Statutul și regulile concursului „E.ON Energy Globe Award România 2017“
Scopul acestui statut este de a stabili regulile concursului E.ON Energy Globe Award
România, organizat de societatea E.ON Romania S.R.L., în România (în continuare
doar „concurs“ sau „competiţie“). Obiectivul concursului este de a selecta cele mai
bune proiecte de eficienţă energetică şi de protejare a mediului dintre cele primite
din partea celor înscrişi în competiţie, care au fost realizate, sau sunt în faza de
proiect sau de idee și de a arăta astfel nu numai publicului din România, dar și din
lume, că pentru o serie de probleme energetice majore actuale ale momentului pot
exista soluții potrivite. Acest statut este singurul document care reglementează
regulile competiţiei în relație cu participanții acesteia (promotorii proiectelor).
Prezentul statut poate fi modificat de organizatorul competiţiei în orice moment, iar
noua formă a acestuia trebuie publicată întotdeauna integral, imediat după
efectuarea modificărilor, în același mod ca și prezentul statut.
I. Organizatorul
Organizatorul concursului în România este societatea E.ON Romania S.R.L. cu sediul
în Bd. Pandurilor nr. 42, et. 6, Târgu Mureș, Mureș, România, înregistrată în Registrul
Comerțului sub nr. J26/377/2007, cod de identificare fiscală RO 21236676 (în
continuare denumit „organizator“).
II. Reguli generale
1) Concursul este deschis pentru orice persoană fizică sau juridică sau grup de
persoane, cum ar fi comune, municipalităţi, școli, societăți comerciale, instituții
științifice și de cercetare, organizații de stat, organizaţii neguvernamentale.
Proiectele trebuie să fie realizate în România, iar autorul proiectului trebuie să
aibă domiciliul sau sediul în România.
2) Participarea la concurs nu este condiționată de îndeplinirea vreunei dispoziții a
organizatorului concursului. Înscrierea și participarea la concurs sunt gratuite.
3) Participant la concurs poate deveni oricine înscrie proiectul său pe platforma
www.energyglobe.ro (în continuare „prezentatorul proiectului“). Poate fi
înregistrat orice proiect de eficienţă energetică, început sau realizat, care
îndeplinește condițiile acestui statut și poate fi încadrat în vreuna dintre
categoriile menționate la cap. IV al acestui Statut.
4) Înregistrarea proiectelor se poate realiza în perioada 01.05 - 31.05.2017. O
eventuală prelungire a termenului de înscriere va fi publicată pe platforma
www.energyglobe.ro şi va fi anunţată public printr-un comunicat de presă.
Condiția de participare la concurs este completarea formularului de înregistrare
on-line și prezentarea documentației solicitate complete pentru înregistrarea
proiectului în timp, conform prezentului alineat.
5) Numărul de proiecte pe care le poate înregistra un competitor nu este limitat.
Proiectul poate fi înregistrat în concurs în mod repetat, de ex., în cazul în care în
anul precedent al concursului proiectul respectiv nu a avut succes (deci nu a fost
declarat câștigător general sau câștigător în categoria dată), aceasta cu condiția
ca proiectul să fie îmbunătățit, modificat sau să progreseze în realizarea sa.
6) Proiectele nominalizate sunt evaluate de o comisie compusă din specialiști
independenți, specializați în domeniul surselor regenerabile, protecția mediului,
economisirea de energie și probleme de mediu (în continuare doar „comisia“ sau
„juriul“). Comisia de evaluare este independentă față de organizatorul
concursului.
7) Prezentatorul proiectului înregistrează proiectul său în una din cele cinci categorii
de concurs: Municipalităţi, Do it yourself, Companii, Tineret sau Idei. Din
categoriile Municipalităţi, Do it yourself, Companii, Tineret și Idei comisia de
specialitate selectează cele mai bune trei proiecte, din care apoi desemnează
câștigătorul categoriei respective pentru anul competitiv respectiv. Toate cele
cincisprezece proiecte nominalizate vor fi prezentate publicului pe platforma
www.energyglobe.ro şi prin intermediul unui comunicat de presă. Proiectele
câștigătoare ale categoriilor pentru anul competitiv respectiv vor fi anunţate în
cadrul Galei, iar ulterior acestei festivităţi vor fi promovate în mass-media prin
intermediul unui comunicat de presă.
8) Proiectul câștigător din categoria Idee ar putea obține sprijin pentru realizarea
sa. Conținutul acestui sprijin va fi stabilit de către organizator, întotdeauna în
funcție de condițiile proiectului concret, de posibilitățile organizatorului sau a
partenerilor acestuia și în final și pe baza înțelegerii cu autorul proiectului.
