
   

Proiectul MOBI este un proiect de mobilitate urbană cofinanțat prin programul Intelligent Energy Europe al Comisiei Europene. Proiectul se desfășoară în 
intervalul 2013 – 2016, în 6 țări europene (România, Bulgaria, Olanda, Belgia, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord).   
Informații suplimentare:  Tel./fax: 0268 474 209 / 0268 547 784 , Email: office@abmee.ro, Web:  www.abmee.ro. | www.f5t4.ro | www.mobi-project.eu  

 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
DTV CONSULTANTS (COORDONATOR PROIECT), Olanda 
www.dtvconsultants.eu  
DTV Consultants este o agenție de consultanță independentă în domeniul traficului și a transportului cu sediul în 
Breda, Olanda. A fost înființată în 1987 sub numele de "Dienstencentrum voor Toerisme en Verkeer" (centru de 
servicii pentru turism și trafic), ca parte a NHTV Universitatea de Științe Aplicate din Breda. 
 
ABMEE, România 
www.abmee.ro 
Asociaţia „Agenţia pentru Managementul Energiei şi Protecţia Mediului Braşov” (ABMEE) este o agenţie locală de 
management energetic, înfiinţată în anul 2003, ca urmare a preocupării municipalităţii Braşov pentru eficienţa 
energetică şi protecţia mediului, prin programul SAVE II al Comisiei Europene.  
 
ENERGY AGENCY OF PLOVDIV, Bulgaria 
www.eap-save.eu  
Energy Agency of Plovdiv (EAP) este prima agenție de management energetic din Bulgaria, înființată prin programul 
SAVE II al Comisiei Europene, în anul 2000. EAP promovează eficiența energetică și sursele regenerabile de energie. 
 
MOBIEL 21, Belgia 
www.mobiel21.be  
Mobiel 21 este o organizație non-profit cu sediul în Leuven, Belgia. Mobiel 21 are mai mult de 20 de ani de 
experiență în proiecte locale, regionale, naționale și europene în  domeniul mobilității durabile. 
 
TIS - TRANSPORTES, INOVAÇÃO E SISTEMAS SA, Portugalia 
www.tis.pt  
TIS este o societate cu răspundere limitată din Lisabona, Portugalia, care activează în domeniul mobilității și 
transporturilor. 
 
WYG TRANSPORT PLANNING, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 
www.wyg.com 
WYG este una dintre cele mai mari firme de consultanță în domeniul transportului și a planificării infrastructurii din 
Marea Britanie, care reunește peste 1.400 de specialiști din discipline diverse.  

 
 
 
 
 
 

 

Consorțiul partenerilor proiectului MOBI 

Promovarea Mobilității inteligente în rândul angajaților 
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