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(http://urbeamea.ro/albaiulia/wp-content/uploads/2017/02/Locarbo-1.jpg)Modalități 

inovatoare prin care autoritățile regionale și locale să susțină schimbările de comportament a 

consumatorilor de energie către o economie cu emisii reduse de carbon.

Municipiul Alba Iulia, în calitate de parterner al proiectului a organizat în data de 30 

ianuarie 2017, la sediul instituției, prima întâlnire la nivel local a actorilor cheie în 

cadrul proiectului LOCARBO. 

(http://www.facebook.com/sharer.php?
u=https%
3A%
2F%

2Furbeamea.ro%
2Falbaiulia%
2Fprima-
intalnire-
locala-

a-
stakeholderilor-
privind-
proiectul-
locarbo-
modalitati-
inovatoare-
prin-
care-
autoritatile-
regionale-

si-
locale-

sa-
sustina-
schimbarile-

de-
comportament-

a-
consumatorilor-

de-
energie%

2F)

(https://twitter.com/intent/tweet?
text=Prima 
întâlnire 
locală 

a 
stakeholderilor 
privind 
proiectul 
LOCARBO&url=https%
3A%
2F%

2Furbeamea.ro%
2Falbaiulia%
2Fprima-
intalnire-
locala-

a-
stakeholderilor-
privind-
proiectul-
locarbo-
modalitati-
inovatoare-
prin-
care-
autoritatile-
regionale-

si-
locale-

sa-
sustina-
schimbarile-

de-
comportament-

a-
consumatorilor-

de-
energie%

2F)

(http://plus.google.com/share?
url=https://urbeamea.ro/albaiulia/prima-
intalnire-
locala-

a-
stakeholderilor-
privind-
proiectul-
locarbo-
modalitati-
inovatoare-
prin-
care-
autoritatile-
regionale-

si-
locale-

sa-
sustina-
schimbarile-

de-
comportament-

a-
consumatorilor-

de-
energie/)

(http://www.linkedin.com/shareArticle?
mini=true&url=https%
3A%
2F%

2Furbeamea.ro%
2Falbaiulia%
2Fprima-
intalnire-
locala-

a-
stakeholderilor-
privind-
proiectul-
locarbo-
modalitati-
inovatoare-
prin-
care-
autoritatile-
regionale-

si-
locale-

sa-
sustina-
schimbarile-

de-
comportament-

a-
consumatorilor-

de-
energie%
2F&title=Prima 
întâlnire 
locală 

a 
stakeholderilor 
privind 
proiectul 
LOCARBO)

(http://pinterest.com/pin/create/button/?
url=https://urbeamea.ro/albaiulia/prima-
intalnire-
locala-

a-
stakeholderilor-
privind-
proiectul-
locarbo-
modalitati-
inovatoare-
prin-
care-
autoritatile-
regionale-

si-
locale-

sa-
sustina-
schimbarile-

de-
comportament-

a-
consumatorilor-

de-
energie/&media=https://urbeamea.ro/albaiulia/wp-
content/uploads/2017/02/Locarbo-2.jpg)

�

�

�

�

�

Acest site folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării vă exprimați acordul cu modul de utilizare a acestor 

Okinformații și cu politica de utilizare a cookie-urilor. 

Află mai multe detalii (https://urbeamea.ro/albaiulia/cookie/)

Page 2 of 9Prima întâlnire locală a stakeholderilor privind proiectul LOCARBO – Revista Urbea ...

05-07-2017https://urbeamea.ro/albaiulia/prima-intalnire-locala-a-stakeholderilor-privind-proiectu...



ETICHETE ADRIAN IANCU (HTTPS://URBEAMEA.RO/ALBAIULIA/ETICHETE/ADRIAN-IANCU/)

Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană, 

în cadrul Programului de Cooperare Interregională 

Interreg Europe.

Scopul întâlnirii l-a constituit crearea unui grup 

local de lucru alcătuit din actorii relevanți 

interesați să participe la îmbunătățirea 

instrumentelor de politici selectate și a 

inițiativelor care vizează eficiența energetică a 

mediului construit. De asemenea, au fost 

prezentate obiectivele proiectului, activitățile 

acestuia și principalele rezultate așteptate.

Pentru mai multe informații privind 

implementarea proiectului LOCARBO, persoanele de contact sunt:

– Adrian Iancu – Coordonator proiect. E-mail: iancu.adrian.gh@gmail.com

(mailto:iancu.adrian.gh@gmail.com)

– Mihaela Oniciu – Expert comunicare. E-mail: mihaela.oniciu@gmail.com

(mailto:mihaela.oniciu@gmail.com)

Informații suplimentare despre proiectul LOCARBO se pot obține accesând 

următorul link: http://www.interregeurope.eu/locarbo/

(http://www.interregeurope.eu/locarbo/)
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	ARTICOLUL URMĂTOR
24 februarie, sărbătoarea Dragobetele: Tradiții și superstiții legate de această zi

(https://urbeamea.ro/albaiulia/24-februarie-sarbatoarea-dragobetele-traditii-si-superstitii-legate-
de-aceasta-zi/)


 ARTICOLUL ANTERIOR
Aderarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului LOCARBO
(https://urbeamea.ro/albaiulia/aderarea-municipiului-alba-iulia-in-cadrul-proiectului-locarbo/)
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Adaugă un comentariu...

 (https://urbeamea.ro/albaiulia/author/bogdan-paunescu/)

Bogdan Păunescu (https://urbeamea.ro/albaiulia/author/bogdan-
paunescu/)

Îmi place tot ceea ce este legat de web şi ajut la dezvoltarea şi îmbunătăţirea lui prin tot ceea ce 

fac.

 (http://www.artonmedia.ro)  (https://www.facebook.com/bogdanvpaunescu)↸ �
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