9) Câştigătorul general al concursului E.ON Energy Globe Award România 2017 este
desemnat de către juriu, dintre câştigătorii categoriilor Municipalităţi, Do it
yourself, Companii şi Tineret.
10) Ceremonia de premiere a concursului E.ON Energy Globe Award România 2017
se va desfășura în București în luna octombrie 2017 şi va fi înregistrată de către
televiziunea parteneră. Cu această ocazie vor fi anunțate oficial proiectele
câștigătoare din fiecare categorie, proiectul câștigător Idee (dacă va fi cazul) și
câștigătorul general al concursului. De asemenea, va fi anunţat şi proiectul care a
primit cel mai mare număr de voturi din partea publicului, prin intermediul
opţiunii de vot disponibile pe site-ul www.energyglobe.ro. Voturile de simpatie
pot fi acordate de către public doar acelor proiecte care au intrat în finală.
11) Autorul proiectului câștigător din fiecare categorie (cu excepția categoriei Idee)
va obține un premiu în forma unei statuete de bronz reprezentativă pentru
concursul Energy Globe Award și de asemenea premii de la partenerii

concursului. Autorul proiectului câștigător în categoria Idee va obține în loc de
statuetă o plachetă de bronz Energy Globe. Câştigătorului proiectului care a
primit cele mai multe voturi de simpatie din partea publicului i se va decerna
o diplomă.
12) Câștigătorul general ales în modul descris în cap. II, pct. 9 din prezentele reguli
va obține premiul principal și de asemenea o statuetă aurită a concursului
Energy Globe Award.
13) Marele câștigător va fi invitat să participe la finala internațională a concursului
Energy Globe Award, care se desfășoară în fiecare an într-una dintre
metropolele mondiale.
14) La acordarea oricărui premiu conform acestui Statut nu revine câștigătorului
dreptul legal la acesta iar premiul nu este extorcabil nici pe cale judecătorească.
III. Formularul cererii de participare la concurs
1) Condiția de participare la concurs este depunerea formularului cererii completat
corect. Formularul poate fi completat on-line la adresa www.energyglobe.ro.
Dacă prezentatorul proiectului nu poate înregistra proiectul său prin intermediul
formularului on-line, se poate stabili individual o altă formă de depunere a cererii
(de ex. trimiterea datelor de fond prin e-mail sau prin poștă). În acest caz trebuie
să contactați echipa de realizare a concursului E.ON Energy Globe Award România
la adresa energyglobe@eon-romania.ro.
2) Formularul de înregistrare on-line a proiectului permite să fie trimise împreună cu
descrierea proiectului și anexele aferente. Dacă nu este posibilă trimiterea
anexelor prin intermediul formularului on-line, din cauza volumului prea mare,
prezentatorul proiectului poate să se adreseze echipei de realizare a concursului
la adresa energyglobe@eon-romania.ro și să stabilească o altă formă de trimitere
a anexelor.
3) Formularul de înregistrare a proiectului trebuie completat cu atenţie, iar proiectul
trebuie descris cât mai detaliat. Organizatorul recomandă ca participanții să
menționeze un maxim de detalii și date tehnice legate de proiectul înregistrat,
pentru a fi posibilă o evaluare cât mai corectă a acestuia.
4) Organizatorul concursului nu își asumă răspunderea pentru evaluarea incorectă
sau insuficientă a proiectului înregistrat din cauza datelor insuficiente, a greșelilor
sau a informațiilor neadevărate conţinute de materialele prezentate (formularul
de înregistrare a proiectului).
5) Prin înregistrarea proiectului în concursul E.ON Energy Globe Award România,
autorul proiectului este de acord cu mediatizarea acestuia. Prezentatorul
proiectului, de asemenea, declară că este însăși autorul proiectului sau este
îndreptățit să înregistreze acest proiect în concurs, că acest proiect este autentic
și organizatorului concursului nu-i revine prin aceasta nici o obligație față de terțe
părți, că nu vor fi afectate în mod neautorizat drepturile de autor și alte drepturi,
eventual interesele legitime ale părților terțe.
6) Organizatorul își rezervă dreptul de a transfera proiectul înregistrat într-o altă
categorie a concursului, dacă constată că tipul proiectului nu corespunde
categoriei în care a fost înregistrat inițial. Despre acesta îl va anunța pe
prezentator prin e-mail.
