEHICULE ELECTRICE ÎN CENTRELE COMERCIALE DIN 12 ORAȘE, 
ÎMPREUNĂ CU NEPI ROCKCASTLE 
 
București, 7 aprilie 2021 - Enel X România, membră a Enel X, divizia de servicii avansate de energie a 
Grupului Enel instalează 25 de stații de reîncărcare pentru automobilele electrice în 12 orașe din România, 
prin intermediul unui parteneriat cu NEPI Rockcastle, cel mai mare investitor imobiliar în zona de retail real 
estate din România. 
 
Stațiile de reîncărcare rapidă sunt instalate în centre comerciale din portofoliul NEPI Rockcastle din 
București, Sibiu, Deva, Râmnicu Vâlcea, Târgu-Mureș, Drobeta-Turnu Severin, Timișoara, Buzău, Galați, 
Brăila, Târgu-Jiu și Satu Mare. Acestea acoperă o distanță de aproximativ 1.000 de kilometri pe drumurile 
principale din România, urmând a conecta orașe din sudul, centrul și vestul țării. În acest fel, Enel X își 
continuă planurile pentru dezvoltarea rețelei de stații de reîncărcare în România, încurajând mobilitatea 
rutieră a clienților prin intermediul vehiculelor electrice. 
 
„Continuăm planul de a dezvolta infrastructura de reîncărcare pentru șoferii care optează pentru mobilitatea 
electrică, apăsând pedala de accelerație spre tranziția energetică și spre o economie sustenabilă. În 
România, avem un plan ambițios anul acesta pentru extinderea lanțului de stații de încărcare, pentru a 
încuraja un transport durabil.  Suntem deja prezenți de la est la vest și ne-am propus să conectăm și partea 
nordică a țării de cea sudică. Acum, prin rețeaua creată de Enel X în România , orice șofer poate traversa 
țara de la Timișoara la Constanța la volanul unui vehicul electric, fără emoții”, a declarat Mihai Mardale, 
Head of e-Mobility, Enel X România. 
 
„Una dintre direcțiile strategice NEPI Rockcastle, pe termen lung, vizează susținerea economiei verzi din  
România, cât și în celelate 8 țări în care deținem centre comerciale. Prin intermediul acestui proiect, ne 
consolidăm poziția în domeniul sustenabilității și, împreună cu Enel X, reușim să punem pe harta mobilității 
sustenabile cele mai importante orașe din România. În cadrul centrelor noastre comerciale vom pune la 
dispoziția clienților locuri de parcare special amenajate pentru accesul la stațiile de încărcare a mașinilor 
electrice, atât în parcările noastre subterane, cât și supraterane”, a menționat Marius Barbu, Asset 
Director, NEPI Rockcastle. 
 
Prin această inițiativă, NEPI Rockcastle încurajează transportul durabil și are în vedere minimizarea 
amprentei de carbon pe care o lăsăm asupra mediului înconjurător. Toate proiectele de sustenabilitate ale 
grupului NEPI Rockcastle din cele 9 țări, inclusiv România, sunt comunicate sub umbrela 
#ResponsiblyTogether (Responsabili, Împreună). „Responsabili, Împreună” reprezintă angajamentul NEPI 
Rockcastle, prin intermediul centrelor comerciale din portofoliu, pentru dezvoltarea și susținerea 
comunităților și reunește toate inițiativele acestora, dedicate pilonilor de sustenabilitate precum educația, 
comunitatea și protecția mediului.  
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Parteneriatul dintre Enel X și NEPI Rockcastle presupune instalarea a 11 stații JuicePump și a altor 14 de 
tip JuicePole, fiecare dintre cele 25 permițând reîncărcarea simultană a două vehicule electrice. Cu aceste 
unități, numărul punctelor de reîncărcare instalate de Enel X România în toată țara depășește 120. 
  
Stațiile de reîncărcare JuicePump vor permite reîncărcarea a două vehicule electrice în același timp cu o 
putere de 50 kW DC respectiv 22 kW AC. În curent continuu, încărcarea până la 80% din nivelul bateriei 
durează aproximativ 25 de minute, în funcție de modelul și specificațiile mașinii. Cele de tip JuicePole vor 
avea o putere disponibilă de 2 x 22 kW AC, fiecare dintre stații permite reîncărcarea simultană a două 
vehicule electrice și încărcarea a până la 40% din nivelul bateriei în 30 de minute, în funcție de modelul și 
specificațiile mașinii. 
 
Enel X instalează în România infrastructură de încărcare în centre comerciale, supermarketuri, restaurante 
și hoteluri care doresc să atragă utilizatorii de mașini electrice, precum și în spațiile publice puse la 
dispoziție de municipalități interesate de îmbunătățirea calității aerului prin încurajarea mobilității electrice.  
 
