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PrOgramuL IEE
Programul Energie Inteligentă – Europa (IEE) oferă 
o mână de sprijin organizaţiilor care doresc să-şi 
îmbunătăţească sustenabilitatea energetică. Lansat în 
2003 de către Comisia Europeană, programul IEE este 
parte a unuii demers amplu al Uniunii Europene de a 
crea un viitor inteligent din punct de vedere energetic 
pentru noi toţi, şi este parte a Programului Cadru al 
Uniunii Europene pentru Competitivitate şi Inovare 
(CIP) cu un buget global de 730 milioane de euro 
care acoperă mai mult de 75% din cheltuielile eligibile 
ale proiectului. Programul IEE este gestionat de către 
Agenţia Executivă pentru Competitivitate şi Inovare 
(EACI), în numele Comisiei Europene şi sprijină 
politicile care vizează eficienţa energetică, cu scopul 
de a atinge obiectivele Uniunii Europene pentru 
anul 2020 (reducerea cu 20%  a emisiilor cu efect de 
seră, îmbunătăţirea cu 20% a eficienţei energetice şi 
creşterea cu 20% a consumului energiilor regenerabile 
la nivelul Uniunii Europene. 
IEE creează condiţii mai bune pentru un viitor 
durabil din punct de vedere energetic în domenii 
diverse precum energii regenerabile, clădiri eficiente 
din punct de vedere energetic, industrie, produsele 
consumatorilor şi transport. Prin acest lucru Uniunea 
Europeană va sprijini competitivitatea, sustenabilitatea 
resurselor de energie şi inovarea pentru anii următori. 

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 relaităţi 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 Britanii – 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.

www.enclose.eu
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makINg SuStaINabLE CIty LOgIStICS 

Transportul de mărfuri și bunuri de distribuție în oraș 
sunt cunoscute pe scară largă ca și factori ai consumului 
de energie și degradare a mediului înconjurător în 
centrele urbane europene; au fost întreprinse eforturi 
mari în țările UE pentru a îmbunătăți operațiunile 
de logistică și pentru a reduce impactul lor negativ. 
Pe baza dovezilor adunate, există astăzi un consens 
cu privire la faptul că mai multe  operațiuni durabile 
de transport  marfă  și beneficiile semnificative în 
materie de eficiență energetică pot fi atinse printr-o 
combinație adecvată de măsuri diferite, cum ar fi, de 
exemplu: centre urbane de consolidare, optimizarea 
transportului urban de marfă și a planurilor de 
livrare, vehicule curate și tehnologii cu emisii scăzute, 
restricții și politici publice de stimulare, servicii cu 
valoare adăugată şi în program de urgență, integrarea 
proceselor de logistică în cadrul managementului 
general al mobilității urbane din oraș.
 
În timp ce eforturile şi proiectele de inovare a 
logisticii în orașe au fost întreprinse în majoritatea 
celor mai importante capitalele și orașe europene 
cum ar fi de exemplu, Barcelona, Berlin, Londra, Paris, 
Stockholm, etc., orașele istorice mici și medii (Small 
and Middle Historic Town - SMHTs), în special cele 
care implică centre istorice, sunt oarecum rămase 
în urmă, deoarece acestea trebuie să facă față și sa 
depășească diverse bariere (cum ar fi cele legate de 
lipsa de resurse, competențe, structuri organizatorice, 
sprijin instituțional, etc.) pentru a putea îmbrățișa 
în mod eficient inovarea, să adopte și să pună în 
aplicare planuri adecvate și măsuri care sprijină 
logistica durabilă a orașului. Acestea au, de asemenea, 
constrângeri  și provocări legate de caracteristicile 
lor teritoriale, sociale și economice (de exemplu, 
mobilitatea dificilă și fluxuri importante de distribuție 
de mărfuri, impactul mai ridicat de poluare a mediului 
asupra cetățenilor și a calității vieții, etc.) și arată, totuși, 
o nevoie tot mai acută de măsuri eficiente precum şi 
de resurse adecvate pentru îmbunătățirea eficienței 
energetice și dezvoltarea durabilă a operațiunilor 
logistice în orașe.

ObIECtIvE
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 cererii oraşelor istorice europene mici 
şi medii pentru soluţii durabile, servicii de transport 
eficient din punct de vedere energetic şi soluţii distribuţie 
a mărfurilor, generând şi răspândind 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 parcuri 
auto în distribuţia urbană şi alte scheme de logistică, 
raportate la nevoile şi cererile din oraşele istorice de 
dimensiuni mici şi medii.

SumP si SuLP 
Conceptul de Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 
(SUMP) a fost dezvoltat în ultimii ani de către diferite 
documente ale UE (de exemplu Planul de Acţiune 
privind Mobilitatea Urbană – COM(2009)490 final sau 
Harta Albă a Drumurilor– COM (2011)0144 final) şi 
realizate de către diferite proiecte ale UE (şi în special 
în IEE). Informaţii actualizate şi detaliate despre SUMP 
şi abordări relaţionate sunt disponibile pe siteul www.
mobilityplans.eu, dezvoltat de către proiectul IEE 
Eltisplus (2010) unde, printre altele, pot fi identificate 
linii directoare pentru crearea unui Plan de Mobilitate 
Urbană Durabilă şi detalii în legătură cu metodologia 
propusă.
Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă pot fi 
parţial asociate fostului Plan de Mobilitate şi Transport 
pe care multe oraşe (cu dimensiuni şi caracteristici 
definite) l-au dezvoltat în ultimii ani pentru a face 
faţă problemelor de transport şi mobilitate. Proiectul 
ENCLOSE considera  Planul de Logistică Urbană 
Durabilă - SULP ca fiind una din părţile esenţiale ale 
Planului de Mobilitate Urbană Durabilă - SUMP şi 
îşi propune să abordeze dezvoltarea SULP în fiecare 
oraş ENCLOSE, având în vedere relaţia sa cu SUMP.

