
 

I&NNOVATION CHALLENGE  Noiembrie 2018 

I&NNOVATION CHALLENGE  
Regulament 

 

1. Introducere 
Enel Global Infrastructure and Networks S.r.l. (denumită în continuare „Enel GI&N”) caută soluţii alternative 
pentru provocările tehnice şi problemele cu care se confruntă în activitatea cotidiană. În acest scop, 
începând cu data de 15 noiembrie 2018, Enel GI&N va lansa Enel Open Innovability 
[www.openinnovability.enel.com] (denumit în continuare „Platforma”) un concurs de inovare (denumit în 
continuare „I&NNOVATION CHALLENGE”) privind cinci (5) provocări (denumite în continuare 
„Provocările”) care trebuie soluţionate.  
 

2. Descrierea provocărilor 
Concursul I&NNOVATION CHALLENGE vizează următoarele Provocări: 
(1)  Safety Distance; asigurați-vă că distanța de siguranță față de elementele sub tensiune este respectată. 
(2) Open Look; detectarea fraudelor prin utilizarea surselor externe. 
(3) Dischargers Status Indicator; garantează funcționalitatea optimă în liniile aeriene MT. 
(4) Data driven maintenance; localizarea neconvențională a defectelor și mentenanţă predictivă în MT. 
(5) Clean Sheet Designi for process transformation; axată pe lanțul de aprovizionare, mentenanţa 

preventivă, solicitarea de conectare.  

3. Definirea Prezentării 

Partenerul care participă la PROVOCAREA I & NOVATION (denumit în continuare „Solicitant") va depune 
cererea prin intermediul Platformei în ceea ce privește Provocările descrise la alineatul (2) (denumite în mod 
colectiv „Propunerea"). 

4. Eligibilitatea participanţilor 
Cu excepţia persoanelor implicate în organizarea şi gestionarea concursului I&NNOVATION CHALLENGE şi 
a soţilor sau partenerilor acestora şi a rudelor până la al patrulea grad calculate în conformitate cu legislaţia 
italiană, toţi angajaţii care lucrează la entităţile juridice care aparţin structurii Infrastructură si Reţele în ţări 
precum Argentina, Brazilia, Chile, Columbia, Italia, Peru, România şi Spania pot participa la concursul 
I&NNOVATION CHALLENGE.  
 
Participarea în echipe este permisă, iar numărul maxim de membri este de trei (3).  
Toți membrii echipei sunt angajați care lucrează în entitățile juridice specificate mai sus. 
Ori de câte ori o echipă participă la I&NNOVATION CHALLENGE, trebuie creat profilul Platformei şi 
candidatura pentru soluţie trebuie depusă de un lider de echipă (denumit „Coordonator de echipa”). 
Coordonatorul de echipa va fi singura persoană de contact pentru echipă în ceea ce priveşte concursul 
I&NNOVATION CHALLENGE, va reprezenta echipa cu drepturi depline, fiind responsabil faţă de aceasta. 
 
Reţineţi că structura echipei trebuie specificată în anexele la Propunere. 
 
Dacă o echipă va fi selectată pentru lista scurtă, numai coordonatorul de echipa va participa - în calitate de 
Finalist - la GI&N Innovation Day 2019 şi va prezenta soluţia echipei (conform descrierii de la paragraful 7). 
 
Dacă vă înscrieţi candidatura la I&NNOVATION CHALLENGE, Solicitantul trebuie să reprezinte și să 
garanteze acest lucru: 
1) este eligibil să participe la I&NNOVATION CHALLENGE; 
2) toate informațiile conținute în propunere sunt adevărate, exacte şi complete; 
3) a văzut și a acceptat politica de confidențialitate a Platformei 
4) nu a încălcat nici o lege din țara de reședință cu privire la legalitatea participării în I&NNOVATION 

CHALLENGE 
5) nu este în situație de conflict de interese cu I&NOVATION CHALLENGE 
6) pe cât posibil, Propunerea nu: (i) încalcă drepturile – inclusiv, dar fără a se limita la drepturile de autor, 

drepturile de marcă comercială, drepturile de brevet sau drepturile de confidenţialitate – ale niciunui terţ; 
(ii) nu include în mod vizibil nicio marcă sau logo; 
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7) Exoneraţi Enel GI&N, angajaţii şi agenţii săi de orice răspundere sau prejudiciu, pierdere sau daună de 

orice fel care decurge din sau în legătură cu concursul I&NNOVATION CHALLENGE sau orice premiu 

câştigat.  

