Regulament de participare la
programul de finantare
„factory by RAIFFEISEN BANK”, editia 2019

Programul de finantare „factory by RAIFFEISEN BANK”, aflat la cea de-a doua
editie, este un concurs online de finantare pentru proiecte care vizeaza implementarea
unei idei de afaceri („proiect”) de catre intreprinderile mici si mijlocii sau de catre
categoriile de entitati detaliate la Sectiunea 4.1 din Regulament („Participanti”).
Scopul principal al programului este acela de a incuraja spriritul antreprenorial,
prin sprijinul financiar acordat intreprinderilor noi sau celor cu istoric scurt de functionare,
in vederea dezvoltarii si implementarii unor proiecte de afaceri viabile, cu valoare
adaugata in economie, care sa duca la exploatarea ideilor inovative de afaceri, la
imbunatatirea pozitiei IMM-urilor in piata si la cresterea competitivitatii in randul
acestora.
Prezentul regulament prezinta informatii despre modul de implementare a
activitatilor ce vor fi intreprinse in cadrul Programului de finantare „factory by RAIFFEISEN
BANK”, pe toata perioada desfasurarii lui. De asemenea, regulamentul cuprinde o serie
de reguli care trebuie respectate in cadrul acestui program si in perioada de
implementare a proiectului finantat.
Organizator al Programului de finantare „factory by RAIFFEISEN BANK”, editia 2019
(„Programul factory by RAIFFEISEN BANK” sau „Programul”) este Raiffeisen Bank S.A.
(„Banca”), persoana juridica romana, societate administrata in sistem dualist, cu sediul in
Bucuresti, Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca, nr. 246 C, inregistrata in Registrul Bancar
nr. RB-PJR-40-009/1999, numar de ordine in Registrul Comertului J40/44/1991, Cod unic de
inregistrare 361820, Cod de inregistrare in scopuri de TVA RO361820, avand un capital
social in suma de 1.200 milioane lei, integral varsat, reprezentata legal prin dna Raluca
Nicolescu in calitate de Director Executiv, Directia Intreprinderi Mici si Mijlocii.
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SECTIUNEA 1. Procesul de inscriere
Inscrierea se face prin intermediul site-ului www.raiffeisenfactory.ro („site-ul”), detinut de
Banca, unde se desfasoara Programul factory by RAIFFEISEN BANK, respectand urmatorii
pasi:
Creare cont pentru utilizator nou:
1. Accesati www.raiffeisenfactory.ro;
2. Accesati butonul „Autentificare”;
3. Pentru crearea unui cont nou, completati informatiile solicitate, apoi apasati
butonul „Inregistreaza-te”;
4. Dupa inregistrarea datelor, veti primi un e-mail pentru activarea contului nou
creat;
5. Dati click pe link-ul din e-mail-ul transmis de factory@raiffeisen.ro pentru a activa
contul nou creat;
6. Veti fi redirectionat pe platforma, in sectiunea „Contul meu”.
Autentificare utilizator existent:
1. Accesati www.raiffeisenfactory.ro;
2. Accesati butonul de „Autentificare”;
3. Introduceti „e-mail” si „parola” folosite la inregistrarea contului dvs, apoi apasati
butonul „Autentifica-te”.

SECTIUNEA 2: Perioada desfasurarii concursului
Programul Factory by RAIFFEISEN BANK se va desfasura in perioada 12 februarie – 30 mai
2019, inclusiv, in patru etape:
✓ Etapa I: 12 februarie – 31 martie 2019, inclusiv – depunerea/inregistrarea pe
platforma a propunerilor de proiect;
✓ Etapa a II-a: 1– 21 aprilie 2019, inclusiv – evaluarea interna a proiectelor inscrise,
de catre reprezentantii Bancii, in baza criteriilor de evaluare (vezi Sectiunea 6). In
urma evaluarii, vor fi selectate proiectele calificate pentru etapa a III-a. Acestea
vor fi anuntate in saptamana 22 – 26 aprilie 2019, conform celor mentionate la
Sectiunea 5.
✓ Etapa a III-a: 3 – 30 mai 2019, inclusiv – sesiuni de sustinere a proiectelor finaliste,
realizate de Participanti in fata unui comitet de jurizare format, in principal, din
specialisti ai Bancii si de reprezentanti ai mediului de afaceri local. In urma acestor
sesiuni, comisia de jurizare va selecta proiectele admise pentru finantare. Lista
acestor proiecte va fi anuntata la data de 31 mai 2019 pe platforma
www.raiffeisenfactory.ro.
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La finalul programului, Raiffeisen Bank va organiza Gala factory, ceremonia de inchidere
a celei de-a doua editii factory by RAIFFEISEN BANK, alaturi de cei selectati pentru
finantare si de catre parteneri, eveniment care va avea loc in data de 20 iunie 2019.
SECTIUNEA 3. Buget de finantare
Prin programul de finantare factory by RAIFFEISEN BANK, Banca va acorda maximum 100
de finantari pentru sustinerea companiilor start-up.
Bugetul alocat fiecarui proiect va fi de maximum 50.000 (cincizecimii) euro, aproximativ
230.000 lei echivalent. Valoarea exacta a finantarii acordate fiecarui proiect va fi
stabilita de la caz la caz, de catre comisia de jurizare, avandu-se in vedere solicitarea si
nevoile entitatii participante, exprimate prin proiectul incarcat in platforma.

