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În data de 20 Martie 2014, a avut loc la Bruxelles, Belgia, prezentarea Raportului Final al 
proiectului din programul IEE (Energie Inteligentă Europa), intitulat "Înfrăţirea Verde". La 
şedinţa deschisă, care s-a ţinut la Comitetul Regiunilor, au participat partenerii proiectului din 
Bulgaria, Grecia, România, Polonia, Slovenia şi Spania, municipalităţi înfrăţite, precum şi 
reprezentanţi ai Comisiei Europene, Regio Europa, ai Consiliului European pentru 
Municipalităţi şi Regiuni, ai Comitetului Regiunilor, Alianţei Climatului, numeroşi reprezentanţi 
ai Convenţiei Primarilor, etc.  
Municipalitatea Giurgiu a fost reprezentată la această întâlnire de domnul Primar Nicolae 
BARBU, de doamna Afrodita GRĂDINARU - manager proiect şi de doamna Mariana 
BĂRBUŢĂ - expert în cadrul proiectului. 
 
În cuvântul lor, reprezentanţii unor municipalităţi din aceste ţări partenere au prezentat: 

▪ Modul de implementare al proiectului şi stadiul PAED (Program de Acţiune pentru 
Energie Durabilă) în fiecare ţară; 

▪ Dificultăţi întâmpinate de-a lungul celor 2 ani de proiect şi modul de rezolvare a 
acestora. 

 
Prezentarea municipalităţii Giurgiu, suplimentar faţă de problemele amintite, a evidenţiat 
acţiunile implementate din PAED, precum şi lecţiile învăţate în cadrul înfrăţirii cu Primăria din 
L'Alcudia, Spania. 
 
În discursul său, domnul Primar Nicolae Barbu, a prezentat importanţa elaborării Planului de 
Acţiune pentru Energie Durabilă a municipiului Giurgiu – document obligatoriu pentru 
semnatarii Convenţiei Primarilor - şi implicarea municipalităţii locale în vederea implementării 
măsurilor cuprinse şi asumate prin acest plan, accentuând rolul determinant al investiţiilor în 
domeniul energiei durabile, şi anume: iluminat public stradal şi în şcoli, cogenerare pe bază 
de biomasă, transport urban eficient, etc. În vederea accesării fondurilor în domeniul 
transportului public, municipalitatea va realiza Planul urban de mobilitate durabilă.  
De asemenea, edilul şef a prezentat importanţa parteneriatelor din marea familie Europeană, 
precum şi faptul că singura barieră importantă în desfăşurarea proiectului a fost cea 
lingvistică, dar care a fost cel mai uşor trecută. 
 
În sală au mai fost prezenţi şi au luat cuvântul primari, viceprimari şi reprezentanţi ai 
primăriilor din: Ilioupoli (Grecia), Rhodope şi Smolyan (Bulgaria), Kocevje (Slovenia) şi 
Miercurea Ciuc (România). 
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După-amiază şi în zilele următoare, echipa municipalităţii Giurgiu a avut o serie de întâlniri, în 
scopul identificării posibilităţilor de formare de parteneriate şi de informare cu privire la noile 
programe şi reţele Europene, care sunt în curs de lansare. Gazdele acestor întâlniri au fost: 
Dr. Ing. Jens BARTHOLMES (Directoratul General pentru Energie), doamnele Iulia MIHAIL – 
director şi Virginia ENACHE - director adjunct ROSTeu (Oficiul Român pentru Ştiinţă şi 
Tehnologie pe lângă UE), domnul Călin CHIRA -  Reprezentanţa Permanentă a României la 
UE şi doamna Adriana ŢICĂU – membru Parlamentul European. 
 
 

Nota: Continutul acestui document este exclusiv în responsabilitatea autorilor şi nu reprezintă neapărat 
opinia Comunităţii Europene. Comisia Europeană nu este responsabilă pentru nici o prelucrare a acestor 
informaţii. 

 
 

 

 

 

 


