
 

I&NNOVABILITY CHALLENGE  Ianuarie 2020 

INTERNA 

I&NNOVABILITY CHALLENGE  
Termeni și condiții 

 

1. Introducere 

Enel Global Infrastructure și Networks S.r.l. (în continuare, „Enel GI&N”) caută să găsească soluții 
alternative pentru provocările tehnice și problemele cu care se confruntă zilnic în activitățile sale. În acest 
scop, începând cu 10 februarie 2020, Enel GI&N va lansa pe platforma Enel Open Innovability 
[www.openinnovability.enel.com] (în continuare, „Platforma”) un concurs de inovație (în continuare, 
„I&NNOVABILITY CHALLENGE”) cu șase (6) provocări (în continuare, „Provocări”) de rezolvat.  
 

2. Descrierea provocărilor 

Concursul I&NNOVABILITY CHALLENGE se raportează la următoarele provocări: 
 

(1) Prevention of electrical incidents to external parties; 
(2) Remote and smarter factory acceptance tests; 
(3) Innovative on-field work experience for network commercial operation technicians; 
(4) Distribution network fault assessment during HV outages; 
(5) Innovative work and material certification process; 
(6) New circular life for grid assets. 

 

3. Definiția prezentării 

Persoana care intentioneaza sa ia parte la I&NNOVABILIYT CHALLENGE (în continuare, „Solicitant”) își va 
depune cererea prin intermediul Platformei, cu referire la Provocările descrise în paragraful 2 (menționate în 
mod colectiv drept „Propunere”). Propunerile depuse trebuie să fie complete.  

4. Eligibilitatea participanților 

Cu excepția persoanelor implicate în organizarea și managementul concursului I&NNOVABILITY 
CHALLENGE și a soților/soțiilor sau partenerilor/partenerelor lor, precum și a rudelor lor până la gradul al 
patrulea de rudenie calculat conform legii italiene, toți angajații care lucrează în entitati juridice care se 
incadreaza in perimetrul Infrastructură și Rețele (Infrastructure & Networks) din urmatoarle țări: Argentina, 
Brazilia, Chile, Columbia, Italia, Peru, România, Spania pot participa la concursul I&NNOVABILITY 
CHALLENGE.  
 
Este permisă participarea în echipe, iar numărul maxim de membri este trei (3).  
Toți membrii echipelor trebuie să fie angajați care lucrează în entitatile juridice menționate mai sus. 
De fiecare dată când o echipă participă la concursul I&NNOVABILITY CHALLENGE, aceasta trebuie să isi 
creeze un profil pe Platformă, iar cererea/aplicatia trebuie să fie depusă integral și trebuie să fie urmărită de 
un manager de echipă („Manager de echipă”).  
Managerul de echipă va fi singura persoană de contact a echipei referitor la concursul I&NNOVABILITY 
CHALLENGE; acesta va fi răspunzător și va reprezenta în mod deplin echipa. 
 
Componența echipei trebuie să fie specificată în atașamentele Propunerii. 
 
Dacă o echipă va fi selectată pentru a fi inclusă pe lista scurta, singura persoană care va participa, în calitate 
de finalist, la Enel GI&N Innovability Day 2020, va fi Managerul de echipă, care va prezenta Propunerea 
echipei (conform descrierii din Paragraful 7). 
 
Prin participarea la concursul I&NNOVABILITY CHALLENGE, Solicitantul va reprezenta și va garanta că: 
1) este eligibil pentru a participa la concursul I&NNOVABILITY CHALLENGE; 
2) nu a fost implicat în pregătirea, organizarea și/sau gestionarea/managementul concursului 

I&NNOVABILITY CHALLENGE; 
3) toate informațiile incluse în Propunere sunt adevărate, precise și complete; 
4) a citit și a acceptat politica de confidențialitate de pe Platformă; nu a încălcat nicio lege în țara sa de 

reședință privind legalitatea participării la concursul I&NNOVABILITY CHALLENGE;  
5) nu se află într-o situatie de conflict de interese cu I&NNOVABILITY CHALLENGE; 
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6) conform cunoștințelor sale, Propunerea nu: (i) încalcă drepturile niciunei părți (inclusiv, dar nelimitându-
se doar la acestea, drepturile de autor, drepturile asupra mărcii comerciale, drepturile de brevet sau 
drepturile de confidențialitate); (ii) înfățișează în mod evident/proeminent nicio marcă înregistrată sau 
logo; 

