
AUTOMOBILUL ELECTRIC - UNA DINTRE SOLUŢIILE MOBILITĂŢII DURABILE 

 

Buletinul AGIR  ● Supliment 1 / 2015 159

AUTOMOBILUL ELECTRIC – UNA DINTRE SOLUŢIILE 
MOBILITĂŢII DURABILE 

 
 

Nicolae VASILE1 , Gabriela TEODORESCU1 , Călin OROS1 ,  
Ioan-Corneliu SĂLIŞTEANU1 

 

1 Universitatea "VALAHIA" din Târgovişte. 
 

Rezumat: Deşi utilizarea unor expresii referitoare la economie, care să cuprindă cuvântul 
„durabil”, există încă din antichitate, sensul actual al noţiunii de „Dezvoltare durabilă” este relativ 
nou. Conceptul de dezvoltare durabilă înseamnă acel mod de dezvoltare care se realizeze fără a 
periclita şansele la existenţă ale generaţiilor viitoare. Conceptul a început să aibă consistenţă odată cu 
începutul conştientizării epuizabilităţii resurselor Pământului pentru o populaţie în continuă creştere şi 
cu consumuri din ce în ce mai mari. Modelul matematic se bazează pe teoria entropiei economice. 
Fundamentele fizico-matematice ale acestei teorii sunt prezentate în lucrarea „The Entropy Law 
and the Economic Process”, publicată în anul 1968 de către Nicholas Georgescu-Roegen (1906-
1994), matematician şi economist român care a activat în România, înainte de al doilea război 
mondial şi în SUA după aceea. Omenirea a realizat pentru prima data, în mod serios, pericolul 
epuizării resurselor convenţionale la scurt timp după aceea, în anul 1971, cu ocazia primei crize 
mondiale a petrolului. Principiul teoriei constă în stabilirea unei asemănări dintre entropia 
termodinamică, ca măsura a agitaţiei termice şi o mărime, pe care a numit-o entropie economică, 
ca măsura a agitaţiei economice, care conduce la degradarea de neevitat a resurselor naturale. 
Mobilitatea durabilă reprezintă implementarea unor modalităţi de transport, domeniu care face 
parte dintre cele fundamentate prin noţiunea de Globalizare, în condiţii de dezvoltare durabilă, 
adică utilizând surse regenerabile de energie, făcând apel la toate metodele de economisire a 
energiei şi respectând reglementările de protecţie a mediului. Domeniul Transporturi face legătura 
dintre cele două concepte fundamentale socio-economice pe care se bazează societatea 
contemporană, Dezvoltarea Durabilă şi Globalizarea. Articolul tratează soluţii tehnice pentru 
automobilul electric. 
Cuvinte cheie: dezvoltare, mobilitate, durabil, automobil, electric 

 
1. CONCEPTUL ACTUAL DE MOBILITATE DURABILĂ 

 
Mobilitatea durabilă reprezintă implementarea unor modalităţi de transport, domeniu care face 

parte dintre cele fundamentate prin noţiunea de Globalizare, în condiţii de dezvoltare durabilă, adică 
utilizând surse regenerabile de energie, făcând apel la toate metodele de economisire a energiei şi 
respectând reglementările de protecţie a mediului. Domeniul Transporturi face legătura dintre cele 
două concepte fundamentale socio-economice pe care se bazează societatea contemporană, 
Dezvoltarea Durabilă şi Globalizarea. 

Evoluţia mobilităţii la nivelul ţărilor membre ale Uniunii Europene în perioada 2000-2009 se 
poate vedea în Figura 1, unde se poate constata că ţara noastră nu se află deloc într-o poziţie lăudabilă, 
la această situaţie contribuind o serie de factori, de care trebuie ţinut cont în perioada următoare. 
 

 
 

Fig. 1. Evoluţia mobilităţii în ţările membre ale Uniunii Europene. 
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Uniunea Europeană a eleborat o serie de documente privind reglementările transportului 
durabil, precum, Comisia Europeană, Carta Verde a Transportului Urban – Towards a new culture for 
urban mobility – COM(2007) 551, Comisia Europeană, Action Plan on Urban Mobility, 
COM(2009)490, 2009, Comisia Europeană, Carta Albă a Transporturilor – Roadmap to a Single 
European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system – COM 
(2011)144final.  

