Premiile Cluburilor Francofone de Afaceri
Mediul de afaceri francofon investește în educația din Transilvania.
Reprezentanții mediului de afaceri francofon manifestă un interes constant și activ față de mediul
educațional din Transilvania. Prin interacțiunile cu elevii școlilor de profil teoretic, tehnic sau vocațional,
oamenii de afaceri mizează pe direcționarea tinerilor spre domenii de actualitate și pe orientarea spre
competențe precum gândirea inovativă, comunicarea "de marketing" sau integrarea în echipe de lucru. De
asemenea, reorientarea spre limba franceză, considerată drept un atuu major al unui viitor angajat într-o
companie francofonă, reprezintă o încurajare adresată tinerilor de a se diferenția în parcursul lor
profesional și de a-și deschide șansa promovării într-o țară francofonă.
Această inițiativă a firmelor francofone este vizibilă în Transilvania prin intermediul seriei de
concursuri Premiile Cluburilor Francofone de Afaceri. Aflată la cea de-a treia ediție, competiția a
presupus un concurs organizat pe trei domenii inovatoare - IT, ecoindustrie și sănătate - însumând 114
dosare jurizate de către firmele francofone partenere. Concurența a fost acerbă, iar deliberarea juriului una
dificilă, fiind desemnate trei dosare cele mai bune pentru fiecare domeniu de concurs propus.
Din județul Sălaj, 6 echipe din 2 unități de învățământ (Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu
Ilarian” Zalău şi Colegiul Naţional „Silvania” Zalău) s-au înscris la 2 secțiuni și au obținut premii și
rezultate frumoase.
SECȚIUNEA ECOINDUSTRIE
Premiul I : Bogdan Sergiu Ioan, Miere Vlad Ciprian, prof. Tudoricescu Rădița și prof. Ana Daciana
(Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău).
La secțiune au mai participat 3 echipe care, deși nu au obținut premii, au avut dosare foarte apreciate de
juriul concursului.
 Petris Alexandru și Tentis Iosua , prof. Tudoricescu Rădița și prof. Ana Daciana (Colegiul
Tehnic "Al Papiu Ilarian" Zalău).
 Ardelean Tabita, Souca Daniel, Lazăr Bogdan, prof. Slevaș Ioana-Bianca și prof. Ana Daciana,
( Colegiul Tehnic "Al Papiu Ilarian" Zalău).
 Ardelean Andrei, Gozman Cristian, Dan Vasile, Costinas Remus, prof. Rus Ana-Maria și prof
Matei Cristina, (Colegiul Tehnic "Al Papiu Ilarian" Zalău).
SECȚIUNEA SĂNĂTATE
 Locul 4 (78 pct) - Cosma Felicia si Ilieș Andreea, prof. Pop Dorina și prof. Turcu Mihaela Anca,
(Colegiul Național ”Silvania” Zalău )
 Locul 7 (71 pct) - Almășan Rebeca și Floca Bianca, prof. Rus Ana Maria și prof. Ardelean Daniela
(Colegiul Tehnic "Al Papiu Ilarian" Zalău).
În vederea recunoașterii implicării și efortului depus în realizarea dosarelor de participare de către
profesori și elevi deopotrivă, mediul de afaceri francofon, reprezentat de cele două cluburi, organizează o
Festivitate de premiere a tuturor participanților în data de 20 martie 2017, începând cu ora 11:00, la
Casino Centru de Cultură Urbană Cluj-Napoca. Nu în ultimul rând, premierea câștigătorilor la finalizarea
concursului reprezintă o încurajare de a descoperi latura practică a domeniul favorit în cadrul firmelor
partenere prin intermediul unor stagii de practică.

Despre organizatori:
C.FAC (Clubul Francofon de Afaceri din Cluj) este rețeaua economică francofonă din Cluj. Cu
peste patruzeci de membri, Clubul contribuie la dezvoltarea economică și la promovarea francofoniei în
regiune. Astfel, la nivel regional, C.FAC face parte din structura intitulată International Committee,
structură care reunește cluburile de afaceri din Cluj iar la nivel național, Clubul face parte din rețeaua
franceză de instituții, activând pentru susținerea valorilor comune alături de CCIFER, Ambasada Franței,
BusinessFrance şi mulți alții.
Clubul Francofon de Afaceri din Sibiu (C.FAS), creat în cadrul cooperării dintre Județul Sibiu şi
Departamentul Ille et Vilaine, contribuie la apărarea intereselor membrilor săi şi la crearea de noi
oportunități de afaceri. El lucrează în strânsă colaborare cu parteneri economici francofoni cum ar fi
CCIFER, CFAC, Business France, BEROBA, AWEX, Camera de comerț Elvețiană în România şi PTIR.
C.FAS este de asemenea membru în Comitetul consultativ al Județului Sibiu pentru formare profesională,
care transmite Guvernului nevoile de formare ale întreprinderilor. Membrii C.FAS lucrează foarte strâns cu
mediul şcolar şi universitar pentru a promova limba franceză pentru afaceri.
inspector şcolar pentru limbi moderne,
prof. Hossu Cristina

