
Consultați regulamentul Premiilor CCIFER înainte de a completa acest formular de candidatură.

Vă rugăm să ne trimiteți candidatura înainte de 30 august 2022, la adresa gala@ccifer.ro

(Vă rugăm să bifați una sau mai multe categorii 

pentru proiectul dumneavoastră. Dacă trimiteți mai 

multe proiecte, vă rugăm să completați un formular 

pentru fiecare proiect.)

Sunt candidat la categoria: Creștere sustenabilă

Inovație & Tehnologie

Organizații Responsabile

Informații generale:

Denumirea societății:

Sectorul de activitate: 

Anul de lansare:

Numărul de angajați: în 2020 în 2021
în 2022

(estimativ)

Cifră de afaceri în 2020 în 2021
în 2022

(estimativ)

Numele companiei membre:

Persoană de contact:

Adresă de contact:

Vă rugăm să bifați dacă sunteți membru: CFAB CFAC CFAS CFATCCIFER

Dacă nu sunteți membru, vă rugăm să specificați compania care vă recomandă:

Vă rugăm să ne furnizați un paragraf de maximum 

300 de caractere (în română și franceză) care ar 

putea fi utilizat în toate comunicările asociate cu 

Premiile CCIFER.

Comunicare externă:

Inovație
& Tehnologie

Creștere
sustenabilă

Organizații
Responsabile



o prezentare mai detaliată, în format liber, cu imagini, mărturii sau oricare alte elemente pe care le

considerați importante pentru a ilustra proiectul dvs.

Vă rugăm să trimiteți formularul alături de:

1.

2. un video/animație de maximum 1 minut care ar putea fi utilizat pentru a promova nominalizările înainte de

atribuire, dacă este cazul

Scurtă descriere a activității dvs., în general: 

(maximum 500 de caractere)

Proiectul dumneavoastră:

Descrierea candidaturii dvs., utilizând definiția 

categoriei descrise în regulament și argumentând 

diferitele criterii, inclusiv cifrele pe care le considerați 

relevante: (maximum 1000 de caractere)

Vă rugăm să explicați în câteva cuvinte 

sustenabilitatea proiectului dvs. pe termen lung:

Persoana de contact pentru candidatură:

Nume: Prenume:

Funcție: Email : 

Telefon:

Certific cu privire la onoarea exactității informațiilor conținute în dosar și solicit înscrierea mea pe lista

candidaților la concursul Premiile CCIFER 2022.

Declar în continuare că am fost avertizat că orice denaturare din partea mea va duce la anularea eventualului

meu succes în concurs.

Sunt de acord ca elementele dosarului să fie incluse în campania de comunicare destinată Premiilor de dinaintea

și din timpul ceremoniei, dacă este necesar.

Nume: Data: Semnătura:
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