Strategia europeană privind vehiculele nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 
24/04/2010, COM (2010), îşi propune să ofere un cadru european pentru promovarea vehiculelor 
nepoluante şi eficiente energetic bazate pe motoare cu combustie internă convenţionale şi să faciliteze 
introducerea vehiculelor cu amprentă de carbon ultra-scăzută, cum ar fi vehiculele electrice şi pe bază 
de hidrogen. Strategia acoperă atât vehiculele uşoare cât şi pe cele grele. O abordare integrată este cea 
mai indicată pentru a trata complexitatea sistemelor de transport urban, aspectele legate de guvernanţă 
şi legăturile dintre oraşe şi zonele sau regiunile limitrofe, interdependenţa modurilor de transport, 
constrângerile inerente spaţiului urban şi rolul sistemelor urbane în sistemul mai larg de transport 
european. Abordarea integrată este necesară nu numai pentru dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor 
de transport, în special a celor de utilitate publică, ci şi pentru elaborarea politicilor de coordonare a 
transporturilor cu politicile de protecţie a mediului, de amenajare a teritoriului, de construcţii de 
locuinţe, cu politicile sociale privind accesibilitatea şi mobilitatea cât şi cu politicile industriale. 

 
1.1. Accelerarea implementării planurilor de mobilitate urbană durabilă 

 
Pe termen scurt, în urma ”Strategiei tematice pentru mediul urban“, Uniunea Europeană va 

sprijini autorităţile locale pentru a dezvolta planuri de mobilitate urbană durabilă care să acopere atât 
transportul de mărfuri cât şi pe cel de pasageri, în zonele urbane şi periurbane. Pe termen lung, 
Uniunea Europeană ar putea să ia măsuri suplimentare, de exemplu prin intermediul stimulentelor sau 
al recomandărilor. 

De asemenea, Uniunea Europeană va introduce dimensiunea mobilităţii urbane în Convenţia 
primarilor, pentru a promova o abordare integrală care să pună în relaţie energia şi schimbările 
climatice, pe de o parte, şi transporturile, pe de alta. Astfel, va încuraja oraşele să introducă aspectele 
legate de transport şi mobilitate în planurile de acţiune pentru energia durabilă. 

 
1.2. Mobilitatea urbană durabilă şi politica regională 

 
Pentru a spori gradul de informare în ceea ce priveşte finanţarea disponibilă din fondurile 

structurale şi de coeziune şi cea provenită de la Banca Europeană de Investiţii, Comisia intenţionează 
să furnizeze informaţii referitoare la legătura dintre măsurile de mobilitate urbană durabilă şi 
obiectivele politicii regionale, în temeiul actualelor condiţii cadru naţionale şi comunitare. Se va lua în 
considerare atât cadrul mai larg al dezvoltării urbane durabile, cât şi legătura dintre transportul urban 
şi reţeaua de transporturi transeuropene. De asemenea, Comisia va prezenta oportunităţile de finanţare 
şi va explica aplicarea ajutoarelor de stat şi normele privind achiziţiile publice. 

 
1.3. Crearea unui observator al mobilităţii urbane 

 
Comisia Europeană va crea un observator al mobilităţii urbane destinat specialiştilor din domeniul 

mobilităţii urbane, sub forma unei platforme virtuale consacrate schimbului de informaţii, date şi statistici, 
monitorizării dezvoltării şi facilitării schimbului de bune practici. Platforma va include o bază de date 
conţinând informaţii privind paleta largă de soluţii experimentate şi deja puse în aplicare. 

 
2. SISTEMELE INTELIGENTE DE TRANSPORT  

PENTRU MOBILITATEA URBANĂ 
 
Comisia Europeană intenţionează să ofere asistenţă privind aplicaţiile informatice în domeniul 

mobilităţii urbane, pentru a completa planul de acţiune. Acestea se vor referi, de exemplu, la biletele 
şi plăţile electronice, la gestionarea traficului, la informaţiile privind călătoriile, la reglementarea 
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accesului şi gestionarea cererii şi vor aborda oportunităţile oferite de Sistemul Global de Navigaţie 
prin Satelit (GNSS) Galileo. Pentru început, Comisia Europeană va lansa un studiu pe tema 
îmbunătăţirii interoperabilităţii sistemelor de bilete şi plăţi pentru diferitele servicii şi moduri de 
transport, inclusiv a utilizării cardurilor inteligente în transportul urban, cu centrarea atenţiei asupra 
principalelor destinaţii europene (aeroporturi, gări). 