7) Prin atașarea fotografiilor la formularul cererii completat on-line sau prin
trimiterea acestora organizatorului concursului în orice alt mod, prezentatorul
proiectului confirmă că aceste fotografii sunt autentice, că prin publicarea
acestora organizatorului concursului nu-i va reveni nicio obligație față de terțe
părți, că nu vor fi afectate în mod neautorizat drepturile de autor și alte drepturi,
eventual interesele legitime ale părților terțe (în principal dreptul la protecția de
personalitate sau a renumelui terțelor părți). Prin trimiterea de fotografii,
participantul acordă organizatorului de concurs licență gratuită neexclusivă
asupra tuturor formelor de utilizare, în amploare nelimitată, inclusiv dreptul fără
limitare de modificare și adaptare a fotografiilor, a denumirii acestora sau
indicarea autorului, dreptul de a asocia fotografiile cu o altă lucrare, să o includă
într-un ansamblu și să o prezinte publicului sau să o publice pe site-ul de web sub
numele propriu. Licența nu este limitată din punct de vedere cantitativ și teritorial
și este acordată pe întreaga perioadă de existență a drepturilor de autor.
Organizatorul este îndreptățit de a oferi licența în întreaga amploare, fără limitare
și fără acordul autorului mai departe, părților terțe. Organizatorul nu este obligat
de a folosi licența acordată. Prin trimiterea fotografiilor, prezentatorul proiectului
declară de asemenea că:
a) are dreptul nelimitat de a acorda altor persoane dreptul de folosire a
fotografiei în amploare nelimitată,
b) persoanele ilustrate în fotografie sunt de acord cu publicarea acestei
fotografii în cadrul acestui concurs.
8) Prin înregistrarea proiectului său, prezentatorul - care este o persoană fizică, îşi
acordă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
cuprinzând numele, prenumele, adresa, telefonul și adresa de e-mail în
conformitate cu Legea nr. 677/2001 actualizată (Legea privind protecția datelor cu
caracter personal). Consimțământul este acordat organizatorului acestui concurs
în scopul acestui concurs. Consimțământul este dat pe perioada de existenţă a
concursului E.ON Energy Globe Award România.

În același timp, prezentatorul proiectului ia la cunoștință următoarele informații:
Datele cu caracter personal vor fi procesate, direct de către organizatorul
concursului, societatea E.ON Romania S.R.L., apoi de către procesatorii
autorizați, în special:
Ÿ Societatea E.ON Energie, a.s. cu sediul în České Budějovice, F. A. Gerstnera
2151/6, cod poștal 370 49, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă
Tribunalul Regional din České Budějovice, secția B, atribut fiscal 1390, CUI:
26078201
Ÿ Societatea Enerbasics cu sediul în München, Kreuzplätzchen 5, cod poștal
81669, Germania, reprezentată de administratorul Matthias Schmuderer,
Ÿ Persoanele fizice în calitate de membrii ai comisiei de specialitate care
evaluează și compară proiectele înregistrate în parte,
Ÿ Societatea acreditată pentru administrarea bazei de date a proiectelor
înregistrate.
Procesarea datelor cu caracter personal va decurge în mod automatizat, prin
mijloace de colectare și stocare a datelor în baza de date internă, care va fi
accesibilă doar persoanelor însărcinate cu procesarea și administratorului organizatorului. Această bază de date va fi folosită în scopul acestui Concurs,
conform prezentului Statut.
În acest caz, oferirea de date cu caracter personal este voluntară. În calitate de
subiect al datelor, participantul la concurs, pe baza legii privind protecția datelor
cu caracter personal, are dreptul de acces la datele sale cu caracter personal
procesate de către administrator (în temeiul Legii nr. 677/2001 are dreptul la
acordarea de informații cu privire la scopul procesării, amploarea datelor cu
caracter personal procesate și sursa acestora, natura procesării și destinatarul
sau destinatarii datelor cu caracter personal) și dreptul de a le corecta. De
asemenea, în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este în
contradicție cu protecția vieții private și personale sau în contradicție cu legea,
participantul are dreptul de a solicita administratorul sau procesorul de date
explicația și eliminarea stării astfel apărute. În principal poate fi vorba de
blocarea, corectarea, completarea sau lichidarea datelor cu caracter personal. În
cazul în care administratorul sau procesorul de date nu ar satisface cererea
participantului la concurs, participantul are dreptul de a apela la Autoritatea
pentru protecția datelor cu caracter personal.
