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Executive summary 
 

Proiectul "Eficiență energetică în serviciile de logistică din Orașele Istorice 
Europene Mici și Medii" ajunge la final. Se apropie cea de a doua campanie de conștientizare 

și sensibilizare a opiniei publice cu scopul de a stimula adoptarea de soluții logistice urbane 
eficiente din punct de vedere energetic. Activitățile proiectului sunt de fapt utile pentru a oferi un 
cadru adecvat și ușor de folosit de către cei interesați în realizarea unor planuri locale urbane 
pentru logistică durabilă (SULP) pentru orașe istorice mici și mijlocii. În ultimul an de activități din 
cadrul proiectului partenerii s-au focusat în principal pe concretizarea evaluărilor efectuate în 
orașele partenere, pe lecțiile învățate și pe traducerea acestora în (1) recomandări de politici și 
(2) indicații cu privire la pașii de urmat pentru a multiplica la nivel european exemplele de bune 
practici și măsurile transferabile. Realizarea Planului Urban pentru Logistică Durabilă  (SULP) a 
fost construit pe baza rezultatelor evaluării, aplicabilitatea și beneficiile măsurilor de logistică 
urbană durabilă eficiente din punct de vedere energetic și orientat în mod specific spre orașele 
istorice europene mici și mijlocii, prin punerea în aplicare a operațiunilor de tip pilot și analiza 
fezabilității și transferabilității. SULP reprezintă un instrument-cheie util orașelor europene, 
factorilor de decizie și părților interesate de logistică urbană, care conține o definiție clară a 
obiectivelor privind eficiența energetică și sustenabilitate, măsuri și opțiuni conexe, condiții de 
sprijin, indicatori și criterii de evaluare, etc. Ultima întâlnire a partenerilor din cadrul proiectului a 
avut loc în luna aprilie 2014, în Vaxjo (Suedia). În cadrul acestei întâlniri fiecare partener a 
prezentat  stadiul de realizare a planurilor urbane pentru logistică durabilă. Ca valoarea adăugată 
a acestei întâlniri, participanții au avut ocazia să participe și la un atelier de lucru internațional 
privind "Planificarea în cadrul politicilor și măsurilor durabile privind eficientizarea logisticii în 
orașe europene mici și mijlocii din Europa", care a fost organizat către Agenția Locală de Energie 
pentru Southeast Suedia (Suedia), în colaborare cu toți partenerii din consorțiu. Evenimentul a 
avut un mare succes și mai multe orașe scandinave au participat la conferință precum și multe 
alte părți interesate europene, cum ar fi Agenția Europeană de Mediu, Universitatea Chalmers, 
Drumul Național Suedez și Institutul de Cercetare de Transport. 
S-a realizat și o descriere a unor evenimente de logistică  planificate la nivel European, incluzând 
de asemenea unele conferințe internaționale în cadrul cărora proiectul  ENCLOSE este prezent, ca 
de altfel și Conferința de final a proiectului ENCLOSE care se anunță pe data de 22 octombrie 
2014 la Bruxelles.  
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