Aceste reglementări la nivel european au condus la elaborarea unor documente similare la nivel 
naţional, precum Strategia pentru transport durabil pentru perioada 2007-2013 şi perspective 
pentru anii 2020, 2030, aprobată în Martie, 2008, care reprezintă un document programatic al 
politicilor naţionale în domeniu, după aderarea României la UE, care are ca misiune: 

”Ridicarea standardelor sistemului naţional de transport la nivel european în vederea 
integrării de facto în Comunitatea Europeană şi realizarea unui sistem de transport durabil şi 
eficient care să conducă la o dezvoltare echilibrată a tuturor modurilor de transport în concordanţă 
cu cerinţele economice, sociale şi de mediu.” 

La capitolul ”Compatibilitatea cu mediul înconjurător”, aceasta prevede: 
Îmbunătăţirea comportamentului transportului în relaţia cu mediul înconjurător se va axa pe 

două direcţii: diminuarea impacturilor globale ale transportului (în principal în ceea ce priveşte 
schimbarea climatică) şi calitatea ambientală în mediul natural şi urban. În conformitate cu principiile 
dezvoltării durabile, acest mediu include şi îmbunătăţirea integrării obiectivelor dezvoltării durabile în 
deciziile asupra politicii transportului. 

Efecte la nivel global. Reducerea emisiilor de oxizi de azot (NOx) şi alţi poluanţi în domeniul 
transportului conform cu directivele programului naţional de reducere progresivă a emisiilor naţionale 
de dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), compuşi organici volatili (COV) şi amoniac (NH3), şi 
evoluţia ulterioară în conformitate cu obiectivele stabilite pentru România privind Plafoanele 
Naţionale de Emisii. 

Calitatea mediului înconjurător. Reducerea cu 5 % a depăşirilor actuale ale nivelelor limită a 
calităţii aerului în oraşe (2015) şi pentru poluanţi unde transportul constituie sursa principală de 
poluare. Realizarea Directivelor Europene ale calităţii aerului pentru 90 % din populaţie (2020). 
Identificarea “mediilor teritoriale sensibile”, în special fragile la impacturile transportului (2010) şi 
elaborarea de programe specifice de acţiune (2015). 

Integrarea politicilor publice. Se vor stabili bazele pentru integrarea progresivă a obiectivelor 
politicilor de amenajare a teritoriului, de protejare a naturii şi a sănătăţii publice în politica de 
transport. 

 
3. ROLUL MOBILTĂŢII DURABILE ÎN EFICIENŢA ENERGETICĂ 

DIN DOMENIUL TRANSPORTURI 
 
Domeniul Transporturi este unul care influenţează indiscutabil toţi indicatorii de nivel de trai 

luaţi în considerare în prezent. Totuşi, dat fiind importanţa criteriilor de eficienţă energetică, trebuie 
urmărit cu atenţie consumul de energie cu care se realizează serviciul de transport. 

Evoluţia cotei transporturilor în consumul total de energie, la nivelul ţărilor membre ale Uniunii 
Europene, în perioada 2000-2009, se poate vedea în Figura 2. 

 

 
Fig. 2. Cota transporturilor în consumul final de energie în ţările membre UE. 

 
Se poate constata o plasare a României sub nivelul de consum mediu al EU 27, dar această 

situaţie nu trebuie considerată ca un succes al politicilor de eficienţă energetică şi mai repede ca o 
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insuficientă dezvoltare a domeniului Transporturi, în comparaţie cu celelalte domenii ale economiei 
naţionale. Această concluzie este justificată prin judecarea încrucişată, luând în considerare şi nivelul 
de dezvoltare a mobilităţii, prezentat în Figura 1. 

Dealtfel, acestă situaţie este în evoluţie pozitivă, datele fiind prezentate în Figura 3, unde se 
vede că, cu toată criza începută în anul 2008, tendinţa de creştere se menţine şi la nivelul anului 2011. 

 

 
 

Fig. 3. Evoluţia consumului de energie din sectorul transporturilor în România. 
 
În medie, autoturismele sunt responsabile pentru aproximativ jumătate din consumul de energie 

din transporturi, iar autovehiculele mari pentru 30%. 
De la ţară la ţară procentele diferă. Ponderea autoturismelor în consumul de energie din 

transporturi variază de la aproximativ 35% în Norvegia, Grecia şi România până la aproximativ 55% 
în Germania şi Ungaria. 