7) declară și se angajează să exonereze Enel GI&N și Enel S.p.A. de orice răspundere sau vătămare, 
pierdere sau daună de orice fel care poate decurge din sau are legătură cu I&NNOVABILITY 

CHALLENGE și/sau cu efectuarea activităților care țin de I&NNOVABILITY CHALLENGE și/sau cu 

orice premiu câștigat. 
 
Solicitanții trebuie să ia toate măsurile pentru a preveni orice situație prin care s-ar putea compromite 
premierea imparțială și obiectivă în cadrul concursului I&NNOVABILITY CHALLENGE, din orice motiv.  
În plus, Solicitanții trebuie să informeze imediat Comitetul de Evaluare referitor la orice tip de situație care 
constă în sau care poate conduce la un conflict de interese și trebuie să realizeze imediat toți pașii necesari 
remedierii unei astfel de situații.       

 
Enel GI&N reamintește tuturor solicitanților că Enel Group a adoptat și aderă pe deplin la principiile stabilite 
în Codul de etică, în Planul de toleranță zero la corupție și în programul de Conformitate globală, în temeiul 
Decretului legislativ italian 231/2001 al Grupului Enel, care poate fi consultat la adresa: http://www.enel.com  
Prin prezenta, Solicitantul recunoaște caracterul obligatoriu al Codului de etică al Grupului Enel și confirmă 
că aderă la acesta. De asemenea, Solicitantul recunoaște că Enel S.p.A. a aprobat Programul de 
conformitate globală al Enel, care a fost redactat ținând cont de principalele convenții internaționale 
împotriva corupției (de ex., Bribery Act [Legea împotriva mitei]; Foreign Corrupt Practice Act [Legea privind 
practicile de corupție în străinătate] etc.) și care va fi adoptat de toate filialele Grupului Enel din afara Italiei. 
Enel GI&N își rezervă dreptul de a respinge orice propunere care nu îndeplinește aceste Termene și condiții.  

5. Premii 

Cea mai bună Propunere pentru fiecare dintre Provocările pentru care sunt cautate solutii va fi premiată cu: 
i) asigurarea coordonarii proiectului pentru dezvoltarea solutiei ii) asigurarea accesului la sesiuni de trainig 
customizate iii) pariciparea la I&NNOVABILITY JOURNEY pe 3 continente iv) participarea la Play Energy 
Campus Party. Dacă Propunerea câștigătoare este realizata de catre o echipă, premiul va fi atribuit tuturor 
membrilor echipei. 

6. Cererea 

Cererile vor fi depuse exclusiv online, prin intermediul Platformei. 
Solicitanții trebuie să formuleze si sa depună Propunerile in una dintre cele cinci (5) limbi folosite in cadruul 
Enel Group: engleza, italiana, spaniola, portugheza si romana.  
Cererile depuse în orice alt mod nu vor fi luate în considerare.  
Propunerile vor fi trimise într-o singură etapă și vor cuprinde următoarele secțiuni: 
1) Informații despre Solicitant; în cazul în care solicitantul este o echipă, persoana fizică care depune 

cererea va fi considerată automat drept reprezentantul autorizat al echipei – Managerul de echipă; în 
cazul în care solicitantul este o echipă, fiecare membru al echipei trebuie să îndeplinească criteriile de 
eligibilitate prevăzute mai sus și trebuie să fie indicat într-un fișier atașat denumit „Componența echipei”; 

2) Informații despre Propuneri. Solicitanții trebuie să folosească formatul disponibil pe Platformă; 
3) Posibilitate de încărcare a cel mult 5 fișiere reprezentând documente de suport (dimensiune totală de 

25 MB). Documentele de suport pot fi depuse doar în limba engleză. Solicitanții pot include 
eșantioane/exemple ale rezultatelor proiectului pentru a-și susține Propunerea (de ex., prototipuri, 
prezentări, materiale video, materiale grafice, site-uri web, documente etc.). Pentru susținerea 
Propunerii este adecvata utilizarea unui scurt clip video (de maximum 1 minut); în orice caz, finaliștilor li 
se va solicita sa producă si sa transmita un clip video pentru a-și prezenta propunerea în fața 
comitetului, care va desemna câștigătorul.    
 

