
  

  

 
 
 
Stimată Doamnă/Stimate Domn, 
 
 
Cea de-a doua ediţie a competiţiei E.ON Energy Globe Award România va fi lansată la 1 mai, când toţi 
cei care au proiecte, idei sau iniţiative inovatoare în domeniul eficienţei energetice şi protejării mediului 
înconjurător le pot înscrie, până la data limită, 31 mai, pe portalul www.energyglobe.ro. 
 
În funcţie de temă şi adresabilitate, proiectele înscrise vor fi grupate în cinci categorii: Companii, 
Municipalităţi, Do it yourself, Tineret şi Idei. Dacă în primele patru categorii sunt eligibile proiectele aflate 
în diverse faze de realizare, în cea de-a cincea categorie vor fi incluse doar acele iniţiative sau idei încă 
neimplementate.  
 
Câștigătorii pentru fiecare categorie vor fi premiaţi în luna octombrie la București.  
 
Prin această scrisoare dorim să vă încurajăm să participaţi la competiţia E.ON Energy Globe 
Romania 2017! Proiectul sau ideea dvs. poate deveni un model pentru întreaga lume! 
 
Energy Globe Award (EGA), cea mai importantă competiţie la nivel internaţional din domeniul eficienţei 
energetice şi protejării mediului înconjurător, cu o tradiţie de aproape două decenii, este organizată în 
România de către compania E.ON începând din anul 2016. La prima ediţie, în competiţia E.ON Energy 
Globe Award au fost înscrise peste 150 de proiecte, iar Marele premiu a fost de 10.000 de Euro. 
 
Cu circa 180 de țări participante și mii de proiecte înregistrate în fiecare an, Energy Globe este cea mai mare 
platformă pentru sustenabilitate și cel mai important premiu din lume în domeniul protecției mediului. 
Obiectivul nostru este de a prezenta și premia proiecte inovative și tehnologii inteligente care pot aduce o 
schimbare sustenabilă în modul în care ne raportăm la viitor. 
 
Populaţia în continuă creştere a planetei epuizează treptat resursele limitate ale Pământului, precum energia, 
apa și alimentele. Cu toate acestea, există un potențial uimitor de economisire a energiei fără a implica 
concesii în ceea ce privește confortul pentru noi toți, dimpotrivă. Credem că proiecte de tipul celui realizat de 
dumneavoastră ar putea aduce o contribuție semnificativă în cadrul acestor preocupări de conservare a 
resurselor şi protejare a mediului înconjurător. 
 
Pentru detalii cu privire la Premiile Energy Globe și pentru descărcarea formularului de înscriere vă 
rugăm să accesați pagina www.energyglobe.ro. 
 
Pentru întrebări, vă rugăm contactați echipa Energy Globe, prin e-mail la energyglobe@eon-romania.ro. 
 
Vă așteptăm cu drag! 
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