
 

REGULAMENT 

OFA StartUp Angels 

Investim în succesul afacerii tale ! 

COMPETIȚIE NAȚIONALĂ DE ANTREPRENORIAT FEMININ 

Editia a II-a- iulie-august 2022 

 

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 

Organizatia Femeilor Antreprenor UGIr (denumita in continuare ”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 aIndustriașilor 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 28 iulie 2021 – 15 

august 2022, la nivelul teritoriul României, după cum urmează: 

- 28 iulie 2022 – lansarea oficială a Competitiei OFA STARTUP ANGELS Editia a II-a 

- 28 iulie- 14 august 2022–  perioada de înscriere în competiție pe platforma 

www.ofa.ugir.ro 

-15 august 2022– verificare proiecte inscrise in competitie, conform grila de evaluare din 

programul Start-Up Nation 

http://www.ofa.ugir.ro/


 

- 16 august 2022- anuntare lista castigatori (3 proiecte cu punctajul cel mai mare estimat 

de echipa de consultanti OFA UGIR si 2 proiecte pe lista de asteptare) 

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, 

● deține un site de prezentare sau o platformă online (magazin online, pagina de 

facebook, instagram) pentru produsele/ serviciile oferite, 

● Completeaza formularul de înscriere de pe site-ul www.ofa.ugir.ro conform cerintelor 

programului Start-Up Nation, 

 Se pot înscrie și participantele de la editia I a competitiei OFA STARTUP ANGELS din 

anul 2021, 

 Se incadreaza in codurile CAEN eligibile detaliate in Anexa 1 din Regulament. 

 Se incadreaza în cerintele de la punctul 3.2. 

3.2. Pot beneficia de prevederile Programului societățile (microîntreprinderi, întreprinderi 

mici și mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării formularului de înscriere și 

pe toată perioada de valabilitate a acordului de finanțare, următoarele criterii de 

eligibilitate: 

1. sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și 

funcționarea cooperației sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 

6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către 

întreprinzătorii debutanți în afaceri, cu modificările și completările ulterioare; 

2. sunt IMM, conform prevederilor art. 2 și ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea 

nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu 

modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională 

Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. 

L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajați și realizează o cifră de afaceri 

anuală netă de până la 50 milioane euro sau dețin active totale de până la 43 milioane 

euro, echivalent în lei). 

3. sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere; 

4. au capital social integral privat; 

5. persoanele care au calitatea de asociați / acționari sau administratori în mai multe 

societăți nu pot aplica în cadrul prezentului Program decât cu o singură societate; 



 

6. sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, au sediul social/punct de lucru și 

își desfășoară activitatea pe teritoriul României; 

7. codul CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului 

(Anexa 1) și autorizat până la momentul plății cererii de rambursare, conform art. 15 din 

Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului 

a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a 

acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și 

completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN; 

8. sunt înființate de către persoane fizice începând cu data de 01 ianuarie 2020, 

inclusiv; 

9. nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru 

toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; Solicitanții 

care au datorii eșalonate nu sunt eligibili pentru a accesa Programul. 

10. Nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciții 

financiare consecutive pentru o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită de 

Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea 

articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de 

minimis, cu modificările și completările ulterioare, și de 100.000 Euro pe durata a trei 

exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în 

contul terților sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de 

minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la 

bugetul de stat sau din fonduri comunitare. 

11. nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, 

închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității; 

12. nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / AIMMAIPE / 

alt furnizor de ajutor de stat/ Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat/de 

minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja 

executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente; 

13.(1)creează cel puțin un loc de muncă cu normă completă, pe perioadă nedeterminată 

după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de muncă ocupat cel 

puțin 2 ani de la data plății ajutorului financiar nerambursabil (AFN)       

(2)În cazul în care locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din 

diverse cauze sau se suspendă după crearea lor în cadrul schemei, beneficiarul are un 

termen de maximum 45 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând 

numărul și condițiile acestora pentru care a primit finanțare; 

14. Asigură o cofinanțare în procent de minimum 5% din valoarea eligibilă a 

proiectului, sub sancțiunea neacordări. 



 

NOTĂ: NU se vor lua în considerare aplicațiile care nu au completate în întregime  

formularul de înscriere. 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. 

3.3. Nu 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. 

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, sectiunea OFA STARTUP 

ANGELS Editia II  

2. Participantul va trebui sa completeze datele solicitate in Formularul de Inscriere. 

4. Ulterior, după completarea formularului și pentru înregistrarea la Concurs, participantul 

va trebui să apese pe butonul TRIMITE. 