Sunt permise cereri pentru mai multe Provocări pe participant/participanți, cu condiția depunerii unei cereri 
diferite pentru fiecare Provocare. 
Solicitanților le este recomandat insistent să nu aștepte până în ultimul moment pentru a-și depune 
Propunerea. Neingregistrarea la timp a propunerii, indiferent de motiv, inclusiv în caz de circumstanțe 
atenuante, va atrage după sine respingerea propunerii.  

7. Etape și termene limită 

Concursul I&NNOVABILITY CHALLENGE este structurat în următoarele etape/stadii: 
 

http://www.enel.com/
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Etapa 1 - Depunerea  
 
Solicitanții își vor depune Propunerea pe Platformă din 10 februarie 2020 până în 25 martie 2020 (ora 23.59 
CET).  
 
Enel GI&N are dreptul de a prelungi încheierea acestei etape cu maximum 30 de zile și de a anunța o 
această prelungire, dacă va fi cazul.  
 
În timpul etapei de Depunere, Solicitanții pot trimite întrebări referitoare la concursul I&NNOVABILITY 
CHALLENGE prin e-mail adresat punctului central local menționat mai jos. Un feedback/o clarificare va fi 
emisa si publicată pe Platformă în maxim trei (3) zile. 
 
Pentru a putea fi eligibili pentru evaluare, cererile trebuie să fie complete și depuse înainte de termenul 
limită, pe Platformă.   
 
Solicitanții trebuie să accepte aceste Termene și condiții, precum și Termenii de utilizare și politica de 
confidențialitate aferenete Platformei și vor trebui, de asemenea, să declare pe propria răspundere absența 
conflictelor de interese. 
 
Comunicarea către participanți: după o depunere validată formal, Solicitanții vor primi o confirmare prin 
intermediul Platformei. 
 
Etapa 2 - Evaluarea 
 
Propunerile primite pentru fiecare Provocare vor fi evaluate de un Comitet de evaluare („Comitetul de 
evaluare”) conform criteriilor de mai jos:  
 

1) Fezabilitate și potențial tehnic: soluția tehnologică propusă poate fi realizată/utilizată și are un înalt 
nivel de calitate și caracter distinctiv in business; 

2) Precizie și credibilitate a parametrilor evaluați (de ex., costuri, venituri, beneficii, noi modele 
operative); 

3) Impact din perspectiva sustenabilitatii si a utilizării noilor tehnologii; 
4) Prezentare și material video de prezentare: caracterul complet si clar al materialului. 
 

 
Deciziile Comitetului de evaluare sunt bazate pe criteriile menționate mai sus, dar, în cele din urmă, sunt la 
discreția acestuia; toate deciziile Comitetelor de evaluare vor fi finale, având caracter obligatoriu în privința 
tuturor aspectelor referitoare la concursul I&NNOVABILITY CHALLENGE. 
 
Comitetul de evaluare se angajează să evalueze soluțiile fără a aduce atingere și fără a oferi facilități 
niciunui participant în schimbul unor beneficii personale. 
 
Comunicarea către participanți: Finaliștii vor primi o comunicare specială cu indicații pentru pregătirea unei 
prezentări și a unui material video (de cel mult 1 minut lungime) avand ca obiect Propunerea lor, cu 
respectarea unui format și a unei anumite metodologii. Finalistii vor mai fi informați că urmează să participe 
la ziua premierii, în cadrul Enel GI&N Innovation Day 2020, când vor fi anunțați câștigătorii. 
 
Soluțiile și prezentările vor fi evaluate atât de Comitetul de evaluare, care va decide trei (3) finaliști pentru 
fiecare Provocare, cât și de Comitetul de inovare I&N, cu participarea extraordinară a directorilor altor linii de 
activitate, care vor premia câte un (1) câștigător per Provocare. 
 

