
Termeni şi condiţii Concurs “EnergyChallenge” – ediția 2018 

Art. 1 ORGANIZATOR  

Organizatorul Concursului “EnergyChallenge” este E.ON Servicii S.R.L. cu sediul în Târgu 

Mureş, Bd. Pandurilor nr. 42, etaj. 7, 540554, jud.Mureş  înregistrată la Registrul Comerţului 

cu nr. J26/796/2008, Cod Fiscal RO23795267, având contul 

IBANRO19INGB0011000032558911 – deschis la ING Bank Târgu Mureş, reprezentată legal 

prin Dna Ana-Maria Matei, în calitate de Director General şi de dl. Bogdan Cîrstea, în calitate 

de Director General Adjunct. 

Art. 2 CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS 

a) La Concurs poate participa orice persoană înmatriculată  în cadrul oricărei universităţi de pe 

teritoriul României, forma de învăţământ la zi, nivel licenţă sau master, an universitar 

2017/2018 

b) Persoanele înscrise vor forma echipe de minimum 2 membri şi nu mai mult de 4 membri. 

Fiecare echipă îşi va desemna un conducător.  

c) Fiecare echipă are posibilitatea de a selecta în echipă studenți de la altă specializare, facultate 

sau universitate decât specializarea, facultatea, universitatea la care studiază, de asemenea 

înmatriculați în anul 2017/2018 la nivel licență sau nivel masterat, fără ca echipa să 

depășească 4 membri.  

d) Înscrierea se face online pe site-ul oficial al Concursului www.energychallenge.eon-  

romania.ro, fiind necesare următoarele informaţii/documente: 

a. Membrii echipei, date de contact şi CV-ul fiecărui participant.  

b. Un material în format electronic ce va contine descrierea membrilor echipei, 

descrierea proiectului, o detaliere tehnică si economică şi vor raspunde la 

anumite întrebări;  

c. O fotografie a echipei sau o imagine reprezentativă pentru echipă (logo). 

d. Prin depunerea CV-ului, candidatul îşi exprimă acordul pentru prelucrarea 

datelor cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru 

protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

libera circulaţie a acestor date, atât de către E.ON Servicii S.R.L., cât și de terțe 

persoane care prelucrează datele cu caracter personal în numele E.ON Servicii 

S.R.L. (prestatori de servicii). 

e. Prin trimiterea fotografiei echipei, membrii echipei își exprimă consimțământul 

cu privire la folosirea fotografiei de către E.ON Servicii S.R.L., în cadrul 

competiției Energy Challenge. Totodată, membrii echipei nu vor avea nicio 

pretenție materială pentru folosirea fotografiei de către E.ON Servicii S.R.L 

şi/sau de către oricare companie din grupul E.ON din România. 

f. În cazul trimiterii unei imagini reprezentative pentru echipă, membrii echipei 

își asumă responsabilitate cu privire la eventualele drepturi de autor pentru 

imaginea trimisă. Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele 

litigii rezultate din nerespectarea drepturilor de autor pentru imaginea trimisă. 

d) Toate echipele ce au îndeplinit criteriile de eligibilitate menționate anterior vor susține un 

interviu video in fata unor reprezentanţi ai Organizatorului. Aceştia vor fi notaţi şi evaluaţi 

conform criteriilor de departajare.  

e) După verificarea tuturor criteriilor de eligibilitate şi evaluarea criteriilor de departajare, 

vor intra în Concurs primele 6 echipe, după ce se va realiza o ordonare descrescătoare în 

funcție de punctajul obținut. Ordonarea descrescătoare în funcție de punctajul obținut nu 

va fi publicată.  

f) Organizatorul îşi rezervă dreptul ca în cazul în care consideră necesar să selecteze mai 

mult de 6 echipe pentru etapa finală. 

