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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

instrumentelor

participe
de

la

politici

îmbunătățirea

selectate

și

a

inițiativelor care vizează eficiența energetică a
mediului
prezentate

construit.

De

obiectivele

asemenea,
proiectului,

au

fost

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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Aderarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului LOCARBO
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0 comentarii

Sortează după Cele mai vechi




Adaugă un comentariu...

Pluginul de comentarii Facebook

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

Bogdan Păunescu (https://urbeamea.ro/albaiulia/author/bogdanpaunescu/)
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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informatic centralizat. Programul
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(https://urbeamea.ro/albaiulia/marti-intalnire-lacimpeni-cu-primarii-din-zona-pentru-constituireaasociatiei-de-dezvoltare-intercomunitara/)
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5 IUNIE, 2017

MARŢI: Şedinţă extraordinară la Consiliul
Judeţean Alba. 12 proiect pe ordinea de zi
(https://urbeamea.ro/albaiulia/marti-sedintaextraordinara-la-consiliul-judetean-alba-12proiect-pe-ordinea-de-zi/)
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FOT O: Campionatul European de Gărzi de Corp de la Alba Iulia. Patru zile pline de
adrenalină şi spectacol (https://urbeamea.ro/albaiulia/foto(https://urbeamea.ro/albaiulia/foto-campionatulcampionatul-europeaneuropeande-garzi-de-corp-de-la-alba-iulia-patru-zile-pline-de-adrenalina-si-spectacol/)

De astăzi, Primăria Aiud a dat startul campaniei „Campionii aruncă la
coş” (https://urbeamea.ro/albaiulia/de(https://urbeamea.ro/albaiulia/de-astaziastazi-primariaprimaria-aiudaiud-a-datdat-startulstartulcampaniei-campionii-arunca-la-cos/)

FOT O: Câştigătorii concursului „S anitarii Pricepuţi”, faza zonală Alba
(https://urbeamea.ro/albaiulia/foto-castigatorii-concursului-sanitarii-priceputifaza-zonala-alba/)

FOT O: T rei elevi ai şcolilor militare de subofiţeri din Drăgășani și Fălticeni, în stagiu
de practică la Jandarmeria Alba (https://urbeamea.ro/albaiulia/foto(https://urbeamea.ro/albaiulia/foto-treitrei-elevielevi-aiaiscolilor-militare-de-subofiteri-din-dragasani-si-falticeni-in-stagiu-de-practica-lajandarmeria-alba/)
CULTURĂ (HTTPS://URBEAMEA.RO/ALBAIULIA/CATEGORIE/CULTURA/)

Finalul stagiunii 2016-2017, la T eatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia: Peste
15.000 de spectatori au trecut pragul instituţiei
(https://urbeamea.ro/albaiulia/finalul-stagiunii-2016-2017-la-teatrul-de-papusiprichindel-din-alba-iulia-peste-15-000-de-spectatori-au-trecut-pragul-institutiei/)
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