Aceste diferenţe provin din procentul diferit de proprietăţi auto deţinute (scăzut în România) 
sau din locul important deţinut de alte mijloace de transport, în special cel aerian (UK şi Olanda), cel 
pe apă (Grecia, Norvegia şi Olanda) şi transportul rutier. 

 
4. IMPACTUL SOLUŢIILOR EXISTENTE DE MOBILITATE  

ASUPRA MEDIULUI 
 
Cu toate soluţiile tehnice noi şi performante în domeniul automobilelor alimentate cu 

combustibili bazaţi pe hidrocarburi, emisiile de bioxid de carbon rămân semnificative în continuare. 
La parcul auto existent în ţările membre ale Uniunii Europene, la nivelulanului 2010, situaţia 

este cea din Figura 4. Se constată că, în general, nivelul este încă mare, dar poziţia României este 
înaintea multor ţări din fostul sistem socialist, cu care ne comparăm de obicei, datorită unor măsuri 
importante de înnoire a parcului auto. 

 

 
 

Fig. 4. Emisiile specifice de bioxid de carbon în ţările membre UE. 
 
O direcţie de acţiune, însuşită la nivel mondial, foarte susţinută la nivelul Uniunii Europene, 

este introducerea treptată a combustibililor alternativi în combinaţie cu cei tradiţionali. 
La nivel mondial, Brazilia promovează mult această măsură. Evoluţia situaţiei la nivelul 

Uniunii Europene, în perioada 2000-2009, este prezentată în Figura 5. 
La aplicarea acestei măsuri, se pate constata o poziţie favorabilă a României, care vine atât din 

politicile de reducere a poluării, dar şi din potenţialul agricol deosebit al ţării, care nu tot a fost 
acceptat pentru culturile destinate alimentaţiei, în Tratatul de aderare la UE. 

În ciuda creşterii vânzărilor de maşini electrice în 2010 şi 2011, vehiculele cu combustibili 
alternativi reprezintă doar 4% din toate vehiculele aflate în circulaţie în 2010. 
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Fig. 5. Cota combustibililor alternativi faţă de hidrocarburi în transporturile din UE. 
 
Reducerea poluării este o tendinţă obligatorie a unei strategii moderne în domeniul transportului. 

Reducerea emisiilor de oxizi de azot (NOx) şi alţi poluanţi în domeniul transportului conform cu 
directivele programului naţional de reducere progresivă a emisiilor naţionale de dioxid de sulf (SO2), 
oxizi de azot (NOx), compuşi organici volatili (COV) şi amoniac (NH3), şi evoluţia ulterioară în 
conformitate cu obiectivele stabilite pentru România privind Plafoanele Naţionale de Emisii. 

 

 
 

Fig. 6. Principalele gaze cu efect de seră:  
Bioxid de carbon - 44%, Metan - 19%, Oxizi de azot - 19%, Cloro-fluoro-hidrocarburi - 18%. 

 

 
 

Fig. 7. Principalele surse ale gazelor cu efect de seră din transport. 
 
Se constată rolul major al automobilelor în poluarea mediului, luând în consideraţie toate 

formele de transport, inclusiv cel pe căile ferate, naval şi aerian. 
Luat pe diferitele tipuri de gaze, se observă că procentele variază funcţie de tipurile de gaze, 

vezi Figura 8, cotele variind între 18% şi 58%. 
În Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările 

climatice, ţările membre s-au angajat la o reducere concretă și obligatorie a emisiilor colective de 
gaze cu efect de seră faţă de anul 1990, cu  8% pentru Uniunea Europeană, pentru perioada 2008-
2012. 

Romania a realizat o reducere de 54% în aceeaşi perioadă! 
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În Programul Orizont 2020 pentru susţinerea cercetării, inovării și competitivităţii în Europa, 
care are şase teme cheie: Sănătate, schimbări demografice și bunăstare, Securitate alimentară, 
agricultură durabilă, cercetare marină și maritimă și bioeconomie, Energie sigură, ecologică și 
eficientă, Transporturi inteligente, ecologice și integrate, Combaterea schimbărilor climatice, 
utilizarea eficientă a resurselor şi materiilor prime, Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și 
sigure. 

Se constată că trei dintre acestea, cele boldite, se referă la componentele unui sistem durabil de 
mobilitate. 

 

 

 
 

 
 

Fig. 8. Contribuția sectorului de transport la poluarea aerului în țările UE -2010. 
 

