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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” se apropie de final. A fost organizată o a 
doua rundă de evenimente publice locale de sensibilizare în orașele urmăritoare 
pe tema logisticii urbane durabile și a mobilităţii urbane, iar rezultatele au fost de 
succes cu o participare mare în rândul actorilor locali. 
Activitățile din cadrul proiectului ENCLOSE desfășurate până în prezent au permis 
construirea un cadru adecvat și ușor de utilizat pentru definirea planurilor 
logistice urbane durabile (PLUD-uri) în fiecare din cele 9 orașe membre ENCLOSE. 
Definirea PLUD-urilor s-a construit pe rezultatele evaluării aplicabilităţii și 
beneficiilor măsurilor de logistică urbană durabilă eficiente din punct de vedere 
energetic și vizează în mod specific orașele istorice europene mici sau medii, prin 
implementarea operațiunilor pilot, şi prin analize de fezabilitate și de 
transferabilitate. Deoarece PLUD-ul este un instrument-cheie ce poate fi utilizat 
de către toate orașele europene, actorii și decidenţii logisticii urbane, a fost 
elaborat un ghid detaliat conținând metodologia pentru definirea clară a 
eficienței energetice și a obiectivelor privind sustenabilitatea, măsuri și opțiuni 
conexe, condiții de sprijin, indicatori și criterii de evaluare. 
Ultima întâlnire din cadrul proiectului va avea loc în luna octombrie 2014, la 
Bruxelles, în cadrul conferinței finale, iar rezultatele proiectului vor fi discutate și 
împărtășite părților interesate din Europa și din alte orașe europene. Conferința 
finală ENCLOSE cu participare internațională va avea loc în data de 22 octombrie 
2014, la Bruxelles. 
Prezentul Buletin informativ cuprinde şi descrierea unor evenimente logistice 
urbane organizate în Europa, inclusiv a unor conferințe internaționale în care 
este prezentat proiectul ENCLOSE. 
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