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Activități

Puteți participa la 3 întâlniri ale rețelei PMUD la nivel național, 
în intervalul 2014 - 2016, care includ:
 Î  Prezența experților în mobilitate, 

 Î  Prezentare studii de caz,

 Î  Schimb de experiență și networking.

Intrați în rețeaua națională. Membrii acestei rețele cunosc metodologiile 
PMUD și vă pot oferi informații despre cum se dezvoltă un Plan de 
Mobilitate Urbană Durabilă eficient și coerent. Veți primi publicația 
trimestrială ENDURANCE, care conține informații despre diferite 
aspecte ale procesului de planificare a mobilității durabile.

Proiect implementat 
în 25 de țări din Europa

Contactați Rețeaua Națională din România:
Orașe Energie România – OER
M. Kogălniceanu 23, bl. C7, 301, 
500090, Brașov, România.

tel.: 0268 474 209 / 0268 547 784
e-mail: office@oer.ro | www.oer.ro

Rețeaua ENDURANCE
Rețeaua Planificării Mobilității Urbane Durabile
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Un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (SUMP, Sustainable Urban 
Mobility Plan) reprezintă o strategie municipală care se bazează pe 
practicile de planificare și pe principiile de integrare, participative și de 
evaluare pentru a răspunde nevoilor de mobilitate ale cetățenilor,  
în vederea creșterii nivelului calității vieții în orașe.

Prin implementarea unui PMUD, municipiile beneficiază de:
 Î  Accesibilitate sporită la modurile de transport durabil,

 Î  Îmbunătățirea siguranței și a securității,

 Î  Reducerea poluării, a emisiilor de gaze cu efect de seră și  
a consumului de energie,

 Î  Îmbunătățirea eficienței și reducerea costurilor transportului de 
bunuri și persoane,

 Î  Sporirea atractivității și a calității mediului urban.

Specialiștii în mobilitate beneficiază de:
 Î  Un instrument care sprijină acțiunile care vor fi implementate,

 Î  Un cadru pentru implicarea actorilor care facilitează procesul de 
planificare a mobilității,

 Î  Un mandat pentru acțiunile viitoare cuprinse în plan,

 Î  Un dialog mai bun cu factorii de decizie.

Ce este un PMUD?

ENDURANCE este un program pan-european implementat în 25 de 
țări, care sprijină orașele și regiunile în procesul de dezvoltare a  
Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă, prin facilitarea activităților în 
rețea, a instruirii reciproce și a schimbului de experiență și bune  
practice între țări.

 Î  Diseminarea de exemple de succes la nivel național și European,

 Î  Schimb de experiență în implementarea de PMUD-uri,

 Î  Suport din partea experților pentru inițierea și dezvoltarea planificării 
mobilității, 

 Î  Instrumente utile pentru implementarea de PMUD-uri.

Veniți alături 
de noi!

Ce este ENDURANCE?

„ENDURANCE-European-SUMPnetwork“

„SUMPendurance“


