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REGULAMENT PRIVIND DESFASURAREA COMPETITEI DE PROIECTE
“ENERGIZE YOUR CREATIVE IDEAS WITH ABB”.

Art. 1 – Introducere

1.1 ABB SRL, cu sediul în Bucureşti, Gara Herastrau, 4D, Cladirea C, etaj 8 înmatriculată la
Registrul Comerţului sub nr. J40/13384/1994, CIF RO5951163, si reprezentată legal prin
Domnul Ciprian Florescu, avand funcţia de Administrator si Domnul  Tomasz Wolanowski,
avand functia de Administrator, în calitate de Organizator al Competitiei de proiecte
“ENERGIZE YOUR CREATIVE IDEAS WITH ABB”, stabileste urmatorul regulament de
organizare a competitiei catre toti participantii.

1.2 Scopul Competitiei

Promovarea produselor ABB

1.3 Competiţia vizează următoarele domenii:

· Sisteme electroenergetice
· Echipamente si statii electrice
· Retele electrice de distributie , transport
· Surse de energie regenerabilă (eoliana, marină, energia valurilor, geotermala, fotovoltaica,

biomasa);
· Tehnologii inteligente (smart grids, smart metering)

1.4 Organizarea şi derularea competiţiei menţionata mai sus se realizează pe baza prezentului
regulament.

1.5 Regulamentul este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a depunerii
si selectarii proiectelor, in format electronic, prin accesarea paginii WEB www.abb.com.ro sau pe
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pagina de facebook ABBRomania. De asemenea, informatii suplimentare privind organizarea
competiţiei de proiecte pot fi solicitate la adresa de e-mail madalina.mihailescu@ro.abb.com.

1.6 Prin participarea / inscrierea la acest concurs, se prezumă cunoasterea prevederilor acestui
Regulament. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor
si prevederilor prezentului Regulament.

1.7 ABB SRL isi rezerva dreptul de a modifica si / sau completa Regulamentul, precum si dreptul
de a suspenda si / sau inceta si / sau intrerupe desfasurarea concursului, cu conditia instiintarii
prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice
modificari / completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi comunicate catre participanti
prin publicarea pe pagina WEB abb.com.ro

Art. 2 – Derularea compeţiei

2.1 Inscrierea participanţilor

a) Participantii se pot inscrie oricând, începand cu data de 06.03.2019, pâna la data de 30.03.2019.

b) Propunerea de proiect se va transmite on-line, la adresa de e-mail
madalina.mihailescu@ro.abb.com, sub forma unui document PDF/PPT respectând structura
prezentată la art. 2.4 si cu transmiterea CV-ului participantului.

c) Propunerea de proiect trebuie sa conţină toate detaliile considerate a fi relevante pentru proiect:
prezentare, date tehnice, etc.

d) In cadrul propunerii de proiect trebuie menţionate datele de identificare ale tuturor autorilor
respectivei echipe: nume, prenume, instituție (facultate/grupa/ an de studiu), adresă de e-mail,
telefon.

e) Nu vor fi luate in considerare proiectele in urmatoarele conditii:

• Daca acestea sunt transmise in afara perioadei menționate în regulament;

• Daca participantii transmit informatii eronate ori incomplete;

• Daca se constata ca proiectele sunt plagiate, au fost efectuate prin tentative de frauda sau au fost
efectuate nerespectând oricare dintre conditiile si termenii prezentului Regulament.

f) Tema concursului o reprezinta prezentarea unei scheme monofilare de statie electrica de
producere/distribuite/transport (nivel de tensiune la alegere) avand ca si componente utilizate
echipamentele produse de compania ABB. Se urmareste ca schema monofilara aleasa sa fie
populata cu echipamente ABB si ca propunerea de proiect sa includa prezentarea motivelor pentru
alegerea diferitelor echipamente / caracteristici.

2.2 Modalitate de evaluare a proiectelor

Evaluarea proiectelor va fi realizată de o comisie formată din 3 membri de la ABB SRL.
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Pentru evaluarea proiectelor, comisia va tine cont de criterii precum:  “Complexitate”, “Inovatie”,
“Eficienta energetica”, “Valoare adaugata”, “Criterii tehnice”.

2.3 Etapele de evaluare a proiectelor

a) Proiectele primite vor face obiectul unei evaluări preliminare efectuate de către Comisie in
perioada 1-8 aprilie 2019. Pentru fiecare proiect se va acorda o nota cuprinsă în intervalul
RESPINS / ACCEPTAT, pentru fiecare dintre criteriile de mai sus. Nota finală / rezultatul evaluării
preliminare va fi comunicat fiecărui participant prin e-mail şi vor fi postate si pe pagina WEB abb.com.ro.

b) Proiectele selecţionate în etapa preliminară vor intra în a doua etapă de evaluare (etapa finală
de evaluare), care implică prezentarea proiectului de către autori în faţa comisiei de evaluare
(prezentare de maxim 10 min) pe data de 9 aprilie 2019. Pentru evaluarea finală se vor utiliza
aceleaşi criterii şi direcţii utilizate şi în cazul evaluării preliminare. Data la care va avea loc a doua
etapă de evaluare se va anunta ulterior pe site.

