
REGULAMENT CHANGENEERS 

 

1. DISPOZITII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA COMPETITIEI 

 

Prezenta competitie este organizata de catre S.C.Ropot Development SRL, cu sediul social în 

str. Ionescu Grigore, nr. 100, bl. 34, sc. A, et. 2, ap 17, cam. 1, sect 2, Bucureşti, înregistrată la 

Registrul Comerțului cu nr. J40/8532/08.09.2010, cod de identificare fiscală RO27364020, cont 

bancar RO87 RNCB 0072 1179 3003 0001 deschis la Banca Comerciala Romana reprezentata 

de Ioana-Alexandra Craioveanu, având funcţia de Administrator. 

 

Competitia se desfasoara exclusiv in acord cu dispozitiile prezentului Regulament si a legislatiei 

Incidente. 

 

Participarea la competitie este conditionata de acceptarea prealabila a Regulamentului. 

Regulamentul se considera acceptat prin bifarea rubricii „accept Regulamentul Changeneers” la 

www.changeneers.ro inainte de inceperea completarii Aplicatiei in vederea participarii la 

competitie. 

 

2. DEFINITII 

 

Urmatorii termeni folositi in prezentul document vor avea urmatorul inteles (cu exceptia situatiei 

in care acestia sunt folositi in mod vadit in alt sens): 

1. a) Competitie – competitia Changeneers, organizata de Ropot Development SRL, in acord 

cu dispozitiile prezentului Regulament; 

2. b) „Organizator” – Ropot Development SRL, cu sediul social în str. Ionescu Grigore, nr. 100, 

bl. 34, sc. A, et. 2, ap 17, cam. 1, sect 2, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. 

J40/8532/08.09.2010, cod de identificare fiscală RO27364020, cont bancar RO87 RNCB 0072 

1179 3003 0001 deschis la Banca Comerciala Romana reprezentata de Ioana-Alexandra 

Craioveanu, având funcţia de Administrator. 

3. c) „Aplicant” – persoanele fizice si juridice care completeaza formularul de înscriere si 

transmit Organizatorului aplicatia de participare la Competitie in cadrul Website-ului; 

4. d) „Participant” – persoanele juridice care transmit Organizatorului aplicatia de 

participare la Competitie in cadrul Website-ului si care indeplinesc criteriile de eligibilitate. 

5. e) Aplicatie - Aplicatia disponibila la adresa: http://changeneers.ro/aplica/, care 

trebuie completata in vederea participarii la Competitie.  

6. f) Business/Solutie – produsul sau serviciul pe care Aplicantul il dezvolta si/sau 

comercializeaza prin intermediul entitatii juridice cu care participa in cadrul Competitiei si care 

este detaliat in cadrul Aplicatiei; 

7. g) „Website” – Platforma web disponibila la adresa http://changeneers.ro/ operata de catre 

Ropot Development SRL in cadrul careia se completeaza si transmit aplicatiile pentru 

participarea la Competitie; 

8. h) Premii: premiile acordate in cadrul Competitiei, astfel cum acestea vor fi mentionate in 

prezentul Regulament. 

 



3. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA COMPETITIEI 

3.1. Calendarul desfasurarii Competitiei 

Competitia se desfasoara in mai multe etape dupa cum urmeaza: 

a) depunerea aplicatiilor 

b) etapa de preselectie -  evaluarea candidatilor prin interviuri de selectie si anuntarea 

participantilor la etapa finala a Changeneers; 

c) Evenimentul final Changeneers este reprezentat de Bootcamp si Pitch final si anuntarea 

castigatorului  

 

Competitia se va desfasura dupa urmatorul calendar: 

4 februarie 2019 – 8 martie 2019 – perioada de completare si transmitere a aplicatiei 

4 martie 2019 – 15 martie 2019 – deliberarea juriului- evaluarea aplicatiilor si interviuri de 

preselectie 

22 martie 2019 – anunțarea echipelor selectate 

29 martie 2019 – 09:30 – 18:00 – bootcamp de pregatire pentru finala 

18 aprilie 2019 – 17:00 – 21:00 – finala Changeneers 

 

 

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica in situatii exceptionale calendarul desfasurarii 

Competitiei, dupa urmatoarea procedura:a) modificarea prezentului Regulament; b) notificarea 

prin email a Aplicantilor/Participantilor cu cel putin 3 zile inainte ca modificarea calendarului sa 

produca efecte; c) afisarea Regulamentului in forma sa modificata in cadrul Website-ului cel 

tarziu la data la care aceasta modificare incepe sa produca efecte. 