 



 

Criteriile de departajare  sunt următoarele:  

a. Tema proiectului şi plus valoarea pe care o aduce; 

b. Aplicabilitatea temei din punct de vedere tehnic şi economic; 

c. Originalitatea temei; 

d. Structura descrierii temei proiectului; 

 

g) În momentul transmiterii materialului în format electronic, echipa înscrisă în Concurs îşi 

asumă responsabilitatea integrală pentru: deţinerea drepturilor de proprietate intelectuală 

asupra întregului conţinut, cesionarea temei/proiectului necondiţionat către E.ON Servicii 

S.R.L. cu titlu gratuit şi garantarea E.ON Servicii S.R.L. împotriva eventualelor pretenţii 

rezultate din drepturile de proprietate intelectuală ale unor terţe părţi. 

h) Juriul va stabili echipele care vor participa la etapa finală în baza criteriilor de selecţie 

menţionate anterior. Juriul este format din reprezentanţi ai companiilor E.ON din 

România. 

i) Echipele selectate vor fi anunțate prin e-mail de către organizatori.  

j) Echipele selectate vor participa pe perioada Concursului la workshop-uri şi programe de 

training organizate de compania organizatoare.     

k) După sesiunile de workshop-uri şi programele de training, echipele selectate vor participa 

la etapa finală. 

l) În maximum 14 zile de la terminarea sesiunilor de training, echipele care vor participa la 

etapa finală, vor primi din partea organizatorilor o serie de întrebări, care ar trebui luate în 

considerare pentru proiectul final 

 

Art. 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

Concursul se desfăşoară în perioada Noimebrie 2018 –  mai 2019. Etapele din desfasurarea 

concursului sunt dupa cum urmeaza: 

• 1 Noiembrie 2018 – 15 Decembrie 2018: Promovarea concursului si perioada de 

inscriere; 

• 14 Ianuarie 2019 – 18 Ianuarie 2019: Etapa de selectie prin interviu video; 

• 11 Martie 2019 – 13 Martie 2019: Energy Challenge Academy; 

• 08 Aprilie 2019 – 09 Aprilie 2019: Finala concursului Energy Challenge 

 

Art. 4 PREMIILE CONCURSULUI 

a) Premiul I este de 13,991.70 net. 

b) Premiul II se acordă fiecărui membru al echipei desemnate. El constă într-o experienta 

inedita (salt cu parasuta sau alta experienta la alegere), constituita sub forma de 

vouchere, in valoare totala de 7000 de lei. 

c) Premiul III se acordă fiecărui membru al echipei desemnate. Premiul constă într-un 

voucher la Emag in valoare de 1000 lei/buc. 

d) Menţiunile se acordă celorlalte echipe participante din Concurs. Premiul constă în 

materiale promoţionale E.ON Shop.  Valoarea premiului este aprox. 200 lei/membru 

echipă. 

e) Valoarea totală maximă a premiilor este de 33 000 lei. 

f) Organizatorul se obligă ca pentru premiile acordate să calculeze, să reţină şi să vireze 

impozitele datorate pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu 

legea 571/2003 privind Codul Fiscal. Orice altă obligaţie de natură fiscală sau de orice 

altă natură, în legătură cu acestea, sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor. 

 



Art. 5 DESEMNAREA ŞI NOTIFICAREA CÂŞTIGĂTORILOR   

a) Echipele participante la etapa finală vor prezenta proiectul în intervalul de timp stabilit. 

Timpul alocat fiecărei echipe pentru prezentare va fi comunicat de către organizator cu 

cel putin 10 zile înainte de etapa finală, dar nu va depăşi 30 minute, fără timpul alocat 

sesiunii de întrebări şi răspunsuri.   

b) Juriul va stabili echipele câştigătoare în baza criteriilor de selecţie pentru etapa finală. 

Juriul este format din reprezentanţi ai companiilor E.ON din România. 

c) În cadrul etapei finale, evaluarea echipelor participante se va face pe baza următoarelor 

criterii: 

1. Centrarea temei alese pe aria propusă, precum și unicitatea și fezabilitatea sa 

economică; 

2. Calitatea analizei efectuate, ce stă la baza construirii business case-ului; 

3. Prezentarea detaliată din punct de vedere tehnic a propunerii valorice, a modului în 

care aceasta se va realiza 

4. Prezentarea detaliată din punct de vedere al protejării propunerii valorice împotriva 

competitorilor; 

5. Realizarea unei analize financiare precum și a unei analize privind modul în care 

business-ul propus se va dezvolta; 

6. Prezentarea detaliată din punct de vedere al resurselor necesare și modul de 

obținere/contractare al acestora; 

7. Calitatea prezentării; 

8. Calitatea modelului practic/machetei, dacă există. 

 

d)  Juriul va anunţa echipele câştigătoare după finalizarea sesiunii de prezentare a 

echipelor, iar reprezentanţi ai companiilor E.ON din România vor înmâna premiile 

câştigătorilor.  

