FORMULAR VOT
GALA PREMIILOR REVISTEI INFOMEDIU EUROPA
EDIŢIA a V-a - 2011
Revista Infomediu Europa îşi propune să premieze în fiecare an iniţiativele privind protecţia mediului provenite atât din
sectorul public cât şi cel privat, care aparţin unor personalităţi din mediul de afaceri, financiar-bancar, politic, non-profit sau al
administraţiei publice. Transparenţa şi obiectivitatea sunt esenţiale în alegerea câştigătorilor, astfel că vă invităm să ne sprijiniţi în
procesul de selecţie a câştigătorilor prin completarea formularului de vot şi trimiterea acestuia completat până la data de 25
noiembrie 2011.
1. Premiul „Dezvoltarea tehnologiilor curate – categoria depoluare aer”

COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI, Gorj – Pentru proiectul de reducere a poluării aerului prin montarea instalaţiei de

desulfurare a gazelor arse
SC ECOGEN ENERGY SA- Pentru realizarea centralei de cogenerare
DOOSAN IMGB SA – Pentru proiectul realizat în 2011 privind introducerea filtrelor pentru îmbunătăţirea emisiilor şi implicit
a calităţii aerului
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - Pentru proiectul-pilot „Acoperişuri Verzi”
2. Premiul „Dezvoltarea tehnologiilor curate – categoria depoluare apă”



SC RAJA SA Constanţa – Pentru extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată din localitățile Poarta Albă,
Fierbinți, Țăndărei și Fetești
 SC AQUATIM SA Timiş – Pentru retehnologizarea a staţiei de epurare în Mun. Timişoara
 COMPANIA DE APĂ Oltenia - Pentru reabilitarea şi modernizarea staţiei de epurare în Mun. Craiova
 SC COMPANIA DE APĂ SA ARAD - Pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată”
3. Premiul „Dezvoltarea tehnologiilor curate – categoria depoluare sol”

SC GRANDEMAR SA Cluj – Pentru campania de împădurire a haldelor sterile în judeţul Cluj
SC ECOSID SA Hunedoara – Pentru ecologizarea fostei platforme siderurgice Hunedoara
 OMV PETROM SA BACĂU - Pentru realizarea platformei de bioremediere soluri infestate la Runcu
REMEDIAL CONSTRUCTION SERVICES LP HOUSTON / LUDAN ENVIRONMENTAL TEHNOLOGIES LTD
tratarea şi eliminarea deşeurilor în zona oraşului Ploieşti.
SC SETCAR SA – Pentru realizarea instalaţiei de desorbţie termică indirectă

– Pentru

4. Premiul „Dezvoltarea tehnologiilor curate – categoria deşeuri provenind din ambalaje”

GREENFIBER INTERNAŢIONAL SA Buzău - Pentru realizarea unei noi linii tehnologice de producere bandă PET
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Timiş – Pentru realizarea şi punerea în funcţiune a staţiei de sortare deşeuri municipale
în Mun. Timisoara
SC STIROM SA- Pentru lucrările de recuperare şi valorificare a deşeurilor din sticlă
SC RECYCLING MONDO PLAST SRL- Pentru realizarea unei linii complete de granulare pentru deşeuri din plastic
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5. Premiul „Dezvoltarea tehnologiilor curate – categoria deşeuri municipale”

 IRIDEX GROUP CONSTRUCŢII S.R.L. – Pentru realizarea unui sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul

Bistriţa Năsăud
PRIMĂRIA CISLĂU - Pentru realizarea sistemului de management integrat al deşeurilor în localităţile de pe Valea Buzăului
şi Valea Chiojdului
CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD - Pentru închiderea şi reabilitarea depozitelor urbane/rurale neconforme cât şi pentru
construcţia a două staţii de compostare şi a patru de transfer
SC ECO-SAL SA MEDIAŞ - Pentru extinderea sistemului de colectare prin containere plasate subteran
6.

