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The present special number of the 
ENCLOSE Newsletter is available  

in 12 languages!  

Nr.10, 1 noiembrie 2014 
 

 

Dragă cititorule, 

Bun venit la ultimul număr al Buletinului 
Informativ ENCLOSE! 

Proiectul „ENergy efficiency in City LOgistics 
Services for small and mid-sized European 
Historic Towns- Eficiență energetică în serviciile 
de logistică din orașele istorice europene mici şi 
medii” tocmai s-a finalizat. S-au derulat 
activităţile de final de proiect şi au fost 
publicate ultimele livrabile (L5.2 „Cadrul pentru 
definirea şi implementarea Planurilor Logistice 
Urbane Durabile în oraşele istorice mici şi 
medii” şi L5.3 „Recomandări şi strategii de 
implementare a unei logistici urbane durabile şi 
eficiente energetic în oraşele istorice din 
Europa”). 

Conferinţa finală ENCLOSE organizată la 
Bruxelles în data de 22 octombrie 2014 a avut 
succes, confirmat de numărul mare de 
participanţi din întreaga Europă. În cadrul 
acestei conferinţe au fost prezentate şi 
explicate Planurile Logistice Urbane Durabile 
(PLUD-uri). Aşa cum s-a stabilit la Bruxelles, 
ghidurile de elaborare a PLUD-urilor au avut ca 
scop sprijinirea decidenţilor şi actorilor din 
domeniul logisticii urbane în identificarea unor 
soluţii optime de logistică având în vedere 
nevoile şi cerinţele oraşelor istorice (în special 
ale celor mici şi mijlocii, care împreună 
alcătuiesc majoritatea oraşelor din Europa). 
PLUD-ul este de fapt un plan specific de 
conducere a proceselor de logistică urbană şi de 
elaborare a unor soluţii pe termen mediu în 
perspectiva integrării în Planurile de Mobilitate 
Urbană Durabilă  (PMUD-uri). Astfel, 
considerăm că PLUD-ul este parte integrantă a 
PMUD-ului, cu accent pe problemele de 
logistică urbană. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghidul a fost utilizat de către nouă oraşe din 
Europa care şi-au elaborat fiecare propriul 
PLUD, acestea fiind prezentate în cadrul 
conferinţei finale a proiectului ENCLOSE. Ghidul 
şi cele nouă PLUD-uri vor fi disponibile în curând 
pe site-ul proiectului nostru. 

De asemenea, utlima întâlnire din cadrul 
proiectului ENCLOSE a avut loc în perioada de 
desfăşurare a Conferinţei Finale a proiectului 
ENCLOSE: s-au discutat rezultatele generale şi 
rezultatele proiectului cu scopul de a pregăti 
acţiunile de sustenabilitate ale proiectului, cu 
implicarea actorilor relevanţi de la nivel 
european şi a altor oraşe din Europa. 

Nu în ultimul rând, dorim să mulţumim tuturor 
partenerilor consorţiului ENCLOSE pentru 
activitatea desfăşurată, dar şi tuturor acelor 
persoane care au contribuit la succesul 
proiectului. Totodată, reînnoim invitaţia de a ne 
urmări nu doar pe site-ul proiectului şi pe 
pagina de google+ 
(https://plus.google.com/+EncloseEu), ci şi prin 
intermediul activităţilor Asociaţiei Logical Town 
(Oraş Logic), ceea ce va contribui la creşterea 
sustenabilităţii proiectului ENCLOSE. 

 

Societatea Giorgio Ambrosino MemEx Srl, Italia 
Coordonator al Proiectului ENCLOSE 

 
 

 

Acest număr cuprinde: 

 
 Scrisoarea Coordonatorului Proiectului 
 Rezultatele proiectului ENCLOSE 
 Conferinţa finală ENCLOSE 
 Evenimente de logistică urbană care 

au avut loc în Europa 
 Informaţii de contact 

The sole responsibility for the content of this newsletter lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. 
Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.  
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Rezultatele proiectului ENCLOSE 

BUNE PRACTICI ALE ACTIVITĂŢII DE CREARE DE 
REŢELE 

 Experiențele pilot ENCLOSE au fost conectate 
cu actorii şi oraşele europene relevante pentru 
a le implica în strategia de comunicare, în 
dezvoltarea unei baze de date cu peste 750 de 
contacte din peste 200 de orașe europene 
(inclusiv aproximativ 120 de părți interesate / 
orașe din țări care nu sunt partenere). 