SECTIUNEA 4. Criterii de participare si formularul de inscriere a proiectelor
4.1 Criterii de participare:
4.1.1 Participantii sunt companii de tip Startup, care in acceptiunea prezentului Program
inseamna o entitate care:
A. are cel mult o situatie financiara completa (ianuarie – decembrie) depusa la
unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice la momentul depunerii
proiectului (are istoric scurt de functionare) SAU
B. indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
o are un istoric de functionare de maximum 5 ani, considerat de la data
infiintarii;
o are o cifra de afaceri anuala neta care nu depaseste 4.610.000
(patrumilioanesasesutezecemii) lei, la nivel individual sau consolidat
(conform definitiei interne de Grup a bancii), potrivit ultimelor situatii
financiare depuse;
o intentioneaza sa utilizeze imprumutul pentru a investi in producerea
sau dezvoltarea de produse, procese si/ sau servicii care sunt
inovatoare, dupa cum reiese din planul de afaceri (vezi exemplele din
tabelul de mai jos, privind “Identificarea afacerilor acoperite de
punctul B din definitia Startup”),
cu conditia ca entitatea sa nu fi fost infiintata prin dizolvarea, lichidarea, radierea,
novatia, absorbtia, fuziunea sau consolidarea unei companii existente.
4.1.2 Participantii nu au beneficiat anterior de finantare in cadrul programului factory by
RAIFFEISEN BANK pentru acelasi proiect, respectiv pentru aceeasi idee de afaceri;
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4.1.3 Participantii nu urmaresc, prin participarea la programul factory by RAIFFEISEN
BANK, acoperirea prin finantare a cheltuielilor eligibile pentru finantare care sunt
deja sustinute de alte granturi sau prin alte concursuri de finantare.
Participantii pot fi sau nu clienti ai Bancii la momentul inscrierii proiectului, trebuie sa se
asigure ca indeplinesc criteriile de eligibilitate detaliate la prezentul punct 4.1 si sa
declare acest aspect, in mod corespunzator, pe platforma de concurs, odata cu
inscrierea proiectului. Inainte de accesarea finantarii, finalistii concursului trebuie sa
depuna in original documentatia care sa ateste indeplinirea acestor criterii, prevazuta in
Anexa 1 la prezentul Regulament.
Conditii si definitiile termenilor:
Termen

Definitie

Entitate

Persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica cu
capital integral privat, care desfasoara activitati
economice si este autorizata potrivit legilor in vigoare sa
faca acte si fapte de comert, in scopul obtinerii de profit, in
conditii de concurenta, pe teritoriul Romaniei, respectiv:
- societate cu raspundere limitata (SRL) – acea
societate cu personalitate juridica, organizata de
unul pana la maximum 50 de asociati (inclusiv
societatea cu raspundere limitata cu asociat unic);
- societate pe actiuni (SA) – acea societate cu
personalitate juridica, de tip inchis sau deschis;
- societati cooperative – asociatie autonoma de
persoane fizice si/sau juridice, dupa caz, constituita
pe baza consimtamantului liber exprimat de
acestea, in scopul promovarii intereselor economice,
sociale si culturale ale membrilor sai, in conformitate
cu principiile cooperatiste, si care se organizeaza si
functioneaza in conditiile legii, precum si organizatiile
cooperatiste din domeniul agriculturii;
- persoane fizice autorizate (PFA) - persoana fizica ce
desfasoara orice forma de activitate economica
permisa de lege, in mod individual si independent,
folosind in principal forta sa de munca si aptitudinile
sale profesionale;
- persoane fizice, in calitate de intreprinzatori, titulari ai
unei intreprinderi individuale (II) - persoana fizica ce
desfasoare o activitate economica, in calitate de
intreprinzator, titular al unei intreprinderi individuale,
fara personalitate juridica;
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-