2.4 Recomandari pentru formatul prezentarii lucrarilor:

Prezentarea proiectului se va realiza cu ajutorul Power Point, documentul având următoarea
structură (recomandare, se accepta orice format / structura / inventivitate):

- Nume proiect si componenta echipa: 1 slide

- Descriere sumara proiect: 1-2 slide-uri

- Schema monofilara propusa: 1 slide

- Solutie schema monofilara utilizand echipamentul ABB 2-4 slide-uri

- Inovatie / noutate aduse de acest proiect: 1 slide

- Aplicabilitate: 1 slide

- Viitoare imbunatatiri, potential de dezvoltare, opinie despre echipamentele ABB: 1 slide

Art. 3 – Validarea câștigatorilor şi acordarea Premiilor

3.1 Ulterior desemnarii castigatorilor premiilor, Sponsorul impreuna cu Beneficiarul vor proceda
la validarea proiectelor castigatoare.

3.2 Pentru ca proiectul participant la competiţie sa poata fi validat drept castigator al premiilor,
este necesara indeplinirea tuturor conditiilor mentionate in prezentul Regulament.

3.3 Proiectele castigatoare ale premiilor vor fi invalidate in urmatoarele conditii:

• Daca s-a incercat fraudarea concursului;

• Daca incalca conditiile de participare la concurs;
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3.4 In cazul in care o persoana este descoperita ca a incercat sa fraudeze Concursul, proiectul din
care face parte va fi automat descalificat din Concurs. Sponsorul isi rezerva dreptul de a decide
asupra actiunilor/operatiunilor participantilor, ce au caracter fraudulos. Decizia va fi luata cu
ajutorul analizei efectuate de persoanele specializate din cadrul Sponsorului sau/si Beneficiarului.

3.5 Anuntarea proiectelor castigatoare se va realiza în cadrul a două festivități distincte organizate
de Sponsor şi Beneficiar in aceasi zi.

3.6 Valoarea premiilor pentru secţiunea “studenti” este dupa cum urmeaza:

·  Premiul I – 4000 lei
·  Premiul II - 3000 lei
·  Premiul III – 2000 lei

Valoarea aferentă unui premiu va fi alocată către toţi studenţii care au participat la realizarea
respectivului proiect (echipei), pe baza propunerilor venite din partea acestora și a datelor inițiale
de înregistrare în concurs. Propunerile de împărţire a premiilor se vor înainta în scris către
Beneficiar, fiind semnate de către toţi cei implicați (toți membrii echipei).

Premiile câștigate vor fi virate pe card câștigătorilor (dacă aceștia dețin un card bancar valabil in
lei) sau reprezentaților legali ai acestora (tutorilor legali) pe baza Cărții de Identitate și în baza
unui proces verbal incheiat la data efectuării premierii.

Art 4 – Limitarea raspunderii

4.1 Sponsorul si Beneficiarul sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de
fraudare a concursului, de abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei
campanii.

4.2 Sponsorul si Beneficiarul au dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile
competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice
tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului
toate datele de contact relevante (nume, prenume, adresa, si numar de telefon mobil).

Art. 5 - Prelucrarea datelor cu caracter personal

5.1 Prin inscrierea si participarea la concurs, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile
prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a ABB
SRL şi UPB, sa fie prelucrate si utilizate de acestea (personal ori prin imputernicit) in scopuri
precum: inmanarea premiilor castigatorilor.

5.2 Organizatorul va prelua si prelucra urmatoarele categorii de date: nume, prenume, CNP, Serie
si nr. CI, adresa domiciliu, numar de telefon.
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5.3 Beneficiarul și Sponsorul se obligă să respecte toate prevederile Legii nr. 129/2018, privind
protectia datelor cu caracter personal stocate atat pe durata desfasurarii concursului, cat si ulterior
incheierii acestuia pe o durata nelimitata de timp, iar dacă va fi cazul, sa notifice Autoritatea
Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu privire la colectarea si
prelucrarea respectivelor date cu caracter personal stranse cu ocazia inscrierii si participării la
concurs.

Art. 6 – Dispoziții finale

6.1 Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor
prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de
a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru,
cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina de web proprie a concursului si pe cea de Facebook.
Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

6.2 Eventualele litigii apărute între organizatori şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva
pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de
instanţele judecătoreşti competente din Romania.

6.3 Eventualele reclamaţii legate de desfăşurarea concursului vor fi făcute pe adresa
organizatorului: www.abb.com.ro, sau la adresa de e-mail madalina.mihailescu@ro.abb.com.

6.4 Încetarea Concursului înainte de termen. Concursul poate înceta înainte de termen numai în
cazul apariţiei unui eveniment ce constituie un caz de forţa majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii
Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua Concursul. În asemenea
situaţii, Organizatorul nu are nicio obligaţie asumată faţă de participanţii la Concurs, după cum nu
este obligat să plătească vreo sumă cu titlu de despăgubire sau altele asemănătoare.

6.5 Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România. În cazul se
constata nerespectarea prezentului regulament, premiile câştigate nu se vor acorda.

ABB SRL

Administrator, Administrator,

Tomasz Wolanowski Ciprian Florescu