Enel GI & N reamintește tuturor solicitanților că Grupul Enel a adoptat și respectă principiile stabilite în Codul 

de etică, planul de toleranță zero la planul de corupție și în programul de conformitate globală în 

conformitate cu Decretul legislativ italian nr. 231/2001 al Grupului Enel, care în prezent poate fi găsit la 

http://www.enel.com. Solicitantul recunoaște Codul de etică al Grupului Enel ca fiind obligatoriu și confirmă 

să adere la acesta. Solicitantul recunoaște, de asemenea, că Enel SpA a aprobat Enel Global Compliance 

Program, care a fost elaborat ținând seama de principalele convenții internaționale împotriva corupției (de 

exemplu Bribery Act; Foreign Corrupt Practice Act ect.) și care va fi adoptat de toate filialele non-italiene a 

grupului Enel. 

Enel GI&N îşi rezervă dreptul de a respinge orice propunere care nu respectă Termenii şi condiţiile.  

5. Premii 
Cea mai bună propunere pentru fiecare dintre Provocările care vor fi soluţionate va fi răsplătită prin 
participarea la o săptămână de lucru, în care vor avea loc sesiuni de formare şi activităţi în materie de 
inovare. De asemenea, câştigătorii vor fi implicaţi în Formula-E experience (culise şi Gran Prix-ul de la 
Roma, 13 aprilie 2019). Dacă propunerea câştigătoare este depusă de o echipă, premiul va fi acordat tuturor 
membrilor echipei.  
 

6. Candidatura 
Propunerile vor fi depuse exclusiv online prin intermediul platformei în una din cele cinci limbi ale Grupului 
Enel (italiană, spaniolă, engleză, portugheză și română). Candidaturile depuse prin orice alte mijloace nu vor 
fi luate în considerare. Propunerile trebuie prezentate într-o singură etapă și trebuie să includă: 
1) Informaţii despre Candidaţi; în cazul în care candidatul este o echipă, persoana fizică care depune 

candidatura este tratată automat ca reprezentantul autorizat al echipei; în cazul în care candidatul este o 
echipă, fiecare membru al echipei trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate menţionate mai sus și 
trebuie să fie indicat într-un fișier atașat numit " Componența echipei "; 

2) Informații despre propuneri utilizând formatul dat care apare în Platformă 

3) Posibilitatea de a încărca documente pentru maximum 5 fișiere. 
  

Sunt permise aplicațiile pentru mai multe Provocări pe participant (i), cu condiția să se depună o cerere 
diferită pentru fiecare Provocare.  
Candidaţii sunt sfătuiţi să nu aştepte până în ultimul moment pentru a depune prezenta Propunerea. 
Nedepunerea propunerii la timp din orice motiv, inclusiv circumstanţe atenuante, va duce la respingerea  
acesteia.  
 

7. Etape şi termene limită 
Concursul I&NNOVATION CHALLENGE este structurat în următoarele etape: 
 
Etapa 1 – Depunerea candidaturilor 
Candidaturile vor putea fi depuse pe platformă în perioada 15 noiembrie 2018-31 decembrie 2018 (până la 
ora 23:59 CET).  
 
În timpul etapei de depunere, Solicitantul poate adresa întrebări prin trimiterea unui e-mail către persoana 
locala de referinţă (focal point). Un feedback va fi publicat ca atașament în Platformă în maximum trei (3) 
zile. 
 
Pentru a fi eligibili pentru evaluare, candidaturile trebuie să fie complete şi depuse înainte de termenul limită, 
prin intermediul Platformei; solicitanții trebuie să accepte acești Termeni și condiții și Condițiile de utilizare și 
politica de confidențialitate ale Platformei, precum și să declare pe propria răspundere absența conflictelor 
de interese. 

http://www.enel.com/
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Comunicarea cu participanţii: după o depunere oficială validă a cererii, candidaţii vor primi o confirmare in 
Platformă. 
Odată depuse, soluțiile vor fi vizibile pentru toți colegii Enel. Chiar dacă Solicitantul va fi păstrat anonim, 

colegii Enel vor putea îmbunătăți propunerea cu comentariile lor (care nu sunt anonime). 

Etapa 2 – Evaluare 
Propunerile pentru fiecare Provocare vor fi evaluate de un comitet de evaluare (denumit „Comitet de 
Evaluare") pe baza criteriilor de mai jos (în ordinea importanței): 
 
1) Fezabilitatea tehnică şi potenţialul: soluţia tehnologică propusă poate fi realizată/utilizată şi are un nivel 

ridicat de calitate şi caracter distinctiv 
2) Impactul asupra activităţii: Acurateţea şi credibilitatea parametrilor evaluaţi (de exemplu, costuri, 

venituri, beneficii). 
3) Prezentare: Caracterul complet şi claritatea materialului. 