Un cumul de măsuri luate la nivelul Uniunii Europene a condus la rezultatele prezentate în 
Figura 9. 

Acestea fundamentează continuarea, sau chiar accentuării politicilor de mediu pentru viitor, 
fiind deja limite stabilite pentru anul 2020 şi perspective pentru 2030 şi 2040. 

 

 
 

Fig. 9. Evoluţia principalilor poluanţi proveniţi din transport în ţările 
UE în perioada 1990-2010. (Anul de referinţă 1990, care reprezintă 100%). 
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5. ROLUL AUTOMOBILULUI ELECTRIC ÎN MOBILITATEA DURABILĂ 
 

Automobilul electric a apărut cam în acelaşi timp cu automobilul clasic. Evoluţia relativ lentă 
a soluţiilor industriale pentru sursele electrochimice portabile de alimentare (bateriile de acumulatori) 
corelată cu evoluţia rapidă a industriei petrochimice, într-o perioadă când perisabilitatea rezervelor de 
petrol nici nu se punea, a condus la adoptarea soluţiilor tehnice care au dominat piaţa mondială a 
automobilului secolului XX şi începutului de secol XXI. 

În aplicaţiile unde nu sunt necesare surse electrochimice portabile, precum tramvaie, troleibuze, 
locomotive, tracţiunea electrică practic s-a generalizat la nivel mondial, ceea ce confirmă avânta de 
dezvoltare ale generaţiilor viitoare) domeniile Energie şi Mediu trebuiesc abordate cu totul altfel decât 
acum 100 de ani. 

În domeniul Energie accentul se pune pe sursele regenerabile iar în domeniul Mediu se 
urmăreşte reducerea emisiilor poluante în toate activităţile economice. Transportul este vinovat de 
27% din poluarea aerului la nivel mondial, iar Energia cu 40%. 

În mix-ul energetic al anilor 2040 se vor produce mutaţii importante şi anume: 
- Creşte semnificativ ponderea energiei electrice în cantitatea totală de energie consumată; 
- Creşte semnificativ ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile pe fondul 

scăderii continue a preţului acesteia; 
- Scăderea continuă a cheltuielilor de investiţie aferente surselor regenerabile de energie; 
- Creşte presiunea industriilor prelucrătoare care utilizează petrolul şi gazele naturale ca 

materii prime pentru conservarea acestora în detrimentul utilizării acestora ca şi combustibil; 
Disponibilitatea energiei electrice va creşte în comparaţie cu a celorlalte forme de energie şi 

toate domeniile economice se vor orienta spre utilizarea de tehnologii alimentate de la energie 
electrica. 

În cazul automobilului electric preţul energiei electrice consumate este de 3 ori mai mic 
decât preţul combustibilului fosil consumat de automobilul clasic pentru aceiasi distanţă 
parcursă, la preţurile actuale de pe piaţă. Acesta este un mare avantaj care, luând în 
consideraţie preţul de exploatare, poate compensa preţul bateriilor. 

Deocamdată, în lipsa unor alternative electrice, presiunea se manifestă prin creşterea preţurilor 
combustibililor fosili, scăderea cererii de automobile pe piaţa care conduce la scăderea producţiei şi 
crearea de mari probleme economice la producătorii de automobile. Marii producători de automobile 
au folosit perioada actualei crize economico-financiare pentru pregătirea lansării unor modele 
electrice. 

În ceea ce priveşte politicile de protecţia mediului orientarea spre automobilul electric va 
echilibra piaţa certificatelor de emisii care acum este în favoarea ţarilor neindustrializate, ceea ce va 
avea ca efect disponibilizarea unor resurse pentru investiţii la producători. 

Dependenţa pieţii combustibililor de ţările OPEC se va schimba într-o dependenţă a pieţii de 
ţările care deţin zăcăminte de Neodym, Samariu (pentru magneţii permanenţi din motorul electric), 
Nikel, Cadmiu, Argint, etc. (pentru bateriile de acumulatori). Din datele existente aceste zăcăminte se 
află preponderant în China. 