Cheltuieli
eligibile
pentru finantare

Persoana fizica
reprezentand asociatul
majoritar/reprezentantul
legal al entitatii
participante in Program

Proiectul implementat
prin intermediul
finantarii

Identificarea afacerilor
acoperite de punctul B
din definitia Startup

persoane fizice, in calitate de membrii unei
intreprinderi individuale (IF) – persoana fizica ce
desfasoara o activitate economica in cadrul unei
intreprinderi familiale, lipsita de personalitate juridica,
organizata de un intreprinzator persoana fizica
impreuna cu familia sa;
- entitati create in exercitarea unei profesii liberale:
entitati care desfasoara activitati in cadrul unui ordin
profesional reglementat de legislatia specifica,
indiferent de forma lor de organizare (cabinet
individual/ cabinete grupate/ cabinete asociate/
societati civile etc.). Se califica aici profesii ca cea
de medic, avocat, notar, contabil etc.
Persoanele fizice nu sunt eligibile pentru finantare.
- cheltuieli privind investitiile (echipamente, mijloace
de transport, utilaje, investitii in puncte de lucru etc.);
- cheltuieli privind activitatea curenta a societatii (ca
de exemplu: achizitie stocuri, materie prima, plata
furnizori, costuri cu salariile, chirii, datoriile catre
bugetul de stat etc.).
- nu a mai avut calitatea de actionar/ asociat al unei
societati sau de reprezentant legal al unei entitati cu
acelasi domeniu de activitate pentru care se solicita
finantare pana la inscrierea in prezentul Program;
- este implicat direct in desfasurarea activitatii
societatii/entitatii;
- este in varsta de minimum 21 de ani la momentul
inscrierii proiectului;
- are o experienta dovedita in domeniu de minimum 3
ani.
- beneficiaza de o contributie proprie de minimum
25% din valoarea proiectului (financiara sau in resurse
materiale) din partea asociatilor;
- nu are ca finantatori secundari institutii financiarbancare, exceptand creditele acordate cu sprijin
guvernamental.
Entitatea va utiliza finantarea pentru dezvoltarea si
comercializarea:
- unui produs/ serviciu/ proces nou; sau
- unui produs/ serviciu/ proces existent imbunatatit in
mod semnificativ, care va crea sau va adauga
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valoare pentru clienti sau pentru fluxul de lucru.
Exemple de activitati care creeaza valoare adaugata in
economie: IT&C, stiinta medicala si farmaceutica,
optimizare procese, digitalizare, productie, energie verde,
tehnologii noi pentru sectorul respectiv, nanotehnologie,
biotehnologie, securitate alimentara, protectia mediului
etc.
Simplul act prin care se dezvolta:
-

produse/ servicii/ procese inovatoare care nu au
potential de comercializare;
produse/ servicii/ procese nediferentiate fata de
concurenta;
produse/ servicii/ procese fara sau cu valoare
incrementala redusa pentru clienti sau pentru fluxul
de lucru;
modificari minore asupra produselor/ serviciilor/
proceselor sau care nu presupun un grad suficient de
noutate, ci mai degraba vizeaza calitatile estetice
sau alte caracteristici subiective ale acestora,

nu sunt acoperite de aceasta definitie.
4.2 Formular de inscriere a proiectelor:
✓ Prima etapa presupune completarea unui formular de inscriere tip, disponibil online,
dupa creare cont pe www.raiffeisenfactory.ro;
✓ Formularul online contine campuri de completat in mod obligatoriu de catre
reprezentantul legal/ titularul entitatii, in limita unui numar de caractere predefinit sau
care permit selectia informatiilor dintr-o lista derulanta de optiuni; categoriile de
informatii care trebuie completate/incarcate sunt: descrierea propunerii de afacere,
descrierea companiei (nume companie, CUI/CIF, domeniu activitate etc.), segmentul
de piata vizat, canalele de comunicare cu piata, componenta echipa, persoane care
pot fi contactate pentru furnizarea de recomandari, active necesare desfasurarii
activitatii, furnizori si alte tipuri de finantari, alte informatii necesare pentru evaluarea
proiectului, inclusiv CV-ul asociatului majoritar/ reprezentantului legal al societatii/
titularului entitatii.
✓ Dupa ce a fost salvat si trimis, formularul de inscriere nu mai poate fi modificat, ci doar
vizualizat;
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✓ Formularele trimise dupa expirarea termenului de inscriere (vezi prima etapa din
Sectiunea 2) nu vor fi luate in considerare pentru evaluare si participare la program,
optiunea de transmitere fiind inactivata dupa depasirea acestui termen.
✓ Acelasi proiect nu trebuie inscris in Program de catre participanti diferiti. Se va lua in
considerare doar primul proiect depus, restul fiind respinse fara analiza.
Important! Fiecare sectiune este insotita de instructiuni clare de completare.

