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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DE PROMOVARE 
Inscrie-ti business-ul tech in Acceleratorul InnovX- BCR (denumit in continuare „Regulamentul”) 

 
 
SECTIUNEA 1 - ORGANIZATORUL CAMPANIEI 
1.1 Organizatorii campaniei „Inscrie-ti business-ul tech in Acceleratorul InnovX- BCR sunt Banca Comerciala 
Romana S.A., institutie de credit,  persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Calea Plevnei nr.159, Business 
Garden Bucharest, Cladirea A, etajul 6, sector 6, Bucuresti , inregistrata in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-
PJR-40-008/1999, cont bancar cod IBAN RO39RNCB0002B00026473000 deschis la Banca Comerciala Romana S.A. 
– Centrala, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/90/1991, CUI RO 361757, societate comerciala pe actiuni 
administrata in sistem dualist, avand un capital social subscris si varsat integral in valoare de 1.625.341.625,40 RON, 
avand numar de Operator de date cu caracter personal 3776 si 3772  si  Asociatia INNOVX, cu sediul in Bucuresti, 
sector 5, strada Costache Negri nr. 2, etaj 4, spatiul 8, inregistrata in Registrul Special al Judecatoriei sector 5 sub nr. 
8/01.03.2019, CIF 40754925 (denumiti in continuare „Organizatorii”). 
1.2 Campania de promovare „Inscrie-ti business-ul tech in Acceleratorul InnovX -BCR (denumita in continuare 
„Campania”), se va derula sub prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.  
 
SECTIUNEA 2 - DURATA CAMPANIEI, ARIA DE DESFASURARE SI PRODUSELE/SERVICIILE 
PARTICIPANTE 

2.1 Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 13.01- 29.10.2021, urmand a fi organizata 

si desfasurata pe site-uile www.bcr.ro  si www.innovx.eu , (unde se pot afla detalii despre Campanie), conform 
mecanismului Campaniei (punctul 3 din prezentul Regulament).    
2.2 In situatia in care Organizatorii decid sa scurteze/sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la 
cunostinta participantilor prin publicarea informatiei pe site-ul www.bcr.ro  sau pe site-ul www.innovx.eu, cu cel putin 2 
zi inainte de intrarea in vigoare a modificarilor. 
2.3 Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. 
2.4 Pentru detalii privind Campania, participantii pot solicita gratuit consultarea Regulamentului, dupa cum 
urmeaza: 

a) accesand portalul Organizatorilor (www.bcr.ro  si www.innovx.eu )   
b) contactand echipa de proiect Accelerator InnovX-BCR via email, la adresa: accelerator@bcr.ro sau 

office@innovx.eu  
 
SECTIUNEA 3 - DREPTUL DE PARTICIPARE. MECANISMUL CAMPANIEI 
3.1 La Campanie pot participa toate persoanele juridice, societati comerciale care, pentru a fi considerate eligibile, 

vor indeplini cumulativ urmatoarele conditii: 
a) sa fie persoane juridice cu sediul social/punct de lucru pe teritoriul Europei Centrale si de Est    
b) sa activeze in domeniul tehnologiei  
c) au avut o cifra de afaceri in anul 2020 sau conform ultimului bilant incheiat: 

Cohorta Grinders intre 50.000 Euro – 500.000 EUR si/ sau au atras o finantare/ investitie cu o valoare 
maxima intre 50.000 Euro – 500.000 EUR reflectata in datele financiare ale companiei 
Cohorta Startups intre 500.000 EUR – 1.000.000 EUR si/ sau au atras o finantare/ investitie cu o valoare 
maxima intre 500.000 EUR – 1.000.000 EUR reflectata in datele financiare ale companiei 
Cohorta Scaleup peste  1.000.000 EUR si/ sau au atras o finantare/ investitie cu o valoare minima de  
1.000.000 EUR – reflectata in datele financiare ale companiei. 
 
Cifra de afaceri se poate cumula cu cea al altor companii cu care formeaza grup in acceptiunea Legii 
IMM.  
 

d) sa participe la Campanie prin intermediul persoanelor fizice care au calitatea de reprezentanti legali ai 
persoanei juridice; 
e) sa respecte conditiile din prezentul Regulament. 
 

