
Proiectul
ENCLOSE are drept obiectiv sensibilizarea 
cu privire la provocările de energie eficientă 
și logistică urbană durabilă în orașe 
europene istorice mici şi medii (SMHTs), 
cât şi cu privire la oportunitățile concrete 
pentru a aduce îmbunătățiri și beneficii 
extrem de semnificative prin implementarea 
și operarea de măsuri adecvate și eficiente, 
sisteme și abordări-cadru specifice, adaptate  
acestor realităţi urbane.
Proiectul ENCLOSE va sprijini dezvoltarea 
Planurilor de Logistică Urbană Durabilă 
în 9 oraşe istorice de dimensiuni mici şi 
medii (SMHT), implicând parteneri din 13 
ţări europene – Austria, Bulgaria, Grecia, 
Irlanda, Italia, Norvegia, Polonia, România, 
Portugalia, Suedia, Olanda şi Regatul Unit al 
Mării Britanie – cu un impact semnificativ 
datorită participării Asociaţiilor şi Reţelelor 
Urbane din Europa şi de pretutindeni. 
(Asociaţia Europeană a Oraşelor Istorice, 
www.historic-towns.org şi reţeaua oferită de 
Municipiul s`-Hertogenbosch ca Preşedinte 
al Asociaţiei Walled Townds Friendship 
Circle, www.walledtowns.com), asigurând 
contextul favorabil pentru diseminare şi 
promovare.
 

obiective  eNcloSe 
Proiectul ENCLOSE, bazat pe planuri reale implementate de 
oraşele leader şi pe experienţele consolidate ale unor parteneri, 
își propune să ofere şi să disemineze soluţii viabile pentru 
transport eficient din punct de vedere energetic prin:
1. Adresare către nevoile specifice, cerinţele, opţiunile 
şi priorităţile oraşelor istorice europene mici şi medii , 
demonstrând şi estimând soluţii durabile şi fezabile şi emiţând 
un Plan specific de Logistică Urbană Durabilă.
2. Calificarea oraşelor istorice europene mici şi medii pentru a 
genera soluţii durabile, servicii de transport eficient din punct 
de vedere energetic şi soluţii distribuţie a mărfurilor, promovând 
şi diseminând informaţii despre aplicaţii practice şi strategii 
durabile pentru o schemă logistică eficientă de integrare în 
transportul urban, şi, mai general, politici de guvernare urbană 
(SUMP- Plan de Mobilitate Urbană Durabilă).
3. Investigarea şi evaluarea aplicabilităţii „vehiculelor verzi” 
(electrice, FEVs, PHEVs, BIO-gas) şi parcurilor auto în distribuţia 
urbană şi alte scheme de logistică, raportate la nevoile şi cererile 
din oraşele istorice de dimensiuni mici şi medii.
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