SECTIUNEA 5. Etapele programului si modul de desfasurare
5.1 Etapa I: 12 februarie – 31 martie 2019, inclusiv – depunerea/inregistrarea pe platforma
a proiectelor cu idei de afaceri pentru start-up-uri.
5.2 Etapa a II-a: 1– 21 aprilie 2019, inclusiv – etapa de evaluare interna a Bancii,
efectuata de catre o comisie de jurizare, formata din reprezentanti ai departamentelor
interne relevante ale Bancii.
Aceasta comisie va analiza fiecare proiect in baza criteriilor de evaluare (vezi Sectiunea
6), punand accent pe caracterul inovativ al ideii de afaceri, precum si pe bonitatea
bancara a participantului, stabilita prin reglementari interne ale Bancii si in functie de
politica interna de risc.
La finalul perioadei de evaluare interna, toti participantii vor fi instiintati, la adresa de email comunicata la momentul inscrierii pe platforma, daca proiectul inscris a fost
acceptat sau respins pentru etapa a III-a.
Dupa primirea instiintarii acceptarii proiectului, participantul va primi detalii pentru
parcurgerea ultimului pas : incarcarea bugetului aferent proiectului / proiectelor
finalizat/e. Bugetul va putea fi downloadat din contul creat iar dupa completare va
trebui reincarcat in aceeasi pagina a site-ului, Contul meu.
In perioada 22 aprilie - 2 mai 2019, Banca va programa intalnirile finalistilor cu comisia de
jurizare.
Important!
Documentele incarcate ca parte a proiectelor inscrise pe platforma pot fi returnate
participantilor pentru completari sau modificari de catre Raiffeisen Bank S.A., in cazul in
care informatiile transmise de acestia nu sunt in forma solicitata de Banca.
Retransmiterea documentelor, cu completarile solicitate de Banca, se va face pana la
data de 17 aprilie 2019, inclusiv. In caz contrar, proiectul respectiv va fi considerat
respins si participantul va fi instiintat in acest sens.
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5.3 Etapa a III-a: 3 – 30 mai 2019, inclusiv – sesiuni de prezentare a proiectelor finaliste de
catre reprezentantii legali ai respectivelor proiecte in fata unei comisii de jurizare (unde
vor avea astfel oportunitatea de a-si sustine ideea si de a raspunde la intrebarile
comisiei), urmate de jurizarea proiectelor de catre comisia formata din specialisti cu
experienta in finantarea de proiecte.
La finalul programului, Raiffeisen Bank va organiza Gala factory, ceremonia de inchidere
a celei de-a doua editii factory by RAIFFEISEN BANK, alaturi de cei selectati pentru
finantare si de catre parteneri, eveniment care va avea loc in data de 20 iunie 2019.
Proiectele selectate spre finantare, in urma evaluarii realizate de catre comisia de
jurizare, vor fi anuntate la data de 31 mai 2019, prin intermediul platformei
www.raiffeisenfactory.ro si a adresei de e-mail comunicata la momentul inscrierii pe
platforma.
Comisiile Bancii care vor face verificarea, evaluarea si selectia proiectelor pe parcursul
programului de finantare pot fi diferite pentru fiecare etapa a programului.
Important!
La momentul finantarii, in baza documentelor mentionate in Anexa 1, prezentate in
original de catre participant, Banca isi rezerva dreptul de a exclude din lista finalistilor
acele proiecte care nu indeplinesc criteriile de eligibilitate mentionate in Sectiunea 6
sau pentru care, in urma verificarilor, s-au identificat informatii adverse sau neconforme
cu profilul de risc acceptat de catre Banca.
SECTIUNEA 6. Criterii de evaluare pentru proiectul depus
✓ Indeplinirea in mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate prevazute la Sectiunea 4.1;
✓ Nivelul de implicare a actionarului/ actionarilor/ reprezentantului legal al entitatii in
afacere si de cunoastere a afacerii;
✓ Comportamentul
de
plata
al
companiei/entitatii
si
al
actionarilor/
asociatilor/reprezentantilor legali ai acesteia;
✓ Echipa proiectului trebuie sa detina abilitatile si experienta necesare pentru
atingerea obiectivelor;
✓ Rolul si contributia echipei sunt descrise concret in aplicatie;
✓ Activitatile de baza ale participantului (definite conform formularului de participare)
sunt in concordanta cu proiectul propus (coerenta activitatii);
✓ Participantul dovedeste stabilitate financiara si raporteaza transparent rezultatele
anterioare (daca exista) si, implicit, contributiile obtinute de la parteneri si
colaboratori;
✓ Nevoia de finantare este clar descrisa in formularul de inscriere si sustine
implementarea ideii de afaceri;
✓ Planul de afaceri este corelat cu obiectivele proiectului;
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✓ Bugetul proiectului este realist, rezonabil si esential pentru implementarea ideii de
afaceri.
In cazul in care una sau mai multe dintre informatiile si/sau documentele
expuse/incarcate pe platforma sau furnizate in dosarul original al proiectului se
dovedesc ulterior a fi eronate sau conduc la concluzia ca proiectul nu este eligibil,
conform prezentului regulament, proiectul va fi eliminat din Program.
Pentru verificarea eligibilitatii proiectelor inscrise in Program, Raiffeisen Bank va solicita
informatii/ documente care sa ajute la evaluarea participantului si la departajarea fata
de ceilalti participanti, ca de exemplu:
✓ Copii ale actelor de identitate ale asociatilor/ administratorilor/reprezentantilor legali
ai entitatii si ale sotilor/sotiilor acestora;
✓ Copii ale situatiilor financiare (balante, bilant);
✓ Note de buget sau explicatii suplimentare (daca sunt considerate necesare);
✓ Contracte clienti/ furnizori (daca exista);
✓ Decizia de contractare credit si constituire garantii (Hotarare AGA/Decizia CA);
✓ Alte documente care pot ajuta in sustinerea cererii de finantare.