Above: Luccaport base in Lucca



OraşE LEadEr şI OraşE CarE îNvaţă 
Nu toate oraşele mici şi medii îşi permit să facă 
investiţii şi eforturi pentru a evalua aplicabilitatea şi 
pentru a estima beneficiile unor noi scheme logistice 
urbane care să ţintească eficienţa energetică şi 
sustenabilitatea. Începând cu infrastructura logistică 
urbană, sistemele şi serviciile urbane deja existente 
şi operaţionale, oraşele leader Lucca, Trondheim 
şi Den Bosch vor juca un rol motivaţional şi vor 
asigura demonstraţii tangibile şi măsurabile privind 
posibile soluţii şi beneficii care pot fi obţinute. 
Operațiunile pilot vor permite investigarea tuturor 
aspectelor-cheie de interes pentru orașele mai puțin 
experimentate, inclusiv aspecte organizatorice, 
scheme operaționale, tehnologii de sprijin, care 
stau la baza lanțurilor de servicii și modelelor de 
afaceri, sprijinirea politicilor publice și a cadrelor 
instituționale, etc. Experimentele vor oferi un set 
util şi coerent de parametrii de evaluare şi de criterii 
de design, care vor fi apoi adaptate la obiective 
specifice, caracteristici şi nevoi ale oraşelor care 
învaţă, astfel încât să dezvolte un Plan de Logistică 
Urbană Durabilă şi evaluarea eficienţei energetice şi 
a impactului. 

rEzuLtatE aștEPtatE

ENCLOSE urmăreşte să obţină un impact vizibil şi 
general privind promovarea adoptării bunelor practici 
logistice urbane în cadrul oraşelor istorice europene mici 
şi medii, prin implementarea de acţiuni demonstrative 
concrete şi creşterea conştientizării autorităţilor locale şi 
a părţilor implicate prin intermediul unor evenimente 
locale de diseminare cu implicarea directă a Mass 
Mediei, în 13 State Membre, prin intermediul participării 
asociaţiei de multiplicatori a oraşelor istorice europene, 
indirect în toate cele 27 de state membre.
Pe perioada implementării proiectului ENCLOSE, 
se preconizează o economisire de peste 50 tone/an 
economisiri de energie primară, şi o reducere a gazelor 
cu efect de seră de până la 900 tone CO2

/an. Pe termen 
mai lung (obiectivele pentru 2020) impactul proiectului 
ENCLOSE este estimat să conducă la economisiri de 
energie primară de 2.600 tone/an şi peste 55.000 tone 
CO2

/an reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.
Per ansamblu, proiectul ENCLOSE va avea următoarele 
rezultate:
1. Evaluarea aplicabilităţii şi a beneficiilor măsurilor de 
eficientizare energetică şi a măsurilor logistice urbane 
durabile focusate specific pe oraşele istorice europene 
mici şi medii, prin implementarea  de operaţiuni 
pilot în 3 centre urbane din Italia, Norvegia şi Olanda 
şi prin  analize de fezabilitate şi transferabilitate şi 
implementarea de măsuri soft implementate în 6 oraşe 
istorice din Bulgaria, Grecia, Portugalia, Romania, Spania 
şi Regatul Unit.
2. Dezvoltarea Planurilor Logistice Urbane Durabile 
(SULPs) in cele 9 oraşe leader şi ENCLOSE şi oraşe 
care învaţă şi dezvoltarea unui cadru potrivit pentru 
definirea SULPs-urilor pentru oraşele europene istorice 
mici şi medii.
3. Crearea unui cadru potrivit şi util pentru definirea 
Planurilor Logistice Urbane Durabile oraşe istorice mici 
şi medii.
4. Promovarea reţelei europene de oraşe istorice 
mici şi medii (SMHTs) pe teme privind logisticile de 
sustenabilitate şi de eficienţă energetică, facilitarea 
schimburilor de experienţă, promovarea adoptării 
Planurilor Logistice Urbane Durabile şi investigarea 
problemelor ce ţin de factorii de decizie pentru definirea 
unei strategii care să asigure o sustenabilitate pe termen 
lung a cadrului prevăzut pentru SULPs şi pentru SMHTs.
5. Investigarea problemelor la nivel de politici publici şi 
definirea unei strategii care să asigure pe termen lung 
sustenabilitatea cadrului realizat pentru SULPs în cadrul 
Oraşelor Istorice Mici şi Medii.
6. Definirea şi implementarea unei campanii eficiente de 
comunicare şi diseminare pentru a asigura vizibilitatea 
impactului şi a activităţilor proiectului şi în zonele 
logistice de referinţă din proiect.

PArteneri şi suPorteri enCLose 

oraşe Leader / oraşe care învaţă

Alţi parteneri

Multiplicatori europeni

sprijinul factorilor interesaţi locali