 
Deciziile comitetului de evaluare se bazează pe criteriile menţionate mai sus, dar în cele din urmă sunt la 
libera sa alegere; toate deciziile comitetelor de evaluare vor fi definitive şi obligatorii pentru toate chestiunile 
legate de concursul I&NNOVATION CHALLENGE. 
 
Comitetul de evaluare se angajează să evalueze soluţiile fără prejudecăţi şi fără a facilita candidatura 
niciunui participant în schimbul unor beneficii personale. 
 
Comunicarea cu participanţii: Se vor trimite comunicări specifice finaliştilor, solicitându-le să pregătească o 
prezentare a propunerilor făcute, respectând un anumit format şi o anumită metodologie. De asemenea, 
aceştia vor fi informaţi că vor participa la ziua premierii, în cadrul Enel GI&N Innovation Day 2019. 
 
Soluţiile şi prezentările vor fi jurizate de Comitetul de Evaluare, care va decide trei (3) finaliști pentru fiecare 
Provocare și un juriu care va acorda un (1) câștigător pentru fiecare Provocare. 
 

8. Comitet de evaluare 
Comitetul de Evaluare are următoarea alcătuire: 
 
Challenge Owner sunt responsabili de selecţia şi descrierea provocărilor. Ei sunt experți din șase (6) funcții 

Enel GI&N: 

• Santiago Cascante   (Tehnologia rețelei și inovarea) 

• Gabriele Licasale    (Dezvoltarea reţelei)  

• Jean Pierre Goossens Alayon (Operare şi întreţinere) 

• Nicola Grasso    (Sănătate, siguranţă şi mediu) 

• Domenico Tresoldi   (Operaţiuni comerciale de reţea) 

• Ilaria Vadacchino   (Calitate şi Transformarea Proceselor) 
 

 
Reprezentantul local (Local Focal Point) este responsabil de coordonarea I&NOVATION CHALLENGE în 

fiecare țară și de relațiile dintre participanții de la o anumită țară și Challenge Owner.  

 

• Mirco Kildani    (Italia) 

• Mario Alberto Colonnello  (Argentina) 

• Jose Nilo Rodrigues Da Silva   (Brazilia) 

• Marius Domnicu                    (România) 

• Cesar Rincon Alvarez   (Columbia) 

• Hans Christian Rother Salazar  (Chile) 

• Roberto Leonidas Sanchez Vargas (Peru) 

• Jorge Sanchez Cifuentes  (Spania) 
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9. Drepturile Enel asupra candidaturilor  
Prin depunerea propunerilor în cadrul I&NNOVATION CHALLENGE, Solicitantul: 
 
1) acordă companiei Enel GI&N un drept şi o licenţă irevocabilă, gratuită şi la nivel mondial: i) să utilizeze, 

să revizuiască, să evalueze, să testeze și să analizeze altfel propunerile și întregul conținut al acestora 
în legătură cu I&NNOVATION CHALLENGE; și ii) să prezinte propuneri și întregul conținut al acestora 
în legătură cu I&NNOVATION CHALLENGE (inclusiv, dar fără a se limita la prezentări interne și 
externe, mese rotunde și imagini de ecran ale procesului de intrare în concurs în comunicate de presă) 
în toate mediile (acum cunoscute sau dezvoltate ulterior) ;  

2) este de acord să semneze toate documentele necesare care pot fi solicitate de Enel GI&N şi de 
persoanele desemnate să utilizeze drepturile acordate mai sus; 

3) înțelege și recunoaște faptul că Enel GI & N poate să fi dezvoltat sau să comande materiale similare sau 
identice cu propunerea și renunță la orice pretențiicare rezultă din orice asemănare cu Propunerea 
Solicitantului; 

4) înțelege și recunoaște faptul că Enel GI&N nu poate controla informațiile primite și  dezvăluite 
personalului Grupului Enel în cursul introducerii I&NNOVATION CHALLENGE, sau ceea ce personalul 
Grupului Enel își va aminti în legătură cu orice Propunere. De asemenea, se înțelege și se acceptă 
faptul că Enel GI&N nu va restrânge atribuțiile de lucru ale personalului care a avut acces la propunere. 
Prin înscrierea în I&NNOVATION CHALLENGE, Solicitantul este de acord că Enel GI&N și Enel S.p.A. 
nu pot fi trași la răspundere în temeiul acestei secțiuni sau al legii privind dreptul de autor sau drept 
secret comercial pentru utilizarea informațiilor pe care personalul grupului Enel le poate păstra în 
amintirile lor în cursul dezvoltării sau desfășurării produselor sau serviciilor noastre; 

5) înțelege și recunoaște că, după anunțarea câștigătorului, propunerile pot fi postate pe un site selectat de 
Enel GI&N sau vizionat de vizitatori pe site-ul respectiv. Enel GI&N nu este răspunzătoare pentru 
utilizarea neautorizată a propunerii de către vizitatorii acestui site web.  

