JCI TOYP România (Ten Outstanding Young
Persons of the World)
FORMULAR DE NOMINALIZARE

Partea 1: Informații generale
Categorie: Protectia copiilor/Pace/Drepturile omului
Nume și prenume candidat: Nicolae Dragos Viorel
E-mail candidat: dragos.nicolae1@gmail.com
Profil LinkedIn: Profil Facebook: http://www.facebook.com/dragos.nicolae.714
Nominalizat de către: Cristi Stancu
E-mail propunător:
Organizația locală JCI care se va ocupa de validarea candidaturii: JCI Constanta
Data nașterii candidatului (zz/ll/aaaa): 13.10.1979
Județul de domiciliu al candidatului: Constanta
Mobil candidat: 0723 166 243
Ocupația sau profesia candidatului: inginer/jurnalisst/navigator
Educație- Diplome, Premii : (Limită: 50 de cuvinte)
- Facultatea de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" SNSPA, Bucuresti (2006-2010)
- Colegiul Universitar de Constructii Bucuresti (1999-2003)
- Romanian Nautical College, Mogosoaia (2014-2016)

Lista celor mai importante lucrări/articole publicate și o scurtă descriere a acestora: (Limită: 500 de
cuvinte)
Dragos, jurnalist de profesie, a publicat numeroase articole de presa in ultimul deceniu in publicatii
precum: Romania libera, Voxpublica, revista Cariere, Revista Tomis, Playboy, Republik, Digi 24, Dilema,
Vice si multe altele. Printre cele mai notabile se numara reportajele de la fata locului din timpul
Revolutiei din Egipt din 2011.
Partea a 2-a: Informații despre carieră
Prezentați cronologic informațiile cu privire la cariera candidatului și domeniul de activitate: (Limită:
1500 de cuvinte)
Dragos, jurnalist, inginer si voluntar pe nava Aquarius, pentru organizatia SOS Mediteranee, salveaza
refugiati de la inec in Marea Mediterana intre focuri de arma si prejudecatile oamenilor.
In 2003 a absolvit Colegiul Universitar de Constructii la Bucuresti si a lucrat 3 ani in proiectare la ISPCF
(Institutul de Studii si Proiectari Cai Ferate) Bucuresti si Consitrans Bucuresti, una dintre cele mai
renumite si solide companii de inginerie civila, proiectare si consultanta din Romania, perioada in care a
realizat ca isi doreste sa devina ziarist.
In 2006 s-a inscris si a fost admis la Facultatea de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" SNSPA
Bucuresti unde a urmat cursurile la zi, desi isi dorea la seral, din cauza jobului pe care il avea in paralel,
lucru pe care l-a si facut din anul II de studii.
Intre timp a renuntat la proiectare si a inceput sa scrie pentru Revista Casa Mea, in mare voga in acea
perioada, pentru ca in Romania se consstruiau in mod masiv cartiere de case si vile si era o cerere mare
in domeniul constructiilor si renovarilor.
In 2008 a devenit redactor sef la o revista business to business, Revista de Unelte si Echipamente, ce
acoperea domeniul utilajelor de constructii, de la macarale la incarcatoare frontale si aproape orice din
domeniul consstructiilor si amenajarilor. Ulteror, a continuat sa scrie pentru Gazeta Romania Libera, pe
politica externa
In 2011 a plecat in Egipt, unde a scris pentru Romania Libera in timpul Revolutiei de la Cairo, din
"primavara araba". A stat o saptamana, timp in care a fost si in Piata Tahrir, locul desfasurarii celor mai
multe evenimente care au dus la destituirea regimului Hosssni Mubarak, unde impreuna cu colegul sau
Andrei Luca Popescu au realizat si publicat articole foarte interesante.
In 2014 a aplicat la Colegiul Nautic Roman. Dupa absolvire, a plecat intr-un voiaj de 3 luni in Marea
Nordului, urmat de altul de 6 luni pe un vapor-containier.
In vara anului 2017, Dragos a fost in primul voiaj-misiune cu Organizatia Umanitara SOS Mediteranee.
Plecat initial doar pentru a scrie despre refugiantii din Marea Mediterana, marinarul jurnalist a ajunss sa
le salveze vietile celor care incearca sa ajunga in Europa ca sa scape de razboi, foamete si saracie.