SECTIUNEA 7. Conditii de acordare a finantarii
Ulterior desemnarii finalistilor, acestia trebuie sa prezinte bancii documentele obligatorii
descrise in Anexa 1 la prezentul Regulament.
Pentru finantarea proiectelor selectate pentru creditare, beneficiarii vor semna un
contract de finantare cu Raiffeisen Bank S.A., in termen de 90 de zile calendaristice de la
data inchiderii acestui Program, adica pana la 30 august 2019.
Oferta de creditare pentru cei care obtin o finantare in acest Program este publicata pe
platforma de concurs www.raiffeisenfactory.ro, la sectiunea “Oferta Startup” din meniul
principal, incepand cu data de 12 februarie.
Toti beneficiarii finantarilor au obligatia sa raporteze catre Raiffeisen Bank S.A., pentru
perioada si cu frecventa stabilite in contractul de finantare, progresul inregistrat in
proiectul finantat, rezultate partiale sau finale, in functie de stadiul de implementare a
proiectului. Raportarea va consta in completarea unui formular online, transmis pe email la adresa factory@raiffeisen.ro. Un model orientativ de raportare va fi trimis celor
finantati prin prezentul program, prin mesaj de pe adresa factory@raiffeisen.ro. Raiffeisen
Bank S.A. va oferi sprijin pentru utilizarea standardului de raportare.
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SECTIUNEA 8. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale participantilor la campanie sunt prelucrate in
conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter
personal, respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 si
legislatia subsecventa, precum si Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu
caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.
In masura in care Participantul/reprezentantul legal/titularul entitatii dezvaluie
Organizatorului date cu caracter personal apartinand altor persoane fizice (cum ar fi,
fara a se limita la, actionari, administratori, angajati, parteneri, persoane care pot furniza
recomandari), avand in vedere faptul ca Organizatorul nu beneficiaza de modalitatea
practica de a asigura in mod direct informarea acestor categorii de persoane,
Participantul/reprezentantul legal/titularul entitatii are obligatia sa informeze aceste
persoane cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
Participantul/reprezentantul legal/titularul entitatii poarta intreaga raspundere pentru
conditiile in care se realizeaza transmiterea datelor cu caracter personal, atat la
momentul inscrierii proiectului, cat si ulterior, pe intreaga perioada de derulare a
Programului. Astfel, aceasta dezvaluire se va face conform tuturor cerintelor aplicabile,
inclusiv cele privind informarea si obtinerea consimtamantului persoanelor vizate, daca
e cazul, astfel incat Organizatorul sa poata prelucra datele cu caracter personal pentru
scopurile acestui Program, fara sa mai indeplineasca vreo formalitate.
Datele cu caracter personal captate in derularea Programului de finantare, precum si
datele care se genereaza pe baza acestora sunt prelucrate in vederea (i) indeplinirii
scopurilor prezentei campanii, respectiv: verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate
expuse mai sus, identificarea participantilor eligibili, selectarea finalistilor, acordarea
finantarii, publicarea pe site-ul www.raiffeisenfactory.ro a numelui proiectelor declarate
castigatoare si a numelui companiei careia ii apartine, precum si (ii) in vederea
indeplinirii obligatiilor legale aferente desfasurarii Programului. In vederea promovarii
editiilor viitoare ale Programului de finantare sau a altor campanii sau programe
organizate de Raiffeisen Bank S.A., Organizatorul poate folosi imagini captate in
fotografii/videoclipuri realizate in decursul campaniei/cu ocazia ceremoniilor sau
evenimentelor organizate in cadrul Proiectului.
Categoriile de date supuse prelucrarii in scopurile identificate anterior sunt urmatoarele:
date de identificare (nume, prenume), functia/pozitia ocupata in companie, profilul
profesional, informatii cu privire la pregatirea si experienta profesionala, datele cuprinse
in CV, linkul catre profilul profesional LinkedIn sau orice alt profil din medii sociale si
datele cuprinse in acestea, numar de telefon, adresa de e-mail, informatii de natura
financiara (istoric de creditare), informatii cuprinse in documentele de identitate
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prezentate, daca este cazul, reprezentarea fizica a persoanelor vizate (imaginea,
vocea).
Persoanele vizate de activitatea de prelucrare efectuata de catre Banca sunt:
reprezentantul legal/titularul companiei, reprezentantii, administratorul, actionarii,
