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Primăria Municipiului Alba Iulia participă, în calitate de partener, la implementarea proiectului 

LOCARBO – 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, împreună cu alte 7 organizații europene: Provincia Potenza – Italia, Regiunea 

Basilicata – Italia, Municipiul Vila Nova de Gaia – Portugalia, Consiliul Județean Durham – Marea 

Britanie, Universitatea Tehnologica Kaunas – Lituania și Asociația Non-profit Ungară de Inovare 

și Eficiență – Ungaria. 

Proiectul este finanțat în cadrul programului INTERREG EUROPE, Axa prioritară 3, Prioritatea de 

investiții 3.1: îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională, 

adresându-se tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon.

Obiectivul general al proiectului LOCARBO este îmbunătățirea instrumentelor de politici selectate 

de către fiecare partener în parte și a inițiativelor care vizează eficiența energetică a mediului 

construit prin intermediul autorităților regionale și locale care susțin schimbarea 

comportamentului consumatorilor finali de energie.

Proiectul a demarat în luna aprilie 2016 și are o perioadă de implementare de 54 de luni, fiind 

structurat în două părți:

Partea I: cu o durată de 30 de luni (Aprilie 2016 – Septembrie 2018). Pe parcursul unui proces 

comun de învățare, partenerii fac schimb de bune practici și elaborează Planuri de Acțiune. 

Partea II: se va desfășura pe o perioadă de 24 de luni (Octombrie 2018 – Septembrie 2020) și va 

fi dedicată implementării și monitorizării Planurilor de Acțiune. 
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ETICHETE LOCARBO (HTTPS://URBEAMEA.RO/ALBAIULIA/ETICHETE/LOCARBO/)

Dintre rezultatele anticipate amintim: o mai bună guvernare și modele de cooperare îmbunătățite, 

activități în vederea conștientizării și motivării consumatorilor finali, intensificarea susținerii 

tehnologiilor inteligente, măsuri care stimulează acțiunile inovatoare, implementarea de 

tehnologii care folosesc energia verde, adoptarea bunelor practici și a planului de acțiune, 

reabilitarea și modernizarea clădirilor.

Rezultatul dorit de Municipalitatea Alba Iulia este de reducere a consumului de energie cu 24% 

până în 2020.

La finalul proiectului se va publica un Raport de rezultate la nivel de proiect, care va cuprinde 

principalele realizări. 

Mai multe informații privind proiectul LOCARBO se pot găsi accesând următorul link: 

http://www.interregeurope.eu/locarbo/ (http://www.interregeurope.eu/locarbo/)
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 ARTICOLUL ANTERIOR
Municipalitatea Alba Iulia, focusată pe reziliență urbană (https://urbeamea.ro/albaiulia/municipalitatea-alba-
iulia-focusata-pe-rezilienta-urbana/)
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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.
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