S-a urmărit promovarea și crearea de rețele de 
orașe istorice mici și medii din Europa (chiar 
dacă nu au fost direct implicate în proiectul 
ENCLOSE), pe teme de logistică durabilă și 
eficientă energetic. În cadrul celor câteva 
acţiuni de diseminare, partenerii au organizat 
diverse vizite de studiu tehnice (cu partenerii 
și non-parteneri) precum și conferințe de 
succes și ateliere de lucru pe probleme de 
logistică urbană în Europa și planificarea 
mobilității durabile (Lucca (IT), Norwich 
(Marea Britanie), Vaxjo (SE), Bruxelles, etc.) 
pentru a facilita schimbul de experiență, 
promovarea adoptării PLUD-urilor și 
investigarea problemelor la nivel de politică 
pentru a defini o strategie de asigurare a 
sustenabilităţii pe termen lung a cadrului oferit 
de PLUD-uri. 

În plus, s-au desfăşurat acțiuni de comunicare 
și diseminare relevante: participarea la târguri, 
expoziții și evenimente internaționale 
(INTERTRAFFIC, TRA, ECOMM, forum de 
transport VTI, Energy Cities, etc.), publicarea și 
distribuirea de materiale de comunicare și a 
prezentelor buletine informative trimestriale 
distribuite la peste 1.000 de contacte din 
Europa (orașe, părțile interesate, operatori de 

transport, organizații de cercetare, experti in 
industrie), site-ul oficial al proiectului, 
www.enclose.eu, disponibil și actualizat cu 
regularitate în 12 limbi diferite, rapoarte de 
activitate, precum și evenimente relevante din 
Europa. 

 

ACŢIUNI DE CONŞTIENTIZARE 

Proiectul ENCLOSE a avut ca scop creşterea 
gradului de conștientizare cu privire la 
provocările logisticii urbane eficiente din punct 

de vedere energetic și durabile în orașele 
istorice europene mici și medii, precum și cu 
privire la posibilitățile reale de a aduce 
îmbunătățiri și beneficii extrem de importante 
prin implementarea si utilizarea unor măsuri 
adecvate și eficiente, sisteme și abordări-cadru 
vizate pentru fiecare mediu urban specific. 
Partenerii proiectului au organizat 12 
evenimente de sensibilizare la nivel local cu 
scopul de a stimula adoptarea de soluții 
logistice urbane eficiente din punct de vedere 
energetic, și de a sprijini inițiativele din 
domeniul logisticii urbane durabile și al 
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mobilităţii urbane din Spania (Burgos), 
Portugalia (Almada), Marea Britanie (Dundee), 
România (Alba Iulia), Bulgaria (Balchik) şi 
Grecia (Serres). 

 

SPRIJINIREA ORAŞELOR ISTORICE EUROPENE 
MICI ŞI MEDII 

Proiectul ENCLOSE a sprijinit în mod direct 
dezvoltarea Planurilor logistice urbane 
durabile (PLUD-uri) în 9 orașe istorice 
europene mici și medii cu parteneri din 13 țări 
europene - Austria, Bulgaria, Grecia, Irlanda, 
Italia, Norvegia, Polonia, România, Portugalia, 
Spania, Suedia, Olanda și Marea Britanie - cu 
un potențial foarte ridicat de a atinge un 
public mult mai larg, datorită participării 
asociațiilor și rețelelor urbane europene și 
mondiale, oferind contextul necesar pentru 
promovarea multiplicării și difuzării. Dincolo 
de orașele partenere în proiect, proiectul oferă 
informații și îndrumare pentru orașele 
interesate și le furnizează o strategie comună, 
metodologii și instrumente de planificare a 
unei logistici durabile concepută special 
pentru orașele istorice europene mici și medii 
(a se vedea mai jos).  