* Premiul „Dezvoltarea tehnologiilor curate – categoria deşeuri provenind din echipamente electrice şi electronice”

SC GREENLAMP RECICLARE SRL Buzău – Pentru investiţia în tehnologie de reciclare a deşeurilor de echipamente de
iluminat uzate

*La această categorie există o singură nominalizare eligibilă (conformă cu regulamentul).
7. Premiul „Dezvoltarea tehnologiilor curate – categoria deşeuri periculoase”

 IF



TEHNOLOGII SRL Cluj – Pentru implementarea unui cuptor cu cameră primară statică şi termoreactor cu timp de
staţionare 4 secunde pentru eliminarea deşeurilor periculoase
PRO AIR CLEAN SA Timişoara – Pentru construirea unei instalaţii de incinerare a deşeurilor periculoase cu o capacitate
de 22.250 tone/an, în extravilanul localităţii Perieţi
IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT – Pentru dezvoltarea capacităţii incineratorului de deşeuri periculoase de la Chiajna

8. Premiul „Dezvoltarea tehnologiilor curate – categoria energie regenerabilă”

 SC DARCOM GROUP SRL Gorj - Pentru realizarea primului platou de energie solară din Gorj
 OMV PETROM – Pentru punerea în funcţiune a centralei de Cogenerare cu ciclu combinat 860MW
 UNIVERSITATEA TRANSILVANIA – Pentru realizarea centralei fotovoltaice cu o capacitate de 10 kW
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALBA-IULIA - Pentru implementarea proiectului „Asigurarea sustenabilităţii energetice pentru


patru instituţii publice din jud. Alba”
CEZ ROMÂNIA – Pentru realizarea unui parc eolian la Cogealac

9. Premiul „Banca Verde” – pentru suportul financiar acordat proiectelor de mediu în anul 2011

 GARANTI BANK - Pentru organizarea expoziţiei „România Sălbatică”
 RAIFFEISEN BANK - Pentru programul „I Love Velo”
 UNICREDIT ŢIRIAC BANK- Pentru investiţia în centrele Cicloteque
 ALPHA BANK ROMÂNIA - Pentru sprijinirea Grădinii Botanice Bucureşti pentru
serelor vechi.
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reabilitarea unui pavilion din cadrul

10. Premiul „Primăria Verde” – pentru iniţierea unui proiect în domeniul protecţiei mediului în anul 2011

 PRIMARIA ORAŞULUI VĂLENII DE MUNTE - Pentru realizarea unui nou centru de colectare a DEEE-urilor
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TULCEA – Pentru reconstrucţia ecologică în polderul Zaghen din Rezervaţia


Biosferei

Transfrotaliere Delta Dunării
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI – Pentru realizarea Cadastrului Verde al Municipiului Bucureşti - Registrul local al
spaţiilor verzi.

11. Premiul „Omul Verde” – pentru o persoană ce activează în sfera protecţiei mediului şi care a avut în 2011 o activitate
intensă

 TOTH BIRTAN CSABA, Dir. Gen TEGA SA – Pentru sprijinire acţiuni de conştientizare în domeniul protecţiei mediului
 SILVIAN IONESCU, Comisar General, Garda Naţională de Mediu – Pentru realizarea unei inovaţii în domeniul reciclării şi






valorificării azbocimentului - polibestul
ELISABETA BEKESSY, Director Executiv APM SATU MARE - Pentru sprijinirea a numeroase proiecte de mediu: „Viaţă
pentru mediu - Viaţă pentru om”, „Fi voluntar – Plantează un copac”, „Parada florilor”
ENEA DANIELA, Compartiment Inspectie Protectia Mediului, PRIMĂRIA MUN. MOINEŞTI – Pentru organizarea
proiectelor: „Ziua Eco Moineşti”, „Campionatul Plantării Moineşti”, „Luna Curăţeniei”
ZOLTAN KALMAN ŞI SORINA MARIN, ARPM PITEŞTI – Pentru realizare proiect „Luna mediului în jud. Argeş”
ANA MARIA HANCU – Pentru implicarea în proiectul „Let’s Do it Romania!”
LIVIU MIHAIU – Pentru demersurile sale în proiectul „Salvaţi Dunărea şi Delta”