In iunie 2018 se afla deja la a treia misiune pe nava Aquarius, care in ultimul an a salvat in jur de 3000 de
vieti omenesti aflate in pericol pe mare, in ambarcatiuni supra-aglomerate si fara apa, medicamente sau
alimente, majoritatea fiind cetateni din tari Africane care si-au parasit locurile de origini cu disperare,
impinsi de conditiile precare provocate de saracie, conflicte armate sau regimuri politice opresive.
Asadar, Dragos, mai presus de toate este un OM cu suflet mare, curajos, un supererou si un model
demn de urmat!
Furnizați detalii suplimentare cu privire la realizările excepționale ale candidatului și provocările cu
care s-a confruntat pentru a le atinge. (Limită: 500 de cuvinte)
Faptul ca Dragos a ales in mod voluntar sa salveze vieti pe Marea Mediterana reprezinta pentru el un fel
de datorie cetateneasca. El priveste aceasta activitate la fel ca pe munca unui pompier sau medic, desi
practica acest lucru pentru un Organism Non Profit. Faptul ca salveaza vietile emigrantilor intr-un
context european foarte tulbure privind primirea cetatenilor transfugi este o alta provocare despre
Dragos spune ca se simte presiunea politica si ca "nu stii niciodata cand se termina si se poate intampla".
Echipei navei Aquarius pe care se afla plecat in misiune s-a confruntat inclusiv cu situatia de a nu fi
primiti in porturi din tarile Uniunii Europene.
link!!!!
"Dupa doua operatiuni de alvare foarte grele, pe timp de noapte, cu multi oameni in apa, inca nu avem
un port of safty. Avem 629 de oameni la bord, pentru ca am avut si doua tranferuri de la Paza de Coasta
Italiana si unul de la o nava militara. Oamenii ssunt hraniti de doua ori pe zi si au asisstenta medicala, au
toalete, apa potabila, le-am facut curat de cateva ori, mai au inca rabdare, dorm pe punte, isi omoara
timpul cum pot, dar e deja foarte cald ssi nu-mi dau sseama cat or rezita in conditiile de pana acum",
scria Dragos intr-o postare tip jurnal pe Facebook, pe 11 iunie 2018.
Ulterior in aceeasi zi a revenit cu o noua postare: " Suntem tot in deriva in apropiere de Malta. Apropo
de Malta, ne-au trimis astazi nisste bisscuiti i niste sticle cu apa. Au venit cu o barca. Tot cu o barca au
venit si niste jurnalisti sa ne filmeze. Apoi alti jurnalisti au venit cu un elicopter sa ne filmeze.Oamenii ssau cam speriat, ca nu inteleg ce se intampla. Suntem cu bucla la Euronewss si pe alte televiziuni gen BBC,
din ce inteleg."
Voluntariatul peste el nu este provocarea in ssine, Dragos fiind un tanar care a cautat sa inteleaga ssi ssa
pretuiasca viata oamenilor mai mult ca orice alt aspect. In acessst sens el a efectuat calatorii in Iran,
unde a stat 3 ssaptamni ssi a vazut cum traiesc oamenii unei culturi intr-un stat asssupra asupra caruia
planeaza suspiciuni si acuze internationale privind nerespectarea drepturilor omului.
Dragos a fost intr-o excursie similara pe Everest, la baza de la 5000 de metri si a trait 3 saptamani alaturi
de alpinisti internationali.
Prezentați o listă a premiilor și distincțiilor importante primite de către candidat, care ilustrează
realizările sale. Includeți o scurtă descriere pentru fiecare dintre acestea. (Limită: 500 de cuvinte)