8. Comitetele de evaluare  

Comitetele de evaluare vor fi alcătuite astfel: 
 
Deținătorii provocării sunt responsabili de selecția și descrierea provocării.  
  

Challenge Owner Challenge Title 
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Nicola Grasso   Prevention of electrical incidents to external parties 

Ilaria Vadacchino  Remote and smarter factory acceptance tests 

Domenico Tresoldi Innovative on-field work experience for network 
commercial operation technicians 

Jean Pierre Goossens Distribution network fault assessment during HV 
outages 

Federico Pasquini Innovative work and material certification process 

Daniela De Rose New circular life for grid assets 

 
 

Punctele centrale locale sunt responsabile de coordonarea concursului I&NNOVABILITY 

CHALLENGE în fiecare țară și de relațiile dintre participanții dintr-o anumită țară și Deținătorii 

provocării: 

 

 Mirco Kildani    (Italia) 

 Mario Alberto Colonnello  (Argentina) 

 Silvia De Francisci   (Brazilia) 

 Obrejan Vasilica              (România) 

 Cesar Rincon Alvarez   (Columbia) 

 Hans Christian Rother Salazar  (Chile) 

 Roberto Leonidas Sanchez Vargas (Peru) 

 Santiago Cascante Nogales  (Spania) 
 

9. Drepturile Enel GI&N asupra depunerilor  

Prin depunerea propunerilor pentru concurusul I&NNOVABILITY CHALLENGE, Solicitantul:  
1) asigură filialei Enel GI&N un drept și o licență irevocabile, scutite de redevențe, cu valabilitate la scară 

mondială, de a: i) utiliza, revizui, evalua, testa și analiza propunerile și tot conținutul acestora în legătură 
cu concursul I&NNOVABILITY CHALLENGE; și ii), de a prezenta propuneri și orice conținut al acestora 
legat de concursul I&NNOVABILITY CHALLENGE (inclusiv, dar fără a se limita la prezentări interne și 
externe, expoziții și capturi de ecran ale procesului de admitere la Concurs în comunicate de presă) în 
toate tipurile de mass-media (cunoscute în prezent sau dezvoltate în viitor);  

2) este de acord să semneze toate documentele necesare astfel încât Enel GI&N și persoanele sale 
desemnate să poată beneficia de drepturile susmenționate; 

3) înțelege și acceptă faptul că este posibil ca Enel GI&N să fi dezvoltat sau comandat materiale similare 
sau identice propunerii și orice pretenție exprimată ca urmare a similarităților cu Propunerea 
Solicitantului este respinsă. 

4) înțelege și acceptă faptul că Enel GI&N nu poate avea control asupra informațiilor primite care sunt 
divulgate personalului Grupului Enel în cursul participării la concursul I&NNOVABILITY CHALLENGE 
sau asupra informațiilor pe care personalul din cadrul Grupului Enel și le vor aminti despre Propunere. 
De asemenea, se înțelege și se acceptă faptul că Enel GI&N nu va restricționa sarcinile de muncă 
personalului care a avut acces la Propunere. Prin participarea la concursul I&NNOVABILITY 
CHALLENGE, Solicitantul este de acord că Enel GI&N și Enel S.p.A. nu pot fi considerate responsabile, 
în temeiul acestei secțiuni sau al legii drepturilor de autor sau al legii secretului comercial, pentru uz de 
informații pe care personalul din cadrul Grupului Enel le pot păstra în memoriile lor în timp ce dezvoltă 
sau implementează produsele sau serviciile noastre; 

5) înțelege și acceptă faptul că, după anunțarea câștigătorului, Propunerile pot fi publicate pe un site web 
selectat de către Enel GI&N sau pot fi vizualizate de vizitatorii unui astfel de site sau pot fi promovate 
prin canalele, evenimentele etc. sale mass-media obișnuite sau ad-hoc. Enel GI&N nu este 
responsabilă pentru nicio utilizare neautorizată a Propunerii de către vizitatorii unui astfel de site. În timp 
ce Enel GI&N își rezervă aceste drepturi, nu se obligă să folosească Propunerea Solicitantului în niciun 
scop, nici măcar dacă a fost selectată ca Propunere câștigătoare.  
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10.  Modificări la Termeni și condiții  