### 
 
Enel X este divizia de afaceri globală a Enel dedicată proiectării și dezvoltării produselor și serviciilor, concentrându-
se pe principiile sustenabilității și economiei circulare pentru a oferi oamenilor, comunităților, instituțiilor și companiilor 
soluții care respectă mediul și încorporează inovarea tehnologică în viața de zi cu zi. Compania este lider mondial în 
soluții energetice avansate, gestionează servicii echilibrare a rețelei prin managementul consumului de energie pentru 
circa 6 GW din capacitatea totală globală, are aproximativ 116 MW de capacitate de stocare instalată la nivel mondial 
și este lider în sectorul mobilității electrice, cu peste 170.000 de puncte de încărcare publice și private pentru vehicule 
electrice puse la dispoziție în întreaga lume. 

 
Enel România este unul dintre cei mai mari investitori privați în domeniul energetic, cu operațiuni în sectorul distribuției 
și furnizării de electricitate, precum și al producției de energie electrică din surse regenerabile, prezent pe piața din 
România din 2005. Enel are aproximativ 3.100 de angajați în România și oferă servicii unui număr de circa 3 milioane 
de clienți. Companiile E-Distribuție operează rețele cu o lungime totală de aproximativ 130.300 de kilometri în trei zone 
importante ale țării: Muntenia Sud (inclusiv București), Banat și Dobrogea, acoperind o treime din piața locală de 
distribuție, și dezvoltă un program de investiții pentru îmbunătățirea calității serviciilor, a siguranței și performanței 
rețelelor și implementarea pe plan local a standardelor de mediu ale grupului Enel. Enel Energie și Enel Energie 
Muntenia sunt principalii furnizori de energie din țară iar oferta lor include atât electricitate și gaze naturale, cât și servicii 
cu valoare adăugată (asistență, iluminat și altele). Enel Green Power România este unul dintre cei mai mari producători 
de energie regenerabilă din țară, cu o capacitate gestionată de 534 MW prin cele 12 instalații eoliene și solare situate 
în Dobrogea și Banat. Enel X România este parte din Enel X, linia de afaceri globală a Enel dedicată dezvoltării de 
produse inovatoare și soluții digitale în sectoare în care energia prezintă cel mai mare potențial de transformare: orașe, 
case, industrii și mobilitate electrică. 

NEPI Rockcastle este principalul investitor și dezvoltator de proprietăți comerciale din Europa Centrală și de Est. 
Grupul deține un portofoliu excepțional de proprietăți cu poziție cheie în România, Polonia, Slovacia, Croația, Bulgaria, 
Ungaria, Cehia, Serbia și Lituania, și se dezvoltă în continuare printr-un program de expansiune pe alte piețe din 
Europa Centrală și de Est. Cultura și strategia NEPI Rockcastle se concentrează pe planificare, calitatea execuției, 
sustenabilitate, etică și evaluarea timpurie a riscurilor. În 2021, compania a devenit membru European Council of 
Shopping Places (ECSP) și U.S. Green Building Council (USGBC). ECSP este asociația europeană pentru retail care 
oferă o voce unitară unei industrii care proiectează, creează, finanțează, dezvoltă și administrează locuri ancorate în 
zona retail. În cadrul USGBC, NEPI Rockcastle, prin statutul de Gold Member, își consolidează poziția de lider în 
industria de retail real estate, prin transformarea proprietăților în domeniul dezvoltării durabile a construcțiilor, reducând 
astfel impactului asupra mediului. În România, NEPI Rockcastle deține 20 de centre comerciale în cele mai importante 
orașe din țară: Mega Mall, Promenada Mall, Shopping City Sibiu, Promenada Sibiu, Vulcan Value Centre, Iris Titan 
Shopping Center, Shopping City Timișoara, City Park Mall Constanta, Ploiești Shopping City, Brăila Mall, Shopping 
City Galați, Shopping City Târgu-Jiu, Severin Shopping Center, Shopping City Deva, Shopping City Piatra Neamț, 
Shopping City Satu Mare, Shopping City Deva, Shopping City Râmnicu Vâlcea, Shopping City Buzau, Shopping City 
Târgu Mureș. 

https://www.enelx.com/ro/ro/mobilitatea-electrica/produse/companii/juicepump
https://www.enelx.com/ro/ro/mobilitatea-electrica/produse/companii/juicepole
https://www.enelx.com/ro/ro/mobilitatea-electrica/produse/companii/juicepump
https://www.enelx.com/ro/ro/mobilitatea-electrica/produse/companii/juicepole

