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Analiza & Propuneri 

Subiect : proiectul Primariei Municipiului Bucuresti « Rabla pentru taximetre » 

Primaria Generala a Mun. Bucuresti a anuntat recent, un nou program menit sa contribuie la 
reducerea poluarii in Capitala, program prin care se va stimula achizitia a 3.000 de noi 
taximetre, prin acordarea unui eco-voucher de 3.000 Euro fiecărui transportator autorizat în 
regim de taxi din București care dorește să înlocuiască actualul autovehicul, poluant (Euro1-
Euro4), cu unul nou, cu norma de poluare EURO 6, non-diesel, hibride sau electrice.”  

Apreciem initiativa ca fiind extrem de binevenita si oportuna in piesajul auto burestean in care 
regasim un mare numar de autoturisme taxi vechi si foarte vechi (cca.38% cf comunicarii PMB) 
care, prin numarul mare de kilometrii parcursi zilnic contribuie semnificativ la nivelul de poluare 
ridicat din Bucuresti si agravarea problemelor de sanatate ale locuitorilor Capitalei. 

Totusi, chiar daca initiativa este una foarte buna, elementele sale de detaliu ne fac sa remarcam 
o inconsistenta a acestora in raport cu maximizarea efectelor urmarite. Enumeram in cele ce
urmeaza aspectele care in acceptiunea noastra, ar fi putut fi propuse maximizand, astfel, efortul 
autoritatii (evident, daca ar fi fost si o dezbatere publica in acest sens) : 

1. Ar fi fost o ocazie excelenta pentru Municipiul Bucuresti de a se asigura ca un anumit numar
(procent, de ex : 30%) din aceste noi autoturisme ce vor fi achizitionate pentru a utilizate in regim 
de taxi sunt electrice (integral sau plug-in) sau hybride. Acest fapt ar fi constituit un raspuns 
aplicat al initiatorilor proiectului in raport cu prevederile Legii nr 37/2018 (art.3) privind 
promovarea transportului ecologic 

2. Pentru a putea fi puse pe piata, autoturismele noi nu pot avea astazi decat motoare care
corespund standardelor de poluare Euro6. Prin urmare, este inutila precizarea din proiect 
referitoare la aceasta norma de poluare. Se poate insa face precizarea ca acestea sa fie Euro6d 
sau Euro6d-TEMP EVAP-ISC, fapt ce le va exclude pe cele 6d-TEMP, care nu mai pot fi puse pe 
piata dupa 1 sept 2019 decat daca sunt incluse in procedura de sfarsit de serie. 

3. Textul Proiectului exclude, din nou, fara motiv temeinic o anumita tehnlogie, respectiv cea
diesel, desi autoturismele noi echipate cu motoare diesel au emisii poluante aproape la acelasi 
nivel cu cele pe  benzina, avand insa emisii de CO2 mai scazute (cu cca. 15-20%). Pe de alta 
parte, aceasta excludere vine in contradictie cu faptul ca sunt insa eligibile autoturismele diesel 
hibrid (desi si acestea corespund normei de poluare Euro6 pentru care dieselul este totusi 
neeligibil). Si ar mai fi un detaliu de clarificat: cele plug-in sunt eligibile ? (nu este precizat).  

Ca urmare, daca prin acest program s-ar reusi ca un numar cat mai mare de taxi-uri noi din 
parcul companiilor ce activeaza in acest domeniu sa aiba emisii de CO2 cat mai scazute 
(electrice, hibride, plug-in, diesel) contributia lor la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera 
(deci eficenta programului), ar fi una importanta prin prisma numarului mare de km parcursi de 
catre acestea. 

Sunt exemple de orase in Romania in care autoritatile locale au adoptat deja hotarari curajoase 
care impun obiective extrem de ambitioase operatorilor din domeniu (Suceava : din februarie 
2019, 50% din licentele de taxi care vor fi acordate vor fi pentru autoturisme cu propulsie 
electrica, Resita : pana in dec. 2020, 25% dintre taximetre vor fi electrice, iar pana in 2025, 50%), 
exemple, care ne dorim sa fie urmate si de catre alte orase importante ale Romaniei. 

------  // ----- 
APIA sustine initiativele catre o mobilitate sustenabila, sigura si eficienta: http://www.apia.ro/wp-
content/uploads/2019/06/Viziunea-APIA-2020-2030_Mobilitate-sustenabila-sigura-si-eficienta.pdf 
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