REGULAMENT

OFA StartUp Angels
Investim în succesul afacerii tale !
COMPETIȚIE NAȚIONALĂ DE ANTREPRENORIAT FEMININ
Competiția “ OFA StartUp Angels” (denumită în continuare „Concursul”) se va derula în
conformitate cu prevederile prezentului Regulament oficial al Concursului (denumit în
continuare „Regulamentul”), care are caracter obligatoriu pentru toți participanții

Preambul: “ OFA StartUp Angels” este un concurs de pitching care are drept scop crearea
unei platforme prin care femeile antreprenor sa găsească un climat care să le ofere sprijin
direct și indirect financiar. Organizarea acestuia este prilejuită de OFA UGIR și se înscrie în
principiile și filosofia organizației de a dezvolta o politică comprehensivă, la nivel local,
regional și național pentru sprijinirea și promovarea antreprenoriatul feminin și susținerea
inițiativelor de business.

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR
ORGANIZAŢIA FEMEILOR ANTREPRENOR (OFA), aflată sub patronatul Uniunii Generale a
Industriașilor din România (UGIR), persoană juridică română, fără scop patrimonial, cu
sediul în București, Str. Cristian Popișteanu nr. 2-4, etaj 6, birou 9, înființată conform
sentinței civile nr. 85/ 2021, Judecătoria Sector 1 București, Secția a II-a civilă, D. nr.
38043/299/2020, având cod de înregistrare fiscală 43935926, reprezentată prin
MIRABELA MIRON, în calitate de Președinte al OFA UGIR ROMÂNIA, denumită în
continuare OFA UGIR sau Organizatorul.

SECŢIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI
Durata concursului OFA Startup Angels se desfășoară în perioada 09 iulie 2021 – 12
noiembrie 2021 pe 6 regiuni de pe teritoriul României, după cum urmează:
- 9 iulie 2021 – lansarea oficială a concursului la Brașov
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- 9 iulie 2021 – 9 septembrie 2021, ora 23:59 - înscrierea candidaților pe platforma
www.ofa.ugir.ro
Constanța
- 30 septembrie / votul publicului - 16 septembrie, ora 00:00 - 29 septembrie, ora 23:59
Timișoara
- 7 octombrie / votul publicului - 23 septembrie, ora 00:00 - 6 octombrie, ora 23:59
Brașov
- 14 octombrie / votul publicului - 30 septembrie, ora 00:00 - 13 octombrie, ora 23:59
București-Ilfov
- 21 octombrie / votul publicului - 7 octombrie, ora 00:00 - 20 octombrie, ora 23:59
Iași
- 28 octombrie / votul publicului - 14 octombrie, ora 00:00 - 27 octombrie, ora 23:59
Cluj Napoca
- 4 noiembrie / votul publicului - 21 octombrie, ora 00:00 - 3 noiembrie, ora 23:59

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE ȘI ÎNSCRIERE
3.1 În competiție se pot înscrie pe website-ul www.ofa.ugir.ro orice companie
românească care îndeplinește următoarele criterii:
● minimum 50% acționariat feminin
● acționariatul are cetățenie română
● are cel puțin 12 luni de activitate, calculate din luna înregistrării la Registrul
Comerțului
● în anul 2020 a avut o CA de maximum 490.000 Ron
● deține un site de prezentare sau o platformă online (magazin online, pagina de
facebook, instagram) pentru produsele/ serviciile oferite
● Completeaza chestionarul de înscriere de pe site-ul www.ofa.ugir.ro împreuna cu
planul de afacere conform modelului de pe site
NOTĂ: NU se vor lua în considerare aplicațiile care nu au completate în întregime
chestionarul de înscriere și planul de afacere. Pentru a le fi validată înscrierea,
participanții răspund de corectitudinea datelor personale completate în formular (nume,
prenume, localitate, adresă de e-mail şi număr de telefon). Nu vor putea fi validate
formulare anonime sau care prezintă date false de identificare.

3.2Nu vor avea drept de participare societățile ale căror reprezentanți sunt in juriul de
evaluare si nici societățile aflate în același grup de societăți cu acestea, precum și societăți
deținute de soțul/soția și rudele acestora până la gradul IV.
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3.3 Pentru a se putea înscrie în Concurs, în perioada de desfășurare a Concursului,
prevăzută la art. 2 de mai sus, participanții trebuie să urmeze următorii pași:
1. Sa acceseze pagina Organizatorului www.ofa.ugir.ro și să își creeze cont în cadrul
platformei “OFA StartUp Angels” completând datele solicitate, inclusiv secțiunea
Profil/Afacerea ta.
2. Participantul va trebui sa completeze datele solicitate, ulterior fiind invitat să
argumenteze provocarea Concursului : de ce afacerea înscrisă în concurs merită finanțare
pentru susținere și dezvoltare.
3. Pentru inserarea acestei argumentări în secțiunea dedicată regiunii din care face parte
de pe site-ul www.ofa.ugir.ro, participantul va avea la dispoziție un spațiu de minim 1200
și maximum 1500 de caractere.
4. Ulterior, după completarea formularului și pentru înregistrarea la Concurs,
participantul va trebui să apese pe butonul TRIMITE.