9) Prin înregistrarea proiectului, prezentatorul acestuia ia la cunoștință și este de
acord ca organizatorul concursului să-i trimită la contactele menționate în
cererea de înregistrare, inclusiv la datele de contact electronice, comunicările
referitoare la concursul E.ON Energy Globe Award România. De asemenea,
prezentatorul este de acord ca organizatorul sau persoana desemnată (de ex.
membrul comisiei de evaluare) să-l contacteze în legătură cu proiectul său și
după caz, să-i solicite furnizarea de informații suplimentare sau date de fond
indispensabile pentru evaluarea ulterioară a proiectului său.
10) Prin înregistrarea proiectului, prezentatorul este, de asemenea, de acord cu
primirea comunicărilor comerciale din partea organizatorului concursului și din
partea partenerilor concursului E.ON Energy Globe Award Romania și a
comunicărilor care nu sunt direct legate de concursul E.ON Energy Globe Award
România. În acest scop va fi folosită adresa de e-mail menționată în formularul de
înregistrare a proiectului. Acest acord cu privire la trimiterea comunicatelor
comerciale poate fi anulat de către prezentator oricând, fie direct în mesajul
respectiv cu comunicatul comercial prin click pe linkul corespunzător (de ex.
„Doresc să mă dezabonez de la trimiterea noutăților“) sau la adresa de e-mail
energyglobe@eon-romania.ro.
11) Prin înregistrarea proiectului prezentatorul este de asemenea de acord cu
publicarea numelui său de către organizatorul concursului, cu participarea sa la
ceremonia de desemnare a câștigătorilor, inclusiv cu preluarea premiului în fața
spectatorilor prezenți în sală la ceremonia de premiere, precum și cu efectuarea
și publicarea fotografiilor sau a înregistrărilor video privind această preluare, în
cazul în care va câștiga unul dintre premii.
12) Organizatorul concursului se obligă să păstreze în confidențialitate informațiile
tehnice detaliate ale proiectelor înregistrate și că acestea vor servi doar în scopul
de evaluare a proiectelor. Aceasta se referă mai ales la cazurile când proiectele
sunt protejate de brevet sau similare, sau dacă soluția dată este unică din privința
prezentatorului proiectului.
IV. Categoriile concursului
Categoriile de concurs individuale pot fi descrise astfel:
1) Municipalităţi
Proiectele din domeniul economisirii energiei și de utilizare a energiei din
sursele regenerabile, destinate unităţilor administrative autonome din România.
2) Do it yourself
Proiecte de eficienţă energetică realizate în gospodăriile individuale, care
contribuie la protecția mediului și la economisirea de energie.

3) Companii
În această categorie sunt incluse proiectele din domeniul economisirii de
energie și de protecție a mediului realizate de către persoanele juridice din
România.
4) Tineret
Proiecte care promovează soluţii privind economisirea de energie, protecția
mediului sau folosirea de resurse regenerabile, propuse și realizate de tineri sau
de o persoană activă în domeniul educației tineretului sau în orice instituție
școlară sau de educație din România.
5) Idei
Această categorie regrupează proiectele nerealizate sau nelansate până în
prezent, sub formă de idei, iniţiative sau inovaţii.
V. Clauze generale
1) Organizatorul are dreptul să modifice sau să anuleze în orice moment concursul
sau să modifice regulile acestuia.
2) Prin participarea la concursul E.ON Energy Globe Award România, fiecare
participant își exprimă acordul cu regulile acestuia, cu desfășurarea acestuia, cu
modul de evaluare a acestuia și de asemenea, fiecare dintre participanți declară
că este conștient de faptul că dreptul la premiu îl are doar participantul înregistrat
la concurs care este selectat în conformitate cu reglementările cap. II din
prezentul regulament de concurs.
3) Organizatorul concursului declară că evaluarea concursului va fi efectuată în mod
obiectiv, în conformitate cu condițiile concursului declarate și că pentru acest
scop organizatorul a efectuat toți pașii pentru a asigura condiții de concurență
echitabile între participanți.
4) Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice risc sau obligație legate
de premiu.
5) Riscul de deteriorare a premiului trece la câștigător prin predarea premiului
câștigătorului.
6) La nerespectarea condițiilor de concurs stabilite prin prezentul statut, proiectul
poate să fie exclus din evaluarea următoare. Același lucru se aplică și în cazul în
care organizatorul descoperă sau are suspiciuni rezonabile de comitere a fraudei
sau legate de existenţa unei incorectitudini din partea vreunui prezentator al
proiectului sau a altei persoane care l-a ajutat pe prezentator pentru participarea
în concurs sau la obținerea premiului, eventual a unui alt comportament care nu
este în conformitate cu regulile unui concurs corect sau care contravine legii.
7) Regulile concursului sunt disponibile participanților pe www.energyglobe.ro, unde
este publicat acest Statut.
Data
19.07.2017