sotul/sotia acestora, membrii echipei, persoanele indicate in formularul de inscriere in
sectiunea Recomandari, daca este cazul.
In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate, Raiffeisen Bank S.A. va prelucra
datele cu caracter personal pe durata Programului de finantare, precum si ulterior,
atunci cand exista o necesitate legitima pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a
furniza informatiile solicitate de persoanele vizate sau pentru a ne respecta obligatiile
legale, fiscale sau contabile, respectiv pentru activitati de promovare a editiilor viitoare
ale Programului). Este posibil ca, in urma indeplinirii termenelor legale de arhivare, Banca
sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue
prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.
Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Raiffeisen Bank S.A. poate dezvalui datele
cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: persoana vizata,
reprezentantii legali sau conventionali ai persoanei vizate, reprezentantii Raiffeisen Bank
S.A., alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele
Raiffeisen Bank S.A., entitatile din Grupul Raiffeisen, parteneri contractuali ai Raiffeisen
Bank S.A. si ai entitatilor din Grupul Raiffeisen, imputerniciti ai Raiffeisen Bank S.A. in ceea
ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatea judecatoreasca,
autoritati publice centrale, autoritati publice locale, organizatii internationale, furnizorii
de servicii si bunuri, organizatii de cercetare a pietei.
In prezent, in vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate este posibil ca Raiffeisen
Bank S.A. sa transfere anumite categorii de date cu caracter personal in afara Romaniei,
in state din cadrul UE/ SEE: Austria, Germania, Marea Britanie, Slovacia, Ungaria, cat si in
afara UE/SEE, catre Statele Unite ale Americii. Pentru transferurile in afara UE/SEE, Banca
isi va intemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale
standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau alte garantii recunoscute de lege.
Este posibil ca pe parcursul desfasurarii activitatii, statele de transfer mai sus mentionate
sa se modifice. Puteti obtine o lista actualizata cu statele unde se transfera datele cu
caracter personal accesand Politica privind protectia datelor cu caracter personal si
confidentialitatea, disponibila la link-ul https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-deconfidentialitate/.
Persoanele vizate, ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate in cadrul
Programului de finantare, beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii
datelor cu caracter personal, in raport cu Organizatorul/Imputernicitii acestuia:
a) Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informata cu privire la
identitatea si datele de contact ale operatorului si ale responsabilului cu protectia
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datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter
personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor
prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana
vizata si conditiile in care pot fi exercitate;
b) Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obtine de la operatorul de
date la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal
care o vizeaza, sunt sau nu prelucrate de catre acesta;
c) Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod
gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum si completarea datelor
incomplete;
d) Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a
obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite condițiile prevazute
de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoana;
e) Dreptul la restrictionarea prelucrarii = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si
in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, marcarea
datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a
acestora;
f) Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere si in
mod gratuit, datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod
obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise
de catre Raiffeisen Bank S.A. catre alt operator de date, in masura in care sunt
indeplinite conditiile prevazute de lege);
g) Dreptul la opozitie = dreptul persoanei vizate de a se opune in orice moment, din
motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter
personal care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt
indeplinite conditiile prevazute de lege;
h) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere si