6) înțelege și recunoaște că, în timp ce Enel GI&N își rezervă aceste drepturi, nu este obligat să utilizeze 
Propunerea Solicitantului în nici un scop, chiar dacă a fost selectată ca o Propunere câștigătoare. 

 

10.   Modificări ale termenilor şi condiţiilor  
Prin depunerea Propunerii, Solicitantul recunoaște că Enel GI&N și Enel S.p.A. pot modifica acești Termeni 
și condiții în orice moment, la discreția lor. Acestea includ modificări ale datelor privind termenele limită şi 
evenimentele, locaţiile sau specificaţiile privind concursul I&NNOVATION CHALLENGE şi/sau premiile. 
Enel S.p.A. va publica orice modificări ale termenilor şi condiţii pe platformă. Candidaţii ar trebui să viziteze 
în mod periodic platforma pentru a verifica dacă au fost publicate eventuale actualizări ale termenilor şi 
condiţiilor. 
Nicio modificare nu poate fi retroactivă, oferind aceleaşi drepturi participanţilor înregistraţi pe platformă.  
 

11. Conflicte 
În cazul oricărui conflict dintre Termenii și condițiile prezente și Termenii de utilizare ai Platformei, 
prevalează Termenii și condițiile prezente. 

12.   Anularea, modificarea sau suspendarea concursului I&NNOVATION CHALLENGE  
Dacă cineva trişează sau un virus, un bug, un bot pe internet, un eveniment catastrofic sau orice alt 
eveniment neprevăzut sau neaşteptat care nu poate fi anticipat sau controlat în mod rezonabil (denumit şi 
„forţă majoră”) afectează corectitudinea şi/sau integritatea concursului I&NNOVATION CHALLENGE, Enel 
GI&N îşi rezervă dreptul de a anula, de a modifica sau de a suspenda concursul I&NNOVATION 
CHALLENGE. Acest drept este rezervat dacă evenimentul se datorează unei erori umane sau tehnice. Dacă 
nu se poate găsi o soluţie pentru a restabili integritatea concursului I&NNOVATION CHALLENGE, Enel 
GI&N îşi rezervă dreptul de a selecta câştigătorii din rândul tuturor candidaţilor eligibili înregistraţi înainte ca 
Enel GI&N să anuleze, să modifice sau să suspende concursul I&NNOVATION CHALLENGE. Dacă un 
solicitant sau un membru al unei echipe încearcă să compromită integritatea sau funcţionarea legitimă a 
concursului I&NNOVATION CHALLENGE sau dacă Enel GI&N are motive să creadă că un solicitant sau un 
membru al unei echipe a compromis integritatea sau funcţionarea legitimă a concursului I&NNOVATION 
CHALLENGE prin înşelăciune, hacking, crearea unui bot pe internet sau a altui program automatizat sau 
prin comiterea unei fraude în orice mod, Enel GI&N poate solicita despăgubiri în măsura maximă permisă de 
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lege. De asemenea, Enel GI&N poate descalifica şi interzice participarea oricărui solicitant care a aplicat 
practici incorecte de la orice concurs viitor I&NNOVATION CHALLENGE. 

13. Costurile și taxele 
Orice costuri și impozite relevante pentru participarea la I&NNOVATION CHALLENGE sau chitanțe de plată 
vor fi suportate exclusiv de către Solicitanți. Solicitanții sunt rugați să verifice costurile, taxele și impozitele 
aplicabile în conformitate cu legile jurisdicției în care locuiesc sau unde sunt altfel obligați să plătească 
impozite. 
 

14.  Limitarea răspunderii 
Pe lângă orice altă limitare a răspunderii conţinută în termenii şi condiţiile de faţă, Enel GI&N și Enel S.p.A. 
nu sunt răspunzătoare pentru posibilele deficienţe ale Platformei. Trebuie menţionat că Enel GI&N și Enel 
S.p.A. nu sunt responsabile pentru probleme legate de computere, reţele sau orice alte motive care pot 
conduce la pierderi, daune sau înregistrări cu întârziere. 
 

15.  Legislaţia aplicabilă şi tribunalul competent 
Provocarea I&NNOVATION CHALLENGE este reglementată de legea italiană. Orice litigiu va fi soluţionat 
exclusiv de instanţele de la Roma. 
 
 