3.2 Nu pot participa la Campanie: 
- rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/sotia angajatilor BCR/ai entitatilor la care BCR detine participatii, in 
cazul in care sunt reprezentantii legali ai unei persoane juridice participante la Campanie; 
- persoanele si rudele de gradul I ale acestora (copii si parinti), care au si/sau au avut calitatea de mentori, membrii 
ai juriului si/sau membrii ai echipei InnovX in campanie cat si/sau alte programe similare de accelerare. 
3.3  Participarea la Campanie este gratuita. 
3.4 Pentru a putea castiga unul din premiile acordate in aceasta Campanie, companiile participante trebuie sa 
completeze formularul online de inscriere in Acceleratorul InnovX-BCR , disponibil la adresa web: 
www.bcr.ro/accelerator sau www.innovx.eu , precum si sa indeplineasca conditiile prevazute la pct. 3.1 din 
Regulament. 

http://www.bcr.ro/
http://www.innovx.eu/
http://www.bcr.ro/
http://www.innovx.eu/
http://www.bcr.ro/
http://www.innovx.eu/
mailto:accelerator@bcr.ro
mailto:office@innovx.eu
http://www.bcr.ro/accelerator
http://www.innovx.eu/
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3.5. In mod exceptional cu aprobarea comitetului de selectie un numar reprezentand maxim 10% din companiile 
admise pot participa la program in calitate de chalangeri, definite ca si companii care nu ating criteriile de eligibilitate a 
a fiecarei grupe in parte. 
 
 
SECTIUNEA 4 - DESCRIEREA PREMIILOR 
4.1 Premiile constau in maxim 20 burse de participare pentru fiecare cohorta Startups, Grinders si  Scaleups in 
Programul de mentorat si accelerare de business.   
4.2 Se vor acorda  maxim 20  premii pentru fiecare cohorta , ce constau in participare gratuita la cursurile si 
evenimentele Programului de educatie, mentorat si accelerare de business Startups, Grinders si Scaleups  in 
cadrul AcceleratoruluiI InnovX-BCR precum si participarea la conferinta internationala din Silicon Valley. 
 
SECTIUNEA 5 – SELECTIA COMPANIILOR CASTIGATOARE, ACORDAREA PREMIILOR SI INFORMATII 
SPECIFICE 
 
5.1 Modalitatea aleasa de Organizatori pentru desemnarea castigatorilor premiilor acordate in prezenta Campanie 
reprezinta un amplu proces de evaluare a tuturor proiectelor inscrise prin intermendiul formularului disponibil pe 
site-urile Organizatorilor. 
 
Procesul de evaluare al proiectelor depuse de companii in cadrul Acceleratorului InnovX-BCR este unul bazat pe 
profesionalism, transparenta, incurajarea protectiei proprietatii intelectuale, obiectivitate, egalitate de gen si 
nediscriminare. Datorita caracteristicilor procesului de evaluare descris, Organizatorii nu vor accepta contestatii 
din partea candidatilor cu privire la rezultatele evaluarii. 
 

Proiectul va fi evaluat de catre un juriu de experti din cadrul companiilor partenere Acceleratorului InnovX-BCR , 
avand diferite competente pentru a acoperi toate aspectele relevante ale acestuia. Lista expertilor va fi facuta 
publica in timpul procesului de evaluare si nu inainte, astfel incat sa fie excluse orice posibilitati de influentare a 
juriului. 
   
 Datele limita de inscriere online in vederea participarii la preselectie sunt urmatoarele: 
- pentru Cohorta Grinders: 5.03.2021    
- pentru Cohorta Startups:9.07.2021  
- pentru Cohorta Scaleups:29.10.2021 
 
Preselectia companiilor inscrise se va face conform urmatorului calendar: 
- pentru Cohorta Grinders: 8.03 - 11.03.2021 
- pentru Cohorta Startups:12.07 - 15.07.2021  
- pentru Cohorta Scaleups: 01.11 - 04.11.2021  
 
Selectia finala a companiilor se va face conform urmatorului calendar: 
- pentru Cohorta Grinders: 12.03.2021  
- pentru Cohorta Startups:16.07.2021  
- pentru Cohorta Scaleups: 5.11.2021  
 
 
In urma selectiei finale companiile vor participa in Programul de accelerare conform urmatorului calendar: 
 maxim 20 companii Grinders in perioada 15.03 - 22.04.2021  
 maxim 20 companii Startups in perioada  19.07 - 26.08.2021 
 maxim 20 companii Scaleups in perioada  08.11 - 16.12 2021 
 
 
Transparenta:  
 

 Aplicatiile companiilor la Acceleratorul InnovX-BCR sunt publice. Ca urmare, companiile pot include in 
formular doar acele detalii pe care acestea le vor putea face publice. Pitch-ul reprezentantilor companiilor 
selectate va fi public pe canalul de streaming video al InnovX, dupa caz. De asemenea, si procesul de 
evaluare va fi unul transparent ce va folosi tool-uri on-line astfel incat sa fie excluse orice posibilitati de 
influentare a juriului.  