 

Art. 6 PUBLICAREA ŞI MODIFICAREA REGULAMENTULUI 

a) Regulamentul Oficial al Concursului va fi publicat pe site-ul 

http://energychallenge.eon-romania.ro. Prin participarea la acest Concurs, Participanţii 

sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor prezentului 

Regulament Oficial şi ale legislaţiei aplicabile din România. 

b) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament al Concursului, 

dacă acest lucru este considerat necesar, urmând ca astfel de modificări să intre în 

vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări prin publicarea 

pe site-ul oficial al Concursului. Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate 

referitoare la luarea la cunoştinţă de către Participanţi a modificărilor atâta timp cât 

modificările apar pe pagina oficială de internet a Concursului.  

Art. 7 PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

a) Organizatorul, in vederea desfasurarii Concursului, prelucreaza datele personale ale 

Participantilor in conformitate cu Legea nr. 190/2018 privind măsurile de punere în 

aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE, și anume E.ON Servicii S.R.L. cu sediul în Târgu-Mureş, 

Bulevardul Pandurilor, nr. 42.  

b) Prin participarea la concurs, participanţii confirma cunoasterea prevederilor 

Regulamentului official si pot fi/nu pot fi de acord ca datele lor personale să intre în 



baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activităţile de 

promovare pentru alte proiecte ale acestuia. 

c) Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, numar de telefon, adresa de email. 

d) Organizatorul işi rezervă dreptul de a anunta public numele participantului câştigător 

în conformitate cu legislaţia în vigoare.    

e) Organizatorul va respecta prevederile Legii nr. 190/2018 pentru protecţia persoanelor 

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date 

în ceea ce priveşte protecţia datelor personale stocate pe durata Concursului şi vor 

utiliza datele conform prezentului Regulament Oficial. Participanţii la Concurs 

beneficiază de toate drepturile prevăzute de Legea nr.190/2018 în ceea ce priveşte 

protecţia datelor personale stocate pe durata Concursului (CV-ul şi/sau datele cu 

caracter personal). Prin exprimarea opţiunii  privind participarea la Concurs, 

participanţii îşi exprimă acordul ca datele lor personale stocate pe site-ul Concursului 

să fie prelucrate de Organizator şi/sau de terţe persoane care prelucrează datele cu 

caracter personal în numele Organizatorului. . 

f)  Participantilor la campania le sunt garantate drepturile prevazute Regulamentul General 

privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si 

libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 

12), dreptul de acces la date (art.15), dreptul de rectificare a datelor (art.16), dreptul de 

restrictionare (art. 18). De asemenea, este recunoscut dreptul persoanelor de a se adresa 

Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau 

instanțelor de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate. 

g)  Persoanele vizate au dreptul de a solicita Organizatorului: (i) să îi transmită datele cu 

caracter personal pe care le-a furnizat Organizatorului, într-o formă structurată și ușor 

de accesat în mod electronic sau (ii) să îi transmită unui alt operator de date cu caracter 

personal datele pe care le-a furnizat Organizatorului, în măsura în care este tehnic 

fezabil. 

h) Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit,, 

confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, 

de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime 

legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, 

cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de 

a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea 

datelor personale in conformitate cu prevederile legale.  

i) In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere 

scrisa, datata si semnata catre S.C. E.ON Servicii S.R.L., cu sediul social in Tirgu Mures, 

Bld. Pandurilor 42, etaj 7 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J26/796/2008, 

avand cod unic de inregistrare: RO23795267 

j) Câştigătorului îi poate fi solicitată participarea la acţiuni publicitare ce însoţesc sau 

rezultă în urma acestui concurs, fără alte obligaţii sau plăţi din partea Organizatorului. 

Datele personale ale castigatorului vor ramane in contabilitatea firmei, conform 

legislatiei fiscale in vigoare. 

 

Art.8 CLAUZE FINALE 

a) Participarea la concurs implică acordul şi obligaţia de a respecta termenii şi condiţiile 

incluse în acest document. 

b) Orice litigii se vor rezolva pe cale amiabilă, în caz contrar, acest regulament, cu termenii 

şi condiţiile incluse este guvernat de legile României şi poate fi supus numai jurisdicţiei 

instanţelor judecătoreşti competente în a căror circumscripţie se află sediul 

Organizatorului. 

Târgu-Mureş, 29.10.2018 