 

3.2. Completarea si transmiterea Aplicatiei 

Completarea si transmiterea Aplicatiei se realizeaza in mod exclusiv online, in cadrul Website-

ului, la urmatoarea adresa:  http://changeneers.ro/aplica/ 

Pentru a putea completa si transmite o Aplicatie, Aplicantii vor efectua 

urmatoarele activitati: 

a) accesarea paginii ‘Aplică Acum!’ a Website-ului;  

b) parcurgerea Regulamentului Competitiei prezent;  

c) completarea integrata a Aplicatiei disponibile in cadrul Website-ului, la adresa 

 http://changeneers.ro/aplica/ si transmiterea acesteia Organizatorilor prin apasarea butonului 

coresponzator; 

3.3.  Criterii de eligibilitate 

Pot participa la Competitie in mod exclusiv: 

a) candidatii cu solutii in stadiu de prototip, respectiv candidatii cu solutii care au devenit 

disponibile comercial cu cel mult 1 an inainte de data finalei 

b) candidatii care completeaza in totalitate si in mod corect Aplicatia disponibila in cadrul 

Website-ului la adresa: http://changeneers.ro/aplica/ si o transmit Organizatorilor pana cel tarziu 

22 martie ora 23:59 ora Romaniei. 

 

Pentru evitarea oricarui dubiu nu pot participa in Competitie:  

http://changeneers.ro/aplica/


a) persoane juridice ai caror asociati/actionari se afla in relatii de munca, rudenie sau 

colaborare cu Organizatorul (inclusiv membri asociati ai acestuia) si/sau oricare membru 

al juriului sau al partenerului principal al Competitiei – Samsung Romania. 

 

Totodata, Organizatorul nu va accepta nicio aplicație care:  

a) Este generată automat de un 

computer;  

b) Este completată de un tert;  

c) Este neinteligibilă, sau a fost modificată, reconstituită sau a fost falsificată;  

d) Nu se conformează în totalitate acestul Regulament. 

 

Aplicantii sunt deplin si exclusiv raspunzatori pentru a verifica daca indeplinesc criteriile de 

eligibilitate. In acest sens, Aplicantii inteleg si accepta ca Organizatorii nu au obligatia de a 

analiza si a aduce la cunostinta acestora daca aplicatia acestora indeplineste sau nu criteriile de 

eligibilitate inainte de expirarea perioadei de aplicare (22 martie 2019). 

 

Aplicantii vor fi considerati Participanti la Competitie numai daca in urma verificarilor efectuate, 

organizatorul apreciaza ca acestia indeplinesc conditiile de eligibilitate. Aplicantii se obliga sa 

puna la dispozitia Organizatorului in termen de 10 zile lucratoare de la solicitarea scrisa a 

acestuia, orice documente necesare care dovedesc indeplinirea conditiilor de eligibilitate. 

 

3.4. Criterii de evaluare 

Aplicatiile care vor fi considerate eligibile vor fi analizate de catre un juriu ales de catre 

Organizator, cu respectarea urmatoarelor criterii principale: 

1. Potentialul de impact al solutiei propuse 

2. Atractivitatea pentru actorii implicati si strategia de atragere a acestora 

3. Fezabilitatea financiara si tehnologica pe termen lung 

4. Motivarea și capacitatea echipei de management 

 

 

3.5. Desfasurarea Competitiei. Selectarea participantilor in finala 

 

In urma transmiterii Aplicatiilor, juriul ales de catre Organizator va analiza si juriza aplicatiile 

eligibile in raport de criteriile de evaluare mentionate la art. 3.4. si va selecta Participantii finalisti 

la Bootcamp si Finala Changeneers.  

 

Organizatorul va anunta public in cadrul Website-ului numele Participantilor finalisti. 

Organizatorul nu are obligatia de a anunta in scris sau telefonic fiecare Aplicant cu privire la 

rezultatul selectiei. 

 

Participantii selectati se obliga sa confirme Organizatorului in scris, prin email in termen de cel 

mult 5 zile calendaristice de la data anuntarii Participantilor finalisti in cadrul Website-ului, 

intentia ferma a acestora de a participa la evenimentul final, in caz contrar, Organizatorul 

rezervandu-si dreptul de a permite accesul la evenimentul final a urmatorului/urmatorilor 



Participanti clasati conform clasamentului si de nu mai permite Participantilor in culpa sa 

participe la Competitii ulterioare. 