Dragoș nu a primit până în prezent distincții sau nominalizări, insa munca sa voluntara este apreciata
Pezentați referințe primite din partea autorităților care ilustrează realizările candidatului. (Limită:
500 de cuvinte)
In timpul operatiunilor de salvare a vietilor omenesti aflate in mare pericol pe Marea Mediterana, presa
internationala a acordat ample materiale misiunii SOS Mediteranee si echipajului de pe Aquarius:
link
link
link
link

Partea a 3-a: Recomandarea propunătorului
Explicați modul în care candidatul exemplifică principiul exprimat în următoarea linie a Crezului JCI:
„Lucrul în folosul umanităţii este cea mai nobilă formă de a munci.” (Limită: 500 de cuvinte)
Dragos este un tanar constantean care detine experienta si studii in mai multe domenii, este casatorit si
are toate motivele sa urmeze drumul clasic al unei cariere si oportunitatile acesteia, insa el a ales
voluntariatul si a optat sa salveze vieti omenesti aflate in pericol. Este un exemplu autentic de tanar care
reprezinta si aplica in viata de zi cu zi linia crezului JCI potrivit careia "Lucrul in folosul comunitatii este
cea mai nobila forma de a munci."

De ce credeți că persoana nominalizată de dumneavoastră ar trebui să fie dintre cei 10 tineri
remarcabili ai României în 2018 și reprezentantul nostru în competiția internațională din 2019?
(Limită: 500 de cuvinte)
Dragos, prin puterea exemplului personal serveste drept model tinerilor si inspira spre crearea de lideri
mai buni. El a renuntat la traiul comod ssi a aless un drum deloc usor, insa plin de satissfactii si
recunostinta. Munca voluntara pe care el o depune .....
Dragos ne demonstreaza ca , curajul nu are limite..
Uneori lucrurile pe care noi le considerăm mărunte, pot schimba destine şi pot aduce un viitor mai
promiţător. Ea face parte din categoria oamenilor care înţeleg că acolo unde există o nevoie, trebuie
întreprinsă o acţiune.

Rezumat despre candidat pentru site/retele de socializare:

Înainte de a trimite formularul de nominalizare vă rugăm să verificați că data nașterii candidatului este
cuprinsă între 1 Ianuarie 1978 și 31 Decembrie 1999. Dacă această condiție nu este îndeplinită,
candidatura nu va fi acceptată. De asemenea, candidatul trebuie sa fie cetățean român, sau să fi aplicat
pentru cetățenia română înainte de 01 Ianuarie 2017. Înainte de anunțarea finaliștilor, data nașterii și
identitatea vor trebui confirmate prin prezentarea unei copii a cărții de identitate sau pașaportului.
ETAPE ALE COMPETIȚIEI JCI TOYP
23.02.2018 – 22.06.2018 Înscriere candidaturi și promovare candidaturi în România
23.06.2018 - 25.07.2018 Evaluare candidaturi și jurizare
01.08.2018 – Anunțare finaliști pentru competiția JCI TOYP România
06.10.2018 – Gala de premiere JCI TOYP România, București
02-08.2019 Înscriere candidaturi în competiția internațională
11.2018 – Gala de premiere JCI TOYP internațional, Tallinn, Estonia

Persoanele nominalizate și considerate eligibile de către organizațiile locale JCI România vor fi
promovate prin intermediul rețelei JCI România, scopul proiectului fiind acela de a comunica tinerilor
modele de urmat.
Cele 10 persoane finaliste vor reprezenta România în competiția internațională TOYP 2019, desfășurată
în Tallinn, Estonia. Selecția unui candidat în topul celor 10 la nivel internațional aduce următoarele
avantaje: 1) recunoaștere internațională și posibilitatea distribuirii mesajului, ideii, acțiunilor prin
rețeaua JCI; 2) Participarea gratuită la Congresul Mondial JCI din Tallinn, Estonia pentru două persoane,
congres la care sunt așteptați peste 4000 de participanți; 3) cazarea gratuită la hotel pe perioada
desfășurării congresului; 4) bilet de avion București-Tallinn, Estonia.