 
Protejarea proprietatii intelectuale:   

 Organizatorii incurajeaza si evalueaza pozitiv companiile care prezinta o strategie de protejare a 
proprietatii intelectuale bine pusa la punct.  

 
Obiectivitate:  

 Numarul juratilor va fi unul ce va permite acoperirea tuturor aspectelor importante dintr-o aplicatie si va 
asigura evitarea oricarui risc de frauda ce ar putea aparea in cazul unui eventual conflict de interese al 
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vreunui membru al juriului. Profilurile vor varia de la experti bancari, avocati, specialisti in proprietate 
intelectuala, antreprenori manageri de companii, evaluatori ai Comisiei Europene, specialisti din diferite 
industrii. Evaluarea se va face atat la fata locului cat si la distanta de catre membrii ai juriului aflati in afara 
tarii. 

 
Egalitate de gen:  

 In cadrul InnovX-BCR incurajam egalitatea de gen si nediscriminarea. Organizatorii vizeaza acordarea 
unui numar egal de burse companiilor cu fondatori barbati/femei.  

 
Nediscriminare:  
 In cadrul Acceleratorului InnovX-BCR nu se vor face discriminari de: nationalitate, rasa sau etnie.  
 
Utilizarea limbii engleze:  

 Modelul de afaceri al Acceleratorului InnovX-BCR este unul internațional si vizeaza acele companii cu 
ambiții de scalare la nivel european și global. Programele, instrumentele, partenerii, conferințele și 
expozițiile care fac parte din programul InnovX-BCR au un caracter global. Prin urmare, este normal ca 
engleza să fie limba principală a acceleratorului. Toate prezentările vor fi scrise în limba engleză de la 
început pentru a putea fi folosite în fața clienților internaționali, a investitorilor și a instituțiilor internaționale 
de finanțare. 

 
5.2. Organizatorii se obliga sa-i contacteze telefonic/ via email pe castigatori, in termen de maxim 7 zile lucratoare 
de la data inscrierii proiectului in formularul de concurs de catre Compania participanta la Campanie, pentru 
anuntarea pasilor urmatori (Preselectia companiilor si respectiv Selectia companiilor, asa cum au fost descrise 
la  pct. 5.1.). Acest termen poate fi depasit in situatii mai presus de diligentele Organizatorilor. Castigatorul, prin 

unul din reprezentantii legali, persoana fizica, poate raspunde ca a acceptat/refuzat premiul. In cazul in care 

castigatorii nu pot fi contactati din diverse motive (ex: lipsa numar de telefon, numar telefon invalid sau incorect 
inregistrat in aplicatie, nu au putut fi gasiti dupa efectuarea a 3 apeluri etc) sau daca refuza premiul atribuit, se vor 
apela in ordine companiile cu proiecte eligibile inscrise in Campanie. 
5.3 Pentru a intra in posesia premiilor constand in burse de participare in cadrul Acceleratorului InnovX-BCR 
(Programul “Startups, Grinders , Scaleups ”) fiecare castigator, prin persoana fizica ce reprezinta legal persoana 
juridica trebuie sa faca dovada   faptului  ca el este persoana fizica ce reprezinta legal persoana juridica. Dovada 
se poate face prin copie a certificatului de inregistrare la Registrul Comertului, act doveditor (certificat constatator 
de la Registrul Comertului, hotarare a Consiliului de Administratie, act constitutiv, declaratie pe proprie 
raspundere) asupra calitatii de reprezentant legal al persoanei juridice.  
5.4 Premiile care nu vor putea fi acordate din diverse motive, vor ramane la dispozitia Organizatorilor. 
5.5 Un participant la Campanie nu poate castiga decat un premiu in cadrul acesteia. Dreptul asupra premiului nu 
poate fi transferat unei alte persoane, iar premiile nu se pot schimba cu contravaloarea in bani. 
5.6. Participantii in bootcamp vor avea urmatorul program timp de 6 saptamani:   
- 4 zile pe saptamana; interval orar : 10.00:00–14:00 Curricula Bootcamp  
- participarea la o conferinta internationala in Slicon Valley in functie de rezultate obtinute in timpul programului  
 
 
SECTIUNEA 6 - TAXE SI IMPOZITE AFERENTE 
6.1 Organizatorii se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre 
castigatori in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 
6.2 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a 
castigatorului. De la data virarii premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestora revin proprietarului. 
 