de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe
prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care
produce efecte juridice in privinta persoanei vizate sau o afecteaza in mod similar intr-o
masura semnificativa,
i) Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii
Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plangere
Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal,
respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de
legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost
incalcate.
In cazul in care prelucrarea datelor cu caracter personal este intemeiata pe
consimtamantul persoanei vizate, aceasta dispune de dreptul de a retrage acest acord,
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in orice moment, fara ca acest lucru sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate deja
pe baza consimtamantului exprimat anterior.
Pentru detalii suplimentare cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre
Raiffeisen Bank S.A., precum si cu privire la drepturile de care beneficiaza persoanele
vizate in acest context si respectiv pentru exercitarea acestor drepturi poate fi adresata
o cerere (pe suport hartie/in format electronic, prin e-mail) catre: centrala@raiffeisen.ro.
De asemenea, persoanele vizate dispun de posibilitatea de a contacta si Responsabilul
privind Protectia Datelor la nivelul Raiffeisen Bank S.A, la urmatoarea adresa de e-mail:
dpo@raiffeisen.ro.
Informatii actualizate privind activitatile de prelucrare anterior prezentate sunt
disponibile accesand Politica privind protectia datelor cu caracter personal si
confidentialitatea, disponibila la link-ul https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/politica-deconfidentialitate/.
Organizatorul asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate in
conformitate cu acordul exprimat de participant, daca este cazul, si conform
prevederilor legale. Accesul la informatiile tratate drept confidentiale va fi limitat la
acele persoane care, prin natura activitatii desfasurate, trebuie sa ia cunostinta de
aceste informatii in scopul ducerii la indeplinire a scopului, raporturilor juridice nascute in
relatie cu Banca. Aceste persoane trebuie sa respecte caracterul confidential al acestor
informatii, asumandu-si la randul lor obligatia de a asigura si pastra confidentialitatea
acestor date si informatii si de a le prelucra in conformitate cu cerintele legale.
SECTIUNEA 9. Alte drepturi si obligatii
9.1 Informatii suplimentare cu privire la organizarea si desfasurarea Programului de
finantare factory by RAIFFEISEN BANK pot fi solicitate la adresa de e-mail
factory@raiffeisen.ro.
9.2 Participarea la Programul de finantare prin inscrierea proiectului pe platforma
www.raiffeisenfactory.ro este considerata acceptare a prevederilor prezentului
regulament, pe care Participantii se obliga sa le respecte intocmai. Raiffeisen Bank S.A.
poate decide oricand modificarea prevederilor prezentului regulament, inclusiv a
perioadelor etapelor de concurs, precum si incetarea sau suspendarea programului,
prin act aditional la prezentul regulament, comunicat participantilor in prealabil, prin
afisarea pe platforma www.raiffeisenfactory.ro.
9.3 Raiffeisen Bank S.A. isi rezerva dreptul de a anula oricand decizia prin care un proiect
a fost desemnat acceptat pentru finantare, dar nu mai tarziu de data semnarii
contractului de finantare, daca se dovedeste ca participantul nu respecta/ nu a
respectat oricand pe perioada desfasurarii Programului factory by RAIFFEISEN BANK
oricare dintre prevederile acestui regulament.
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9.4. In cazul in care un proiect este eliminat din lista celor selectate spre finantare
(conform Sectiunii 9.3), Raiffeisen Bank S.A. isi rezerva dreptul de a redirectiona
finantarea aferenta acestuia catre alt proiect finalist, dar care nu se afla printre
proiectele anuntate la data de 31 mai 2019. Decizia va fi luata de catre comisia de
jurizare din program.
9.5 Raiffeisen Bank S.A. are dreptul de a aduce imbunatatiri sau modificari de orice
natura asupra unui proiect declarat acceptat pentru finantare prin Programul factory by
RAIFFEISEN BANK.
9.6 Societatea/entitatea care obtine o finantare in cadrul Programului factory by
RAIFFEISEN BANK („Beneficiarul”) are obligatia sa foloseasca aceasta finantare exclusiv
in scopul implementarii proiectului inscris. In caz contrar, Beneficiarul are obligatia sa
restituie organizatorului Raiffeisen Bank S.A. intreaga suma acordata pentru proiectul