 

3.6. Desfasurarea Competitiei. Evenimentul final  

 

Changeneers Bootcamp & Finala Nationala se vor desfasura in Bucuresti, fiind necesara 

prezenta fizica la eveniment, pe toata durata zilei a cel putin unui reprezentant din partea 

fiecarui Participant selectat.  

 

Organizatorul nu are obligatia de a asigura cazare, masa, diurna, transport si nici sa 

ramburseze aceste cheltuieli Participantilor. 

 

In cadrul evenimentului final Participantii vor tine in fata unui juriu selectat de Organizator 

pitch-uri cu privire la solutia cu care s-a inscris in Competitie, astfel: 

a) Etapa 1 

Fiecare participant va tine un pitch de maxim 4 minute in fata membrilor juriului, care ii 

vor acorda acestuia un punctaj, in raport de criteriile de evaluare. 

b) Etapa 2 

Membrii juriului vor vizita participanții la un stand de prezentare a aplicatiei/solutiei tehnologice 

pentru a intelege utilitatea, gradul de realizare si modul de functionare a aplicatiei. De 

asemenea, membrii juriului vor folosi acest timp pentru a obține răspunsuri la întrebările de 

lămurire pregătite în urma pitchurilor. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica procedura de mai sus, cu conditia anuntatii 

Participantilor finalisti prin email cu cel putin 5 zile anterior desfasurarii evenimentulul final. 

 

3.7. Stabilirea castigatorilor. Acordarea Premiilor 

Castigatorii vor fi stabiliti si anuntati in cadrul evenimentului final in urma derularii etapei 1 si 2 

de mai sus. 

Organizatorii vor acorda un premiu constând în 10 000 EUR pentru susținerea creșterii gradului 

de adopție și implementarea soluției 

 

Premiile vor fi acordate Participantilor declarati castigatori in termen de cel mult 30 de zile 

calendaristice incepand cu ziua urmatoare semnarii contractului de acordare a premiului. 

Contractul de acordare a premiului, respectiv viramentul vor fi incheiate doar cu o persoana 

juridica, firma prin care echipa castigatoara dezvolta si lanseaza Solutia. 

 

In acest sens, suma aferenta premiilor castigate va fi transferata Participantilor in lei, la cursul 

BNR din ziua evenimentului final. Suma aferenta premiilor castigate va fi 

virata in contul bancar al Participantilor. 

 

Organizatorul va retine si vira la sursa sumele aferente taxelor si impozitelor datorate de 

Participantii castigatori, conform dispozitiilor Codului Fiscal. In acest sens, Organizatorul va 

retine si vira la sursa suma de 16% din premiu si/sau dupa caz o alta suma in 

raport de dispozitiile fiscale aplicabile. 



 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita Paticipantilor castigatori orice documente 

suplimentare care sa dovedeasca indeplinirea criteriilor de eligibilitate si sa descalifice orice 

Participant care nu pune la dispozitia Organizatorului documentele solicitate in termen de cel 

mult 10 zile calendaristice. Totodata, Organizatorul este in drept sa descalifice orice Participant 

castigator daca se dovedeste ca acesta a furnizat orice informatii incorecte sau inexacte pe 

parcursul Competitie si/sau ca a incalcat prezentul Regulament si/sau legislatia aplicabila si/sau 

daca comportamentul acestuia este unul imoral. 

 

In cazul in care un Participant declarat castigator este descalificat, premiul se acorda 

urmatorului Participant in clasament. 

 

4. Confidentialitate. Drepturi de proprietate intelectuala si/sau alte drepturi comerciale 

 

Prin elaborarea si transmiterea Aplicatiei de participare in cadrul Competitiei, Aplicantii si 

Participantii confera Organizatorului si partenerilor acestora (cu titlu gratuit, pe termen nelimitat 

in mod irevocabil si cu aplicabilitate in orice teritoriu) dreptul de a utiliza datele furnizate in 

cadrul Aplicatiei si/sau al sesiunilor de ptich-ing pentru promovarea Competitie, promovarea 

Organizatorului si/sau a partenerilor si/sau a altor evenimente care vor fi desfasurate de catre 

acestia (inclusiv imaginea reprezentantilor Participantilor, inregistrarea video a pitchurilor si 

denumirea Participantilor si/sau a Business-urilor acestora). 