La depunerea Propunerii, Solicitantul acceptă faptul că Enel GI&N și Enel S.p.A. pot modifica aceste 
Termene și condiții în orice moment, la propria discreție. Aceasta include modificări ale datelor pentru 
termene limită și evenimente, locuri sau specificații privind concursul I&NNOVABILITY CHALLENGE și/sau 
premiile. 
Orice modificare a acestor Termene și condiții va fi publicată pe Platformă.  
Solicitanții trebuie să viziteze Platforma cu regularitate pentru a verifica dacă au fost publicate actualizări ale 
Termenelor și condițiilor. 
Modificările nu pot fi retroactive, oferind aceleași drepturi participanților deja înregistrați pe Platformă.  

11. Conflicte 

În caz de conflict între aceste Termene și condiții și Termenii de utilizare a Platformei, vor prevala Termenii si 

conditiile din prezentul document . 

12.  Anularea, modificările sau suspendarea concursului I&NNOVABILITY CHALLENGE  

Dacă cineva trișează sau dacă un virus, bug, program bot, eveniment catastrofic sau orice alt eveniment 
neprevăzut sau neașteptat, care nu poate fi anticipat sau controlat în mod rezonabil (cunoscut și sub 
denumirea de forță majoră), afectează corectitudinea și/sau integritatea acestui concurs I&NNOVABILITY 
CHALLENGE, Enel GI&N își rezervă dreptul de a anula, modifica sau suspenda acest concurs 
I&NNOVABILITY CHALLENGE. Acest drept este rezervat indiferent dacă evenimentul se datorează erorilor 
umane sau tehnice. Dacă nu poate fi găsită o soluție pentru a restaura integritatea concursului 
I&NNOVABILITY CHALLENGE, Enel GI&N își rezervă dreptul de a selecta câștigători din rândul tuturor 
participărilor eligibile primite înainte ca Enel GI&N să fi trebuit să anuleze, să modifice sau să suspende 
concursul I&NNOVABILITY CHALLENGE. Dacă vreun solicitant sau membru al unei echipe încearcă să 
compromită integritatea sau desfășurarea legitimă a concursului I&NNOVABILITY CHALLENGE sau dacă 
Enel GI&N are motiv de a crede că vreun solicitant sau membru al unei echipe au compromis integritatea 
sau desfășurarea legitimă a acestui concurs I&NNOVABILITY CHALLENGE prin trișare, hacking sau prin 
crearea unui program bot sau al unui alt program automat sau prin comitere de fraudă în orice mod, Enel 
GI&N poate solicita despăgubiri maxime în măsura permisă de lege. Totodată, Enel poate descalifica și 
interzice accesul oricărui participant necinstit la orice concurs I&NNOVABILITY CHALLENGE din viitor. 
Concursul INNOVABILITY CHALLENGE mai poate fi anulat dacă: (i) nu se primește nicio Propunere; (ii) 
comitetul nu identifică câștigătorul sau dacă (iii) câștigătorul trebuie să fie exclus.    

13. Cost și taxe 

Orice eventuale costuri sau taxe referitoare la participarea la concursul I&NNOVABILITY CHALLENGE vor fi 
suportate si plătite în mod exclusiv de către Solicitanți. Solicitanții sunt rugati să verifice toate costurile, 
impozitele și taxele aplicabile conform legislatiei specifice tarii de resedinta/domiciliu sau locatiei în care sunt 
obligați să plătească aceste taxe. 

14.  Limitarea răspunderii 

Pe lângă orice altă limitare a răspunderii inclusă în prezentele Termene și condiții, Enel GI&N și Enel S.p.A. 
nu sunt răspunzătoare pentru posibile deficiențe ale Platformei.  
 
Trebuie reținut că Enel GI&N și Enel S.p.A. nu sunt răspunzătoare pentru probleme generate de  computere, 
rețele sau pentru orice alte motive care pot conduce la pierderi, erori și/sau întârzieri de intrări pe Platforma. 

15.  Legislație aplicabilă și jurisdicție 

Concursul I&NNOVABILITY CHALLENGE este guvernat de legislația italiană. Orice dispute se vor judeca în 
mod exclusiv de catre instantele din Roma. 
 


