
PREMIILE CLUBURILOR FRANCOFONE DE 

AFACERI (Premiile CFA) 

Ediția a III-a 

  

 

Premiile Cluburilor Francofone de Afaceri reprezintă o competiție derulată în 

parteneriat de Clubul Francofon de Afaceri din Cluj (C.FAC) și Clubul Francofon de 

Afaceri din Sibiu (C.FAS), alături de o serie de parteneri instituționali și din mediul de 

afaceri.  

Concepută sub forma unor secțiuni tematice, ediția a III-a a competiției a 

lansat elevilor de liceu provocări în 3 domenii: informatică, ECOindustrie și sănătate. 

Vizând provocarea și implicarea unui număr cât mai mare de elevi de liceu, 

competiția a promovat performanța în cele trei domenii mai sus menționate și 

francofonia în colegiile, liceele și școlile profesionale din Transilvania și regiunea de 

Nord-Vest a României. La competiție au participat elevi de liceu (clasele IX-XII) din 

județele Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, 

Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Timiș.  

Dosarele de participare conținând soluția propusă pentru secțiunea aleasă au 

fost redactate în limba franceză și analizate de către un juriu format din reprezentanții 

firmelor susținătoare ale secțiunilor propuse. Același juriu a deliberat ulterior 

câștigătorii fiecărei secțiuni. Printre criteriile de jurizare s-au numărat originalitatea 

ideii proiectului, autenticitatea elementelor utilizate în realizarea proiectului sau 

fezabilitatatea proiectului. 

La această a III-a ediție Premiul al II-lea la secțiunea IT a fost obținut de 

echipa de elevi orădeni Măduță Adrian, Cosma Andreea, Ștefănescu Mihai și Juhász 

Norbert, înscrisă în concurs de elevul Juhász Norbert din clasa a XI-a A de la 

Colegiul Național Emanuil Gojdu. Grupul a fost coordonat de profesor coordonator 

Matei Corina (informatică) și de profesor colaborator Gergely Enikő (limba franceză). 

Festivitatea de premiere a avut loc în data de 20 martie 2017 la Casino Centru 

de Cultură Urbană din Cluj, unde echipa de elevi a fost recompensată cu un premiu 

în valoare de 150 de euro, precum și cu bilete la hackathoanele și conferința 

programată pentru anul viitor, oferite de Techsylvania. 

 

Pentru rezultate Secțiunea IT – Premiile CFA 2017:  
http://premiilecfa.ro/noutati/rezultate-sectiunea-it-premiile-cfa-2017 

Pentru detalii puteți accesa platforma concursului : www.premiilecfa.ro 
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