12. Premiul „Ecoatitudine, secţiunea naţională” – pentru o persoană publică ce nu activează în sfera protecţiei mediului,
dar care s-a remarcat în anul 2011 prin implicarea în activităţi de mediu

 ZOLI TOTH – Pentru proiectul Ecofrecvenţa
 GABRIEL VLADUT, Director General S.C. IPA CIFATT Craiova – Pentru implicarea în proiectul „Developing the Mobility


Credits Integrated Platform Enabling Travelers TO Improve Urban Transport Sustainability”
CABRAL IBACKA - Pentru implicarea sa în proiecte de mediu, prin blogul său susţinând iniţiativele eco

13. Premiul „Ecoatitudine fără frontiere” – pentru o personalitate de peste hotare ce nu activează în sfera protecţiei
mediului, dar care s-a remarcat în anul 2011 prin implicarea în activităţi de mediu în România

 E.



S. Øystein Hovdkinn, Ambasadorul Regatului Norvegiei în România – Pentru finanţarea proiectelor de mediu din
România
Bruno Roche, Director General Apa Nova - Pentru proiectul "Tu faci Bucureştiul!" şi Recicloniada
Francesco Starace, Director general Executiv al Enel Green Power - Pentru finalizarea parcului eolian „Sălbatica 2”

14. Premiul „O societate verde – O societate curată” – pentru un ONG de mediu ce s-a remarcat prin activităţile desfăşurate
de-a lungul anului 2011

 CLUBUL DE ECOLOGIE ŞI TURISM MONTAN ALBAMONT – Pentru studii asupra biodiveristăţii în SCI şi SPA Trascău,




preluarea în custodie a SCI Muntele Mare
BIKEATTACK REŞIŢA – Pentru organizarea traseului cicloturistic al Cortinei de Fier
WWF ROMÂNIA – Pentru proiectul „Salvati pădurile virgine”
SALVAŢI DUNAREA ŞI DELTA - Pentru proiectul „Delta Dunării – paradisul aproape pierdut!”
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15. Premiul „CSR pe mediu” – pentru cel mai rezonant proiect CSR în domeniul protecţiei mediului

ASOCIAŢIA TERRA MATER – COORDONATOR JUDEŢEAN - Pentru campania „Let’s Do It ! Romania”
REMAT HOLDING CO. S.R.L - Pentru proiectul „Reciclează! Să readucem la viaţă dozele din aluminiu”
COMPANIA ROMPREST SERVICE SA – Pentru campaniile de conştientizare: „EcoAtitudine”, „Curăţenia de Primăvară”,
„Curăţenie locala, în zonele în care suntem prezenţi”, programul „Pre-colectează selectiv la tine acasă!”
FUNDAŢIA COMPANIEI WRIGLEY – Pentru programul “ECO-ŞCOALA” şi evenimentul „Mai Curat”
SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAŞ – Pentru evenimentul “Olimpiada Verde”
Alte comentarii sau sugestii?
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

Nume / Denumire companie / Denumire instituţie ..............................................................................................
…………………………………………………………………………..…………………………………………………..

Data...............................

Semnătura şi Ştampila .............................................

Vă rugăm să ne trimiteţi formularul de vot completat până la data de 25 noiembrie 2011,
SEMNAT ŞI ŞTAMPILAT (ÎN CAZ CONTRAR VOTUL NU ESTE LUAT ÎN CONSIDERARE),
utilizând una dintre modalităţile:
Email: evenimente@infomediu.eu / marketing@infomediu.eu
Fax: 021.527.16.12 sau 021.527.16.13
Prin poştă: SC ROMES GRUP INT. – Spl. Independenţei Nr.202H, Bl.2, Sc.1, Ap. 4, Sector 6, Bucureşti
Pentru mai multe detalii legate de proiectele nominalizate
vă invităm să vizitaţi site-ul www.infomediu.eu – secţiunea „Împreună îi alegem pe cei mai buni ”
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