5. Evaluarea formularelor de inscriere se va face in baza criteriilor de eligibilitate si a 

sanselor de a obtine cel mai mare punctaj conform cerintelor programului Start-Up Nation 

2022 (Anexa 2- Grila de Evaluare Start-Up Nation). 

SECȚIUNEA 4. PREMIILE OFERITE 

4.1 In semifinala vor fi selectate 5 proiecte care au cele mai mare puctaj evaluat conform 

criteriilor grilei programului de finantare Start-Up Nation (punctajul va fi prezentat in ordine 

descrescatoare, de la cel mai mare la cel mai mic). Dintre cele 5 proiecte, primele 3 vor 

fi declarate castigatoare si urmatoarele 2 vor fi trecute pe lista de rezerva, in cazul in care 

unul dintre cele 3 proiecte castigatoare nu se finalizeaza sau se retrage din competitie. 

4.2. Cele 3 proiecte castigatoare si cele 2 de rezerva vor fi prezentate in cadrul transmisiei 

live ce va fi organizata in mediul on-line, prin platforma ZOOM, in data de 16 august. 

4.2. La finalul competitiei, în urma procesului de jurizare, vor fi oferite următoarele premii: 

1. selectarea primelor 3 proiecte cu cel mai mare punctaj de evaluare conform grilei Start-

Up Nation carora li se va scrie proiectul de finantare, 

2. Un an gratuit de membership in OFA UGIR pentru cele 5 proiecte selectate (3 

castigatoare si 2 de rezerva). 

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI 

5.1. Concurentele trebuie sa completeze toate campurile din formularul de inscriere 

pentru a li se valida inscrierea. 

http://www.ofa.ugir.ro/


 

5.2. Concurentele selectate trebuie sa confirme în scris participarea lor la competiție și 

să respecte în totalitate programul de pregatire oferit de organizatori. 

SECŢIUNEA 6. JURIZAREA 

6.1 Cele 3 proiecte castigatoare vor fi evaluate si anuntate de către un juriu format din 

membrii selectați de către Organizator, având în vedere criteriile de jurizare specifice 

grilei de evaluare prin programul Start-Up Nation (Anexa 2 la Regulament). 

6.2. Membrii din juriu si din echipa organizatorica sunt: 

Presedinte OFA UGIR: Mirabela Miron 

Project Manager: Amalia Georgescu, Vicepresedinte OFA UGIR Reg Nord Est, e-mail: 

ofa@ugir.ro  

Communication & PR Manager: Viorica Cojocaru, Coordonator Comunicare OFA UGIR, 

e-mail: ofa@ugir.ro 

Consultanți seniori Fonduri Nerambursabile: 

Ana-Maria Icătoiu, membru jurizare 

Mihaela Pascariu, membru jurizare 

6.2 Juriul își rezerva dreptul de a lua în considerare doar proiectele din formularul de 

inscriere care sunt eligibile conform cerintelor programului Start-Up Nation 2022 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 proiectelor înscrise în Concurs trebuie să fie 

conform criteriilor si a codurilor CAEN eligibile programului Start-Up Nation. 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 Castigatorii vor fi desemnati confrom proiectelor care au acumulat cel mai mare 

număr de puncte, in ordine descrescatoare. 

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 este format din 5 membri desemnaţi de către Organizator: 

1. Presedinte OFA UGIR: Mirabela Miron 

2. Project Manager: Amalia Georgescu, Vicepresedinte OFA UGIR Reg Nord Est, e-

mail: ofa@ugir.ro  

mailto:ofa@ugir.ro
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3. Communication & PR Manager: Viorica Cojocaru, Coordonator Comunicare OFA 

UGIR, e-mail: ofa@ugir.ro 

4. Consultanți seniori Fonduri Nerambursabile: Ana-Maria Icătoiu si Mihaela 

Pascariu 

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 

Câștigătorilor pe pagina Concursului, 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 castigatori al Premiilor 

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 Premiilor acordate. 

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 Parteneri în cadrul Concursului fără niciun fel de obligație de 

plată. 

8.6 Organizatorul se obligă să respecte legislația privind protecția datelor cu caracter 

personal pe durata Concursului. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze 
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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@ugir.ro  

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 

9.1. 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. 

9.2. Pentru aducerea la cunoștința publicului, Regulamentul va fi disponibil pe site-ul 

www.ofa.ugir.ro, incepand cu data de 28 Iulie 2022. 

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 
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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 sau beneficii non-financiare, 

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, …………… 2022, 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:................................................................... 

 


