INVITAŢIE
Revista de mediu şi ecologie InfoMediu Europa, membră a European Environmental Press, are
onoarea de a vă invita să vă înscrieți proiectele de mediu și ecologie la cea de a XI-a ediţie a
Galei Premiilor Revistei InfoMediu Europa ce va avea loc în data de 8 decembrie 2017.
Ca în fiecare an, performanţa şi implicarea într-un mediu curat sunt premiate şi evidenţiate de către revista
Infomediu Europa printr-un eveniment special ce reuneşte companiile româneşti implicate în domeniul protecţiei
mediului, nume de referinţă din mediul de afaceri, sectorul administraţiei publice, sectorul financiar-bancar, mediul
politic, precum şi organizaţiile non-guvernamentale.
Anul acesta vor fi decernate 9 premii, 5 dintre acestea vor fi supuse jurizării şi 4 premii vor fi acordate de redacţia
revistei Infomediu Europa.
Cele șase secţiuni supuse jurizării sunt următoarele:
1.
Premiul pentru dezvoltarea tehnologiilor curate ( categoria depoluare apă; depoluare aer, depoluare sol,
depoluare deşeuri provenind din ambalaje; deşeuri municipale; deşeuri provenind din echipamente electrice şi
electronice; deşeuri periculoase, energie regenerabilă); - pentru proiecte care au un impact pozitiv în viaţa
oamenilor, contribuind la reducerea poluări asupra mediului.
2.
Premiul Primăria Verde - pentru primăria care a implementat un proiect din domeniul protecţiei mediului în anul
2017;
3.
Premiul Omul Verde - pentru o persoană ce activează în sfera protecţiei mediului şi care a avut în anul 2017 o
activitate intensă;
4.
Premiul ProMediu - pentru o personalitate a vieţii publice, ce nu are ca profil de activitate protecţia mediului, dar
care s-a remarcat în anul 2017 prin activităţi în domeniu;
5.
Premiul EcoGreen - pentru o personalitate străină ce nu are ca profil de activitate protecţia mediului, dar care s-a
remarcat în anul 2017 prin activităţi în domeniu;
Premiile ce vor fi alese de colectivul redacţional al revistei InfoMediu Europa sunt următoarele:
1.
Premiul de Excelenţă - premiu acordat unui demnitar de stat pentru activitatea desfăşurată de-a lungul anului 2017
în domeniul protecţiei mediului;
2.
Premiul Informaţia Verde ONG - pentru cel mai dinamic ONG colaborator al revistei InfoMediu Europa;
3.
Premiul Informaţia Verde Instituții publice - pentru cel mai dinamic colaborator al revistei InfoMediu Europa;
4.
Premiul InfoMediu Europa - marele premiu al galei, acordat unei organizaţii sau unei persoane ce a derulat acţiuni
cu ecou important în domeniul protejării mediului înconjurător.

Decernarea premiilor va fi însoţitǎ de un dineu de galǎ şi de un program artistic de înaltǎ ţinutǎ.
Vă rugăm să primiți mulțumirile noastre anticipate.
Stere Crețu
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