 

In acest sens, Organizatorul si partenerii acestuia, vor putea fara a se limita la: sa aduca la 

cunostinta publicului cu titlu gratuit sau oneros, sub orice forma aleasa de Organizattor, 

inregistrarea video a pitch-urilor Participantilor, Evenimentul final in tot sau in parte, orice alte 

imagini sau inregistrari cu reprezentatii Participantilor pe durata Competitiei; sa scrie si sa 

publice orice articole privind desfasurarea Competitiei si privind Aplicatia/pitch-urile 

Participantilor etc.; sa aduca la cunostinta publicului Participantii declarati castigatori, inclusiv 

valoarea premiilor castigate; sa foloseasca numele si imaginea Participantilor si a 

asociatilor/actionarilor acestora. Aceste drepturi vor fi exercitate de catre Organizator si 

partenerii sai cu buna credinta si in limite rezonabile. 

 

Prin completarea si transmiterea Aplicatiei, precum si prin participarea la sesiunile de pitch, 

Participantii inteleg si accepta ca orice idei, comentarii sau sugestii incluse în formularul de 

participare nu sunt informații confidențiale. Totodata Participantii inteleg si accepta ca orice alta 

persoana (inclusiv Organizatorul, Partenerii sai, ceilalti Participanti, membri juriului) si pot 

dezvolta, poate au dezvoltat, sau sunt în curs de dezvoltare a unor proiecte similare sau 

identice. 

 

Pe cale de consecinta, prin participare, Participanti renunta la orice pretenții legale care ar 

putea rezulta din sau sunt legate de Aplicatia si/sau pitch-urile acestora. 

 

In nicio situatie Organizatorul nu poate fi tinut raspunzator daca o informatie cuprinsa in 

Aplicatia sau pitch-urile Participantilor este folosita de o terta parte, inclusiv in sensul dezvoltarii 



unor business-uri similare. 

 

5. Limitarea raspunderii 

Participantii inteleg si accepta ca participa la Competitie pe propria raspundere. Organizatorul si 

partenerii acestuia nu sunt raspunzatori pentru decizia Participantilor de a participa la 

Competitie si nici pentru eventualele consecinte ale unei astfel de participari (nici pentru daune, 

vătămare corporală sau deces care ar putea apărea ca rezultat al participării la Competitie), 

 

In orice situatie in care raspunderea Organizatorul si a partenerilor sai ar putea fi angajata, 

acestia nu raspund in nici un caz pentru beneficiul nerealizat de Participanti, pierderi de profit, 

clienti si alte asemenea. 

 

6. Modificarea regulamentului de concurs. Anularea Competitiei 

Modificarea Regulamentului de concurs va fi efectuata numai in conditii exceptionale, urmand 

ca Organizatorul sa aduca la cunostinta Aplicantilor/Participantilor modificarile cu cel putin 3 

zile inainte ca modificarile sa produca efecte. Orice modificare a perzentului Regulament se va 

putea efectua doar prin act aditional. 

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula Competitia pentru motive intemeiate, urmand ca 

intr-o atare situatie sa anunte Aplicantii/Participantii intr-un termen rezonabil, in functie de 

motivul anularii. In situatia in care Competitia este anulata, Organizatorul nu va fi obligat sa 

achite Aplicantilor si/sau Participantilor nici un fel de compensatie pentru nici un motiv si in nicio 

situatie, daca motivele anularii Competitiei sunt intemeiate. 

 

7. Legea aplicabila si instanta competenta 

Prezentul document este redactat in limba romana si va fi interpretat potrivit intelegerii sensului 

termenilor sai in limba romana. 

Prezentul document este guvernat de legislatia romana incidenta. Orice litigiu derivat din 

desfasurarea Competitiei se va supune spre solutionare instantelor judecatoresti competente de 

la sediul Organizatorului. 

 

8. Alte dispozitii 

Organizatorul colecteaza datele cu caracter personal ale Participantilor in acord cu legislatia 

aplicabila, precum si in acord cu Politica de Confidentialitate. 

Prezentul document a fost aprobat in data de 01.02.2019 si isi va produce efectele incepand cu 

data de 04.02.2019. 

Pentru orice neclaritati referitoare la continutul si interpretarea prezentului Regulament va 

rugam sa contactati Organizatorul, folosind adresa de email: contact@impacthub.ro 