finantat de acesta, in termenul solicitat de catre Banca.
9.7 Fiecare participant trebuie sa respecte prevederile Codului de Conduita al Raiffeisen
Bank S.A., publicat la adresa https://www.raiffeisen.ro/despre-noi/guvernantacorporativa/cod-de-conduita.
9.8 Beneficiarul finantarii are obligatia sa respecte intocmai planul proiectului propus si
aprobat de Raiffeisen Bank S.A. sau, daca apar modificari, sa le supuna aprobarii
prealabile a Organizatorului prin transmiterea unui mesaj la adresa factory@raiffeisen.ro.
9.9 Raiffeisen Bank S.A. isi rezerva dreptul de a realiza oricand, pe perioada desfasurarii
proiectului, verificari la sediul societatii/ entitatii/ punctelor de lucru ale acestora privind
modalitatea de implementare a proiectelor selectate pentru finantare.
9.10 Fiecare participant are obligatia de a transmite sau prezenta, la cererea Raiffeisen
Bank S.A. formulata in acest sens, oricand pe perioada de derulare a proiectului
finantat, rapoarte scrise de evaluare sau documente de orice natura, relevante pentru
implementarea proiectelor selectate pentru finantare.
9.11 Prin participarea la Program, participantii sunt de acord sa respecte prevederile,
termenii si conditiile prezentului Regulament de organizare si desfasurare al acestui
Program de finantare.
Organizator,
Raiffeisen Bank S.A., prin Raluca Nicolescu, Director Executiv, Directia IMM
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Despre COSME
Finantarile Factory by RAIFFEISEN BANK sunt acordate datorita garantiei puse la
dispozitie de catre COSME si de catre Fondul European pentru Investitii Strategice
(“FEIS”) stabilite in temeiul Planului de investitii pentru Europa. Scopul FEIS este de a
sustine finantarea si implementarea investitiilor productive in cadrul Uniunii Europene si
respectiv de a asigura cresterea gradului de acces la finantare.
COSME este programul UE pentru competitivitatea IMM-urilor care se deruleaza in
perioada 2014-2020, cu un buget total de 2,3 miliarde de euro. Cel putin 60% din
program va fi dedicat facililitarii accesului la finantare pentru IMM-urile din Europa, prin
doua instrumente financiare. Prin intermediul mecanismului de garantare a
imprumuturilor, programul va oferi garantii si contragarantii institutiilor financiare, astfel
incat acestea sa poata pune la dispozitia IMM-urilor mai multe imprumuturi si servicii de
leasing financiar. Folosind mecanismul de capitaluri proprii pentru crestere, programul va
furniza capital de risc fondurilor de investitii care investesc in IMM-uri in principal in faza
de extindere si de crestere.
Programul COSME se bazeaza pe succesul Programului-cadru pentru competitivitate si
inovare (CIP), care, in perioada 2007 – 2013, a contribuit la mobilizarea unor împrumuturi
in valoare de peste 21 miliarde EUR si a unor capitaluri de risc in valoare de 2,8 miliarde
EUR pentru mai mult de 400 000 de IMM-uri din Europa.
Companiile pot contacta diferitele institutii financiare existente din tarile lor pentru a
accesa fonduri europene la http://www.access2finance.eu/
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ANEXA 1
Documente obligatorii de prezentat in dosarul original al proiectului depus pentru
finantare
Important!
Lista de documente de mai jos este orientativa. Documente suplimentare pot fi solicitate
de catre Banca in procesul de inrolare/deschidere de cont, precum si in procesul de
analiza a dosarului depus pentru finantare pe platforma www.raiffeisenfactory.ro.
✓ Documente necesare in procesul de inrolare si deschidere de cont, specific formei
de organizare a entitatii participante la program si in conformitate cu normele si
reglementarile specifice ale Bancii;
✓ Documente care atesta forma de organizare a entitatii, din care reies persoanele cu
drept de reprezentare si decizie in cadrul acesteia;
✓ Copii acte de identitate al/ale actionarilor/reprezentantului/ reprezentantilor legali/
si ale sotilor/sotiilor acestora;
✓ Declaratia privind incadrarea in categoria IMM;
✓ Declaratie privind indeplinirea criteriilor de eligibilitate;
✓ Acordurile de consultare a Centralei Riscului de Credit (CRC) si Biroului de Credit
(BC) pentru actionari/ societate si acordul Biroului de credite pentru asociati si
sotul/sotia acestuia;
✓ CV si copie act identitate asociat majoritar si administrator(i), daca este cazul.
✓ Alte documente, formulare si acorduri necesare, ce vor fi comunicate in procesul de
inscriere a proiectului in programul factory by RAIFFEISEN BANK S.A.
Organizator,
Raiffeisen Bank S.A., prin Raluca Nicolescu, Director Executiv, Directia IMM
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