 

IMPLEMENTAREA SERVICIILOR PILOT DE 
LOGISTICĂ ȘI A UNOR MĂSURI FĂRĂ 
CARACTER NORMATIV 

Implementarea serviciilor logistice pilot în 
trei orașe istorice leader: Lucca (IT), 
Trondheim (NO) și s-Hertogenbosch (Olanda) 
și a unor măsuri fără caracter normativ, în 6 
orașe istorice urmăritoare: Balchik (BG), 
Serres (GR), Almada (PT) , Alba Iulia (RO), 
Burgos (ES) și Dundee (Marea Britanie).  

 

GHID DE DEZVOLTARE ȘI IMPLEMENTARE A 
UNUI PLAN LOGISTIC URBAN DURABIL 

Punerea în aplicare a ghidului pentru 
dezvoltarea și implementarea planurilor 
logistice urbane durabile în orașele Leader și 
urmăritoare din proiectul ENCLOSE, precum și 
crearea unui cadru adecvat pentru definirea 
PLUD-urilor pentru orașele istorice mici și 
medii. 

În ultima lună, consorțiul ENCLOSE a elaborat 
un document important privind metodologia 
pentru definirea și elaborarea planurilor 
logistice urbane durabile pentru orașele 
istorice mici și medii. Un astfel de document 
relevant provine din experienţa oraşelor 
leader şi a orașelor urmăritoare și definește 
cadrul adecvat pentru definirea PLUD-urilor. 
Liniile directoare pentru dezvoltarea și 

implementarea unui plan 
logistic urban durabil (PLUD) au 
fost prezentate în cadrul 
conferinței finale de la 
Bruxelles. 

 

LIVRAREA PLUD-URILOR 
SPECIFICE LOCALE ÎN 9 ORAȘE 
ISTORICE MEMBRE ÎN 
PROIECTUL ENCLOSE 

În conformitate cu ghidul 
menţionat anterior, nouă orașe 
istorice membre ale proiectului 
ENCLOSE au livrat PLUD-urile 
locale specifice, inclusiv un set 
/ mix de măsuri care pot sprijini 
administrațiile locale în 
conducerea și gestionarea 

procesului de logistică în perspectiva calității 
vieții orașului și cetățenilor săi, a reducerii 
consumului de energie și a emisiilor de CO2. 
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Fiecare PLUD se referă la un Plan de mobilitate 
durabilă urbană (de exemplu, Durabilitate la 
nivel înalt și mediu înconjurător curat și 
prioritățile de linie strategică), și include 
implicarea părților interesate şi a actorilor-
cheie din oraș în discuția despre soluții 
adecvate, precum și definirea unei foi de 
parcurs pentru adoptarea planului de către 
autoritățile locale 

 

Conferinţa finală ENCLOSE 
 
Conferinţa finală internaţională ENCLOSE a 
avut loc în data de 22 octombrie 2014, la 
Bruxelles (Belgia). 

 
Evenimentul, găzduit de Reprezentanța 
Permanentă a Spaniei pe lângă Uniunea 
Europeană, a avut un mare succes datorită 
numărului mare de participanți din toată 
Europa. 

În timpul unei cine de networking, participanții 
au făcut cunoştinţă cu orașele ENCLOSE și cu 
ceilalţi parteneri de proiect. Sesiunea de 
postere a oferit oportunități de networking și 
de discuții despre activitățile proiectului. 

Scopul evenimentului a fost de fapt stabilirea 
de legături profesionale şi diseminarea 
rezultatelor celor nouă orașe europene mici și 
mijlocii membre ale proiectului și preluarea 

experienţei privind logistica urbană durabilă în 
Europa. Atelierul de lucru a permis discutarea 
problemelor comune, a provocărilor și 
rezultatelor, împreună cu actori și administraţii 
publice locale din Europa. 

 

Evenimente de logistică urbană din Europa 

O LUME CU O MOBILITATE INTELIGENTĂ, 
TORINO 2014 
 

O mobilitate inteligentă este o iniţiativă 
organizată în Torino care are ca scop oferirea 
de consultanţă pentru dezvoltarea unor servicii 
de tip ITS şi info-mobilitate pentru „oraşele 
inteligente” şi pentru dezvoltarea unor 
tehnologii de transport durabil şi de utilizare a 
unor autovehicule ecologice.   

