România
2018
Formular de înscriere
Termen limită de trimitere a înscrierii: 3 septembrie 2018
Vă rugăm trimiteți aceast formular pe adresa de email: iulia.ghinescu@ro.ey.com
1. Aplicant

Nume
Prenume:
Număr de telefon:
Adresă de email:
Vă autonominalizați
Nominalizați o altă persoană

2. Antreprenor

Numele antreprenorului:
Număr de telefon:
Adresă de email:
Funcție:

Număr de ani în această funcție:

Numele companiei:
Anul înființării companiei:
Sunteți implicat activ în afacere?

□Da
Nu

Afacerea a înregistrat un flux continuu de venituri în ultimii

ani.

Număr de angajați:
Procentul pe care îl dețineți din capitalul subscris al firmei:
Majoritatea operațiunilor afacerii sunt în România.

3. Despre afacere

( maxim 200 de cuvinte)

□Da
Nu

Oferiți o scurtă descriere a afacerii.
Includeți o descriere a principalei piețe pe care activați, inclusiv mărime și localizare.

4. Spirit antreprenorial

(maxim 200 de cuvinte)

Descrieți parcursul antreprenorial.

• viziune în afacere
• abilități de conducere și
determinarea de a atinge
succesul
• perseverența în fața
dificultăților
• experiența de învățare din
eșecuri
• capacitatea de a fi
independent și de a-și
asuma riscuri calculate

5. Performanța
financiară
• venituri, profitabilitate și
rate de creștere care indică
sustenabilitate pe termen
lung
• istoricul în obținerea de
finanțare

Da

În ultimii trei ani compania a fuzionat cu o altă companie?

Nu

În ce an?
Dacă DA:

Ce procent din creșterea reflectată în datele financiare
de mai jos este atribuit fuziunii?

Informațiile oferite vor rămâne confidențiale (vă rugăm să furnizați cifrele în RON).
Finalul anului fiscal

• eficacitatea deciziilor de
investiții din trecut

Totalul angajaților

• strategiile implementate
pentru sustenabilitate pe
termen lung

Profitul net

2017

2016

2015

Vânzări anuale
Capitalul total subscris
Descrieți performanța financiară a companiei dumneavoastră.

6. Direcția strategică

Care este strategia dumneavoastră de creștere? Cum transpuneți această strategie în realitate?

(maxim 200 de cuvinte)
• crearea și transformarea
unei viziuni de business în
realitate
• capacitatea de a introduce
produse sau procese noi și a
se diferenția de competitori
• optimizarea structurii și
proceselor modelului de
business
• maturitate antreprenorială
prin construirea de alianțe
strategice dar și prin
atragerea de persoane
valoroase ca angajați

7. Impact global și
asupra comunității
(maxim 200 de cuvinte)
• impactul în comunitate:
generarea de locuri de
muncă și efectul asupra
stării generale economice a
comunității
• activități de export
sau prezența în piețe
internaționale
• dacă afacerea este doar
locală, o strategie sau
un model pentru a vă
extinde prezența la nivel
internațional

Descrieți impactul pe care compania dumneavoastră îl are la nivel global și asupra comunității.

8. Inovația

Descrieți abordarea față de inovație.

(maxim 200 de cuvinte)
• capacitate de a dezvolta
abordări sau tehnologii noi
• înțelegerea imperativului
de a anticipa schimbările
din mediul competitiv prin
inovație continuă
• implementarea unei culturi a
inovației

9. Integritatea personală Descrieți valorile personale și angajamentul față de etica în afaceri.
(maxim 200 de cuvinte)
• valori prin care antreprenorul
a dobândit respectul
angajaților, competitorilor,
clienților, familiei și
comunității
• practici de responsabilitate
socială în cadrul companiei
• respectarea standardelor
etice și de calitate în
activitatea de business

Din cunoștințele dumneavoastră, aplicantul sau compania aplicantă a făcut obiectul unei anchete desfășurate de
autorități sau unei plângeri penale?

Da
Nu

Vă rugăm să citiți următorii termeni legali, să semnați și să trimiteți acest formular la adresa de e-mail: gabriela.streza@ro.ey.com

Termeni legali:
Confidențialitate. Sunteți de acord cu utilizarea informațiilor dumneavoastră personale de către EY, așa cum le furnizați în acest
formular de înscriere, în scopul (1) procesării aplicației și participării dumneavoastră ulterioare în competiția EY Entrepreneur of
the Year™ (în masura în care aplicația dumneavoastră respectă criteriile) pentru a satisface cerințele de administrare ale
programului și de asemenea (2) pentru a vă contacta în legătură cu detalii despre serviciile și evenimentele care vă pot fi de
interes.
Alte proceduri legale. Sunteți de acord că, dacă aplicaţia dumneavoastră este selectată pentru pasul următor, continuarea
demersului va presupune acordul cu termeni și condiții legale suplimentare legate de EY Entrepreneur of the Year™ și
participarea dumneavoastră în competiție. Aceste condiții vă vor fi furnizate odată ce ați fost nominalizat.
Selecție. Sunteți informat că selectarea candidaților pentru etapa următoare reprezintă decizia exclusivă a EY, iar hotărârile în
privința selecției sunt finale și irevocabile. Ne rezervăm dreptul de a deselecta orice aplicant în orice etapă a procesului de aplicare
sau participare ulterioară la programul EY Entrepreneur of the Year™ pentru orice motiv, inclusiv, dar fără a se limita la, cazul în care
vom stabili că participarea aplicantului ar fi, în opinia noastră, fie în contradicție cu politicile noastre, standarde aplicabile, legi sau
reglementări privind încălcarea independenței față de orice client de audit al EY, sau în cazul în care aplicantul nu este de acord cu
termenii și condițiile menționate la paragraful anterior.
Am citit și sunt de acord cu termenii legali de mai sus, informațiile furnizate ca parte a aplicației sunt adevărate, exacte și complete.
Semnătura aplicantului:

Data:

Semnătura este obligatorie pentru ca aplicația să fie luată în considerare.

Unde ați aflat despre EY Entrepreneur of the Year™?
Presa scrisă și online

Site-ul EY

Social media

Consultant (bancă, avocat, membru al Consiliului de
Administrație, firmă de PR)

EY

Altele (vă rugăm indicați)

EY I Audit I Taxe I Asistență în Tranzacţi
i I Asistenţăîn Afaceri
Despre EY
EY este lider global în servicii de audit financiar şi certificare, asistenţă fiscală şi juridică, asistenţă în tranzacţii şi asistenţă în afaceri. La nivel global cei
212.000 de angajaţi ai firmei sunt uniţi prin valorile noastre comune şi printr-un angajament ferm faţă de calitate. Facem diferenţa prin aceea că
oferim suport angajaţilor, clienţilor şi comunităţilor extinse pentru a-şi atinge potenţialul.
©2016 EYGM Limited | Toate drepturile rezervate.
EY desemnează organizaţi
a globală de firme membre ale EY Global Limited (EYG), o societate cu răspundere limitată din Marea Britanie.
EYG constituie organismul principal de conducere şinu furnizează servicii către clienţi
.
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