 
5.1. Fezabilitatea tehnică a automobilului electric 

 

Sunt două aspecte diferite, vehicolul în sine şi infrastructura de încărcare a bateriilor de 
acumulatori. Din punct de vedere tehnic al vehiculului, automobilul electric, faţă de automobilul 
clasic, are următoarele diferenţe: 

- Motorul electric faţă de motorul termic este mai uşor şi mai puţin voluminos. Utilizarea 
magneţilor permanenţi pe baza de pământuri rare conduce la performanţe deosebite din punct de 
vedere energetic şi al dimensiunilor de gabarit; 

- Legaturile electrice, cabluri şi conductori, sunt mai puţin voluminoase şi mai flexibile decât 
legăturile termice sau hidraulice, ale automobilului clasic. Deci varianta electrică ocupă mai puţin 
spaţiu; 

- Bateria de acumulatori este mai voluminoasă şi mai grea decât rezervorul de combustibil de la 
automobilul clasic. În plus criteriile de proiectare a automobilului impun o anumită distribuţie a 
maselor care complică şi mai mult problema amplasării lor; 
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Câştigul de spaţiu şi de masă de la motor şi legăturile acestuia trebuie compensat cu pierderea 
de spaţiu şi de masă de la bateriile de acumulatori, ceea ce practic s-a dovedit că este posibil pentru 
volum dar nu este posibil pentru masă. Diferenţele de masă nu sunt deranjante. Prin utilizarea unor 
materiale mai uşoare în construcţia părţii mecanice a automobilului pot fi eliminate şi aceste diferenţe. 

Toate aceste soluţii tehnice fac obiectul a multor brevete de invenţie, automobilul electric fiind 
o sursa importantă de soluţii inovative pe piaţa mondială a inovării. 

Instituţional problema dezvoltării şi producţiei automobilului electric este fezabilă în România. 
Producătorii de automobile din România (Renault şi Ford) au dezvoltate variante electrice iar 
producătorii de componente, grupaţi în cadrul ACAROM-Asociaţia Constructorilor de Automobile 
din România produc de mult la nivelul standardelor internaţionale din domeniu, pentru automobilul 
clasic. 

Din punctul de vedere al capacităţii de cercetare-dezvoltare, în afara capacităţilor proprii ale 
producătorilor de automobile sau componente, există capacităţi la ICPE-SA, ICPE-Actel, ICPE-CA, 
IPA, pentru partea electrica, ICTCM, INMA şi INCD-Mecatronică , pentru partea mecanică. 
Universitatea Politehnica Bucureşti, Universitatea din Piteşti, Universitatea Transilvania din Braşov, 
Universitatea Valahia din Târgovişte deţin deasemenea competenţe în domeniu. 

 
Lucrare realizată în cadrul Contractului: 
”Cercetarea şi dezvoltarea de sisteme electrice, electronice, termice şi tehnologii inovative 

pentru alternative de mobilitate durabilă, pentru creşterea eficienţei energetice a vehiculelor, în 
scopul reducerii emisiilor poluante şi îmbunătăţirii confortului termic pentru pasageri” 

COD SMIS 50079, Contract de finanţare P05003/204271/24.02.2014, între Universitatea 
VALAHIA din Tîrgovişte, ca executant, şi Firma RENAULT, ca finanţator. 
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Abstract: Although the use of expressions related to economics, including the word "sustainable" 
has existed since ancient times, the current meaning of the term "sustainable development" is 
relatively new. The concept of sustainable development means development that mode is achieved 
without jeopardizing the chances of existence of future generations. The concept began to have 
consistency with the beginning of awareness regarding Earth's resources for a population growing 
and consuming increasingly larger. The mathematical model is based on the theory of economic 
entropy. Mathematical foundations of this theory are presented in "The Entropy Law and the 
Economic Process", published in 1968 by Nicholas Georgescu - Roegen (1906-1994), mathematician 
and economist who has worked in Romania before the world War II and in the United States 
thereafter. Mankind has done for the first time seriously the danger of conventional resource 
depletion shortly thereafter in 1971, when the first world oil crisis. The principle theory is to 
establish a likelihood of thermodynamic entropy as a measure of thermal agitation and size, which 
he called economic entropy, the measure of economic turmoil, resulting in unavoidable 
degradation of natural resources. Sustainable mobility is implementing modes of transport, which 
is part of the area founded the concept of globalization in terms of sustainable development, using 
renewable energy sources, using all methods of energy saving and environmental protection 
regulations respecting. Transport link between the two fundamental concepts socioeconomic 
underpinning contemporary society, sustainable development and globalization. The article deals 
with technical solutions for the electric car. 
Keywords: development, mobility, sustainability, car, electric. 
 
 