Evenimentul Componente noi aduce plus 
valoare Conferinţei şi Târgului expoziţional 
tradiţional (13-14 noiembrie 2014), prelungind 
programul evenimentului  O lume cu o 
mobilitate inteligentă 2014 care se întinde pe o 
perioadă de 3 zile. Programul complet al 
evenimentului se găseşte aici: 
http://www.smartmobilityworld.net/en/ 
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CONFERINŢA ANUALĂ POLIS – EDIŢIA 2014 

 
Conferința Polis ediţia 2014 este una dintre cele 
mai importante platforme pentru orașe, zone 
metropolitane și regiuni de dezbatere cu privire 
la problemele privind transportul. Sesiunile în 
plen la nivel înalt sunt completate de sesiunile 
tehnice care prezintă inovațiile în politici și 
practică din întreg sectorul de transporturi. 

Conferinţa Anuală Polis ediţia 2014 (organizată 
între 27-28 noiembrie 2014 la Madrid) va oferi 
orașelor, zonelor metropolitane și regiunilor 
ocazia de a-şi prezenta realizările din domeniul 
transporturilor unui public larg. Este de 
asemenea un eveniment în cadrul căruia, 
operatorii de transport şi reprezentanții 
orașelor și a autorităților regionale se pot întîlni 
şi pot discuta soluții inovatoare de transport. 
Mai multe informații la: 
http://www.polisnetwork.eu. 

 
 
INTERTRAFFIC ISTANBUL 2014 

A şaptea ediţie a evenimentului Intertraffic 
Istanbul (27-29 mai 2014) şi-a re-enunţat 
poziţia  de eveniment major din domeniul 
tehnologiei traficului din zona Eurasiei şi a 
Orientului Mijlociu.  Ediția precedentă a atras 
un număr de 5.286 profesionişti din domeniul 
infrastructurii, ITS/ management de trafic, 
siguranţă şi sisteme de parcare din 79 de ţări 
din întreaga lume. Peste 200 expozanţi din 
peste 30 de ţări şi-au prezentat produsele şi 
serviciile. 

 

ASOCIAŢIA ORAŞUL LOGIC  
Conferinţa anuală  
 
 
 
 
 
Conferința internațională anuală a Asociației 
Oraşul Logic va avea loc în Lucca. Evenimentul 
este organizat de Asociația Oraşul Logic, în 
colaborare cu Primăria Municipiului Lucca. 

Principalele subiecte care vor fi discutate în 
cadrul evenimentului vor fi atât aspectele 
tehnice și normative ale unei abordări durabile 
a logisticii urbane, cu implicarea mai multor 
actori europeni cu experiență în distribuția de 
ecologică de mărfuri, tehnologii de ultimă oră și 
scheme operaționale specifice orașelor istorice 
mici și medii. În special, în acest an, conferința 
va fi dedicată logisticii pentru biciclete şi 
automobilelor complet electrice şi vor fi 
prezentate câteva din cele mai bune practici 
europene în domeniu. 

Asociația Oraşul Logic s-a născut ca rezultat al 
activităţilor desfășurate în cadrul proiectului 
ENCLOSE în scopul de a realiza o reducere 
corespunzătoare a consumurilor de energie și 
de a obţine schimbări semnificative de 
comportament ale actorilor şi operatorilor din 
mediul urban din domeniul transportului de 
marfă. Asociația va deveni în curând membră a 
Heritage Europe, pentru a-şi coordona mai bine 
activitățile de networking din Europa. Giorgio 
Ambrosino, coordonatorul acestui proiect, 
conduce Comitetul științific al Asociației. 

Mai multe informații despre conferință vor fi în 
curând disponibile pe pagina de internet a 
Asociației Oraşul Logic (www.logicaltown.eu) și 
pe cea a proiectului ENCLOSE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DATE DE CONTACT 
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să 
ne contactaţi la: 
MemEx Srl, Italy, Via Cairoli, 30,  
57123 LIVORNO (Italy) 
Ph.+39 0586 211646 
 
Coordonator proiect ENCLOSE 
Giorgio Ambrosino 
giorgio.ambrosino@memexitaly.it 

http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_list&h_coordinator=12148&searchtype=1
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