SECȚIUNEA 4. PREMIILE OFERITE
4.1 La finalul fiecărei competiții regionale, în urma procesului de jurizare, vor fi oferite
următoarele premii:
● Locul I: înscrierea automată la finala concursului, care se va organiza în 12
Noiembrie la București; un an de membership gratuit în organizația OFA UGIR
● Locul II: premii în servicii și produse oferite de sponsorii competiției regionale în
valoare de 500 euro, oferite de sponsorii competiției regionale; un an de
membership gratuit în organizația OFA
● Locul III: premii în servicii și produse, oferite de sponsorii competiției regionale în
valoare de 300 euro; un an de membership gratuit în organizația OFA UGIR
4.2 În FINALA competiției OFA Startup Angels, în urma procesului de jurizare, vor fi
oferite următoarele premii:
● Locul I: premiul de 10.000 euro, oferit astfel: 5000 euro în Ron, sumă calculată la
cursul BNR al zilei competiției; 5000 euro sub forma de servicii și produse, oferite
de către sponsorii evenimentului
● Locul II: premiul de 5.000 euro, oferit astfel: 2000 euro în Ron, sumă calculată la
cursul BNR al zilei competiției; 3000 euro oferiti sub forma de servicii și produse,
oferite de către sponsorii evenimentului
● Locul III: premiul de 3.000 euro, oferiți sub forma de servicii și produse, oferite de
către sponsorii evenimentului
SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Project Manager
Raluca Culda
mob. 0749 151 717

Operations Manager
Alina I. Novac
mob. 0743 144 160

Communication & PR Manager
Aura Alexa
mob. 0720 740 435

5.1 Se vor organiza 6 sesiuni regionale de concurs (Timișoara, Brașov, Iași, Constanța, Cluj
Napoca, București-Ilfov) și finala în București.
5.2 La fiecare competiție regională, se vor putea înscrie companiile care îndeplinesc
criteriile menționate la secțiunea 3, în funcție de județul în care este înregistrată
compania.
1. Competiția regională din Timișoara: se vor putea înscrie în concurs concurentele
care au compania înregistrată la Registrul Comerțului din următoarele județe:
Timiș, Bihor, Arad, Caras Severin, Mehedinti, Gorj, Hunedoara
2. Competiția regională din Cluj-Napoca: se vor putea înscrie în concurs concurentele
care au compania înregistrată la Registrul Comerțului din următoarele județe: Cluj,
Sibiu, Mures, Alba, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Maramureș, Satu Mare
3. Competiția regională din Brașov: se vor putea înscrie în concurs concurentele care
au compania înregistrată la Registrul Comerțului din următoarele județe: Brașov,
Harghita, Covasna, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea
4. Competiția regională din Iași: se vor putea înscrie în concurs concurentele care au
compania înregistrată la Registrul Comerțului din următoarele județe: Iași,Tulcea,
Brăila, Galați, Vrancea, Vaslui, Bacău, Neamț, Botoșani, Suceava
5. Competiția regională din Constanța: se vor putea înscrie în concurs concurentele
care au compania înregistrată la Registrul Comerțului din următoarele județe:
Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Teleorman,Dolj, Olt
6. Competiția regională din București: se vor putea înscrie în concurs concurentele
care au compania înregistrată la Registrul Comerțului din următoarele județe:
București, Ilfov.

5.3 Competiția Regională:
Al.1 La fiecare sesiune regională se vor selecta 10 planuri de afaceri dintre cele înscrise în
concurs.
Al.2 Planurile de afaceri selectate vor fi anunțate în intervalul 13-14 Septembrie 2021, via
e-mail și telefon.