SECTIUNEA 7 - LEGEA APLICABILA.LITIGII 
7.1 Eventualele neintelegeri aparute intre Organizatori, precum si intre acestia si participantii la Campanie se vor 
rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele 
judecatoresti de la sediul BCR. 
7.2 Legea aplicabila este legea romana. 
7.3 Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite in atentia Anca Luca la urmatoarea 
adresa: anca.luca@bcr.ro in termen de maxim 10  zile de la data incheierii Campaniei. Dupa aceasta data, 
Organizatorii nu vor mai lua in consideratie nicio reclamatie. 
 
SECTIUNEA 8 - INTRERUPEREA/INCETAREA CAMPANIEI  
8.1 Campania va putea fi intrerupta/incetata inainte de termen doar in caz de forta majora si/sau caz fortuit (asa 
cum sunt acestea definite de Codul Civil) sau printr-o decizie a Organizatorilor. 
In situatia aparitiei vreunuia din aceste cazuri, Organizatorii vor anunta participantii pe site-urile Organizatorilor 
(www.bcr.ro  si www.innovx.eu ). 
8.2  In situatiile avute in vedere la pct. 8.1 sunt incluse si hotararile instantelor judecatoresti, precum si actele unor 
autoritati publice competente. 

mailto:anca.luca@bcr.ro
http://www.bcr.ro/
http://www.innovx.eu/
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8.3 Pentru situatiile avute in vedere la pct. 8.1 si pct. 8.2, Organizatorii nu mai au nicio obligatie catre participanti cu 
privire la returnarea vreunei sume de bani cu titlu de despagubire sau alte asemenea pretentii. 
 
SECTIUNEA 9 -  PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE  

9.1 BCR prelucreaza datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, reprezentanti legali ai persoanelor juridice 
in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv, dar fara 
limitare la prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016.  
9.2 Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea executarii obligatiilor si exercitarii drepturilor care 
rezulta in privinta BCR prin acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament de catre participanti, dupa 
cum urmeaza: pentru desemnarea castigatorilor acestei Campanii, realizarea de rapoarte statistice cu privire la 
clienti, produse si participanti, si transmiterea de informatii privind Campania in derulare. Furnizarea datelor este 
voluntara insa refuzul de a furniza aceste date poate atrage imposibilitatea participarii la Campanie. De 
asemenea,în ceea ce privește câștigătorii, numele, prenumele, premiul si localitatea in care domiciliaza aceștia 
vor fi publicate pe portalul BCR (www.bcr.ro), conform OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi 
serviciilor de piaţă, această prelucrare reprezentând o obligație legală ce incumbă BCR.    
9.3 BCR va putea furniza informatii privind actiuni similare ce vor fi realizate in viitor sau privind oferte ale BCR, 
ale afiliatilor BCR si Erste si ale partenerilor prin transmiterea unor comunicari comerciale, respectand cerintele 
legale aplicabile. BCR va oferi cu ocazia fiecarei comunicari, posibilitatea dezabonarii de la primirea unor astfel de 
informatii prin trimiterea unui e-mail la adresa dpo@bcr.ro sau prin contactarea Info BCR: 0800.801.227, apelabil 
non-stop, gratuit din orice retea nationala.)  
9.4 Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi introduse in baza de date destinata 
consumatorilor de produse/servicii BCR si vor fi stocate pe durata necesara organizarii Campaniei, precum si 
ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba BCR inclusiv obligatiile in materie fiscala si in materia 
arhivarii. Dupa expirarea duratelor de stocare, este posibil ca BCR sa anonimizeze datele, lipsindu-le astfel de 
caracterul personal, pentru scopuri statistice. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu 
vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care BCR trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in 
vigoare. 
9.5 Persoanele fizice, reprezentanti ai persoanelor juridice, beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul 
prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul 
la stergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, 
dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii de Supraveghere 
si/sau instantelor competente, in masura in care considera ca este necesar. Pentru mai multe detalii privind 
activitatile de prelucrare si modul de exercitare a drepturilor, participantii pot contacta BCR la adresa de e-mail: 
dpo@bcr.ro  
 
 
SECTIUNEA 10 -  ALTE PREVEDERI ALE REGULAMENTULUI  
10.1 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord si accepta neconditionat si in mod irevocabil 
prevederile prezentului Regulament. In cazul in care Organizatorii constata neindeplinirea si/sau nerespectarea 
conditiilor stipulate de prezentul Regulament, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce 
revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati.  
10.2 Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare 
dupa anuntarea prealabila a participantilor pe site-urile www.bcr.ro si www.innovx.eu  Anuntul se va face de catre 
Organizatori cu cel putin 2 zile inainte de intrarea in vigoare a modificarilor. 

Prezentul Regulament a fost incheiat si semnat astazi, 13.01.2021, la Bucuresti, in 2  exemplare originale care 

raman la Organizatori.  
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