Project Manager
Raluca Culda
mob. 0749 151 717

Operations Manager
Alina I. Novac
mob. 0743 144 160

Communication & PR Manager
Aura Alexa
mob. 0720 740 435

Al.3 Concurentele selectate trebuie sa confirme în scris participarea lor la competiție și să
respecte în totalitate programul de pregatire oferit de organizatori.
5.3.1 Pregătirea pentru competiția regională
Al.1 Fiecare concurentă va primi un format de prezentare al afacerii în document ppt, pe
care va trebui să îl completeze și să îl transmită, via e-mail, Brand Managerului regiunii
înainte cu maximum 72 ore de data competiției.
Al.2 Fiecare concurentă, la competiția regională va trebui să parcurgă un training de 2 ore
- online - oferit gratuit de către organizatori, în vederea structurării prezentării afacerii
pentru competiție.
5.3.2 Desfășurarea competiției regionale
Al.1 Fiecare concurentă va avea la dispoziție 3 minute pentru a-și prezenta afacerea și 3
minute pentru a răspunde întrebărilor juriului.
Al.2 Juriul va avea la dispoziție 20 de minute pentru deliberare, în baza unui formular
standard de jurizare.
Al.3 Câștigătoarele și premiile se vor anunța după deliberarea juriului.
5.4 Desfășurarea finalei naționale
Al.1 Finala competiției va avea loc în data de 12 Noiembrie 2021, la București.
Al.2 În finală vor participa cele 12 concurente selectate, respectiv: 6 câștigătoare a locului
I desemnate prin votul juriului în competițiile regionale; 6 câștigătoare desemnate prin
votului publicului în competițiile regionale.
Al.2 În data de 11 Noiembrie 2021 va avea loc competiția celor 12 concurente în forma de
organizare menționată la Pct. 5.3.2 Al.1, Al.2 din prezentul Regulament.
Al.3 Câștigătoarele vor fi anunțate în cadrul finalei naționale organizate în data de 12
Noiembrie 2021.

SECŢIUNEA 6. JURIZAREA
6.1 Câștigătorul va fi desemnat de către un juriu format din membrii selectați de către
Organizator, în funcție de argumentarea provocării și tema Concursului, apreciată liber de
către aceștia, și având în vedere următoarele criterii de jurizare:
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a) Argumentarea planului de afacere – se alocă 70 puncte, după cum urmează:
- potențial de creștere al afacerii – 20 pct
- impactul afacerii în comunitate – 20 pct
- profitabilitatea afacerii – 10 pct
- gestionarea riscurilor – 15 pct
- produs/serviciu inovator – 5 pct
b) Completarea în mod corect a câmpurilor secțiunii “Anexa plan de afacere” din
platforma https://ofa.ugir.ro/ofa-startup-angels/ se aloca 30 puncte.
6.2 Juriul își rezerva dreptul de a lua în considerare doar argumentele, respectiv
prezentările aliniate cu tema Concursului care se referă la subiectul temei Concursului și
care nu conțin elemente denigratoare, discriminatoare sau care promovează un
comportament inadecvat ori care conțin discriminări de orice fel.
6.3 Argumentările pentru dezvoltarea afacerilor înscrise în Concurs trebuie să fie
originale. Participanții declară și garantează că nu încalcă prevederile legale existente
privind drepturile de autor și drepturile conexe, precum și orice alte drepturi de
proprietate intelectuala.
6.4 Castigator va fi desemnat participantul care a acumulat cel mai mare număr de
puncte.
6.5 În urma adjudecării premiilor, câștigătoarele vor semna un contract cu organizatorul
care va conține beneficiile oferite în cadrul concursului, precum și obligațiile care îi revin
în modul de utilizare a premiilor.

SECŢIUNEA 7. JURIUL CONCURSULUI
7.1 Juriul regional este format din 5 membri desemnaţi de către Organizator. Membrii
juriul vor fi aleși astfel:
1.
2.
3.
4.

Raluca Culda - Manager Proiect OFA Startup Business Angels
Alina Novac, Manager Operațional OFA Startup Business Angels
Renate Popescu - Președinte OFA Bihor
Un reprezentant al unui sponsor regional, conform pachetului de sponsorizare
ales
5. O persoană aleasă din comunitatea regională de afaceri, care susține la nivel
regional antreprenoriatul feminin.
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7.2 Juriul sesiunii finale este format din 5 membri desemnaţi de către Organizator.
Membrii juriul vor fi aleși astfel:
1.
2.
3.
4.
5.

Mirabela Miron - Președinte OFA UGIR
Raluca Culda - Manager Proiect OFA Startup Business Angels
Un reprezentant al unui sponsor național
Un reprezentant CECCAR
Un reprezentant UGIR

SECŢIUNEA 8. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR
8.1 Prin participarea la Concurs, participantii consimt ca Organizatorul să colecteze, să
înregistreze, să organizeze, să stocheze, să extragă, să consulte, să utilizeze, să transfere
sau să proceseze, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, datele personale
furnizate de aceştia, cu scopul de a permite înscrierea participanților în Concurs,
înregistrarea acestora pe pagina dedicată Concursului, publicarea Câștigătorului pe
pagina Concursului și pe Pagina Partenerilor, posibilitatea acestuia de a fi desemnat
câștigător și acordarea Premiului Concursului, date personale ce vor consta din:
(i) pentru participanții înscriși la Concurs: nume, prenume, adresa de email și numărul de
telefon;
(ii) pentru câștigătorul Concursului: nume, prenume, anul nașterii, numărul de telefon,
adresa de e-mail, adresa de domiciliu, extrasul de cont și copia actului de identitate.
NOTA: În argumentarea încărcată în Concurs vă rugăm să nu divulgati date cu caracter
personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, opinii
politice, convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate etc), numere de asigurare
socială sau informații legate de cazierul penal.
8.2 Participanții înscriși consimt că în cazul în care vor fi aleși drept castigator al Premiului
Concursului să furnizeze aceste date cu caracter personal care vor fi prelucrate de
Organizator.
8.3. Conform legislației aplicabile, Organizatorul este obligat să facă public numele
câștigătorului prezentului Concurs și a Premiului acordat.
8.4 Refuzul unui participant declarat câștigător de a i se prelucra datele personale în
scopul prezentului Concurs și/sau furnizarea incompletă, cât și refuzul de a i se înscrie
numele pe listele făcute public de Organizator, îndreptățesc Organizatorul să refuze
acordarea Premiului, participantul declarat câștigător fiind astfel automat descalificat.
8.5 Cu acordul expres al participantului declarat câștigător, persoana și imaginea acestuia
vor putea fi folosite în mijloacele de comunicare (prin orice media) utilizate de către
Organizator și/sau Partener în cadrul Concursului fără niciun fel de obligație de plată.
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8.6 Organizatorul se obligă să respecte legislația privind protecția datelor cu caracter
personal pe durata Concursului. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze
confidențialitatea datelor personale ale participanților înscriși la prezentul Concurs și să le
utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare.
8.7 În conformitate cu legislația privind protecţia datelor cu caracter personal şi liberă
circulaţie a acestora, participanții înscriși au următoarele drepturi :
(i) dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate;
(ii) dreptul de a solicita Organizatorului rectificarea datelor cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita Organizatorului ștergerea datelor cu caracter personal atunci
când acestea nu mai sunt necesare în scopul organizării și desfășurării Concursului;
(iv) dreptul de a solicita Organizatorului restricționarea prelucrării;
(v) dreptul de a solicita Organizatorului transmiterea datelor cu caracter personal care îi
privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat;
(vi) dreptul de a se opune prelucrării, inclusive celor efectuate în scopuri de marketing.
8.8 Participanții pot contacta Organizatorul în legătură cu oricare dintre drepturile lor
menționate mai sus sau pot înainta o plângere în legătură cu modul în care Organizatorul
utilizează datele cu caracter personal printr-o cererea scrisă, datată și semnată, expediată
pe adresa Organizatorului sau printr-o cerere scrisă trimisă la adresa de email:
ofa.startupangels@gmail.com
8.9 Participanții la Concurs beneficiază de următoarele drepturi în contextul prelucrării
datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la
rectificare, dreptul la ștergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restricționare,
dreptul la portabilitate, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi subiectul unei decizii
individuale automate și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și/sau instanțelor competente, în măsura în care
consideră că este necesar.

SECȚIUNEA 9. Publicarea Regulamentului. Întreruperea / Încetarea Concursului
NOTA : OFA UGIR își rezervă dreptul de a modifica datele de începere și de terminare,
fără drept de compensare, dar nu înainte de a anunța publicul pe site-ul www.ofa.ugir.ro,
printr-o modalitate care asigura aducerea la cunoștință a acestor modificări vizitatorilor
site-ului și implicit participanților la Concurs.
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9.1 Pentru aducerea la cunoștința publicului, Regulamentul va fi disponibil pe site-ul
www.ofa.ugir.ro, incepand cu data de 09 Iulie 2021.
9.2 Concursul va putea fi întrerupt / încetat înainte de termen doar în caz de forță majoră
și/sau caz fortuit (așa cum acestea sunt definite de Codul Civil). În situația apariției
vreunui astfel de caz, Organizatorul va anunța participanții prin postarea anunțului pe
pagina www.ofa.ugir.ro
9.3 Situațiilor avute în vedere la art. 9.2 le sunt asimilate și hotărârile definitive și
irevocabile ale instanțelor competente sau alte acte emise de autorități publice
competente.
9.4 În situațiile avute în vedere la art. 9.2 și 9.3, Organizatorul nu mai are nicio obligație
către participanți cu privire la returnarea unei sume bănești cu titlu de despăgubire sau
alte asemenea pretenții.

10. LITIGII
În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi
soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă,
părțile vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente.

Prezentul document a fost redactat și semnat astăzi, …………… 2021, în 2 (două)
exemplare originale. Participantul declară în mod expres că a citit și înțeles Regulamentul și
acceptă termenii și condițiile acestuia

Nume concurent:..................................................
Denumire societate comercială:................................................................
Semnătură:...................................................................
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