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

FORMULAR DE NOMINALIZARE 

 

 

 

Partea 1: Informații generale 

 

Categorie: Politic, Juridic, Guvernamental  

Nume și prenume candidat:Dragos Cosmin Lucian PREDA  

Nominalizare: JCI Bucuresti 

Ocupația sau profesia candidatului: Co-fondator și vicepreședinte - Liga studenților români din 

străinătate (LSRS)  

 

Educație- Diplome, Premii:  

2012 – 2013 MPA - Ecole nationale d’Administration (ENA) - Administratie Publica si Relatii 

Internationale (bursa Guvernului francez, al 50-lea student român în cei 65 de ani de existență ai școlii)  

2012 – 2013 MA - Université Panthéon Sorbonne (Paris I) - Relații internaționale  

2005 – 2006 MA - Université Panthéon Sorbonne (Paris I) - Istoria relațiilor internaționale  

2003 – 2005 BA - Université Panthéon Sorbonne (Paris I) - Științe Politice  

Aug 2016 - IAF (FNN) bursa (GERMANIA)  

Aug - Noi 2011: Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) / ROMÂNIA Instruirea formatorilor 

/ Trainer of Trainers;  

Oct 2011: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului / UEFISCDI (MECTS) / ROMÂNIA 

Foresight și Leadership în Educație;  

Noi 2010: Ministerul Apărării Naționale (ROMÂNIA & AUSTRIA) Politica de Securitate și Apărare 

Comună (PSAC); Oct 2010: PNUD România și Ministerul Afacerilor Externe (ROMÂNIA) 

Reconstrucția post-conflict;  

Aug 2010: ONU / UNESCO - Universitatea Aveiro (PORTUGALIA) Alianța Civilizațiilor (AoC) - 

dialog multicultural & gestiunea crizelor;  

Iun 2010: EURODEFENCE FRANȚA și Școala militară Saint Cyr (FRANȚA) Politica de securitate și 

apărare comună (PSAC);  

Oct 2009 - Ian 2010: Colegiul Național de Apărare, parte a rețelei ESDC (Universitatea Națională de 
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Apărare - ROMÂNIA) Apărare și securitate  

 

Lista celor mai importante lucrări/articole publicate și o scurtă descriere a acestora:  

 

Colaborări în lucrări de relaţii internaţionale: 1968. Primăvara de la Praga;  

România-R.F. Germană. Relaţii Diplomatice, vol. 1 1966-1967; România la Conferinţa de Pace de la 

Paris 1919-1920, vol. 1; Alexander Telemaque, Efemeride diplomatice (1906-1912);  Statele Unite ale 

Americii - Romania. Relatii Diplomatice 1912-1919, Articole științifice publicate:  

La sécurité régionale du Sud-Est de l'Europe – De la Petite Entente et l’Entente balkanique à l’OTAN in 

the Euro- Atlantic Studies, no 11/2007  

Romanian Determination, Securing Democracy. A model path to NATO (Serbia, 2006), Romania’s 

accession to NATO, the journal of Loyola University – New Orleans (USA)  

Diplomatia Oraselor, a aparut in volumul ROMANIA TRANSATLANTICA prefatat de G. FRIEDMAN 

si postfatat de Thierry de MONTBRIAL, Club Romania  

Articole şi interviuri pe teme legate de relații internaționale, securitate și apărare, apărare cibernetică, 

studii prospective (în spectrul profesional) ; societatea civilă, educaţie, voluntariat etc., în presa scrisă şi 

online precum: Dilema Veche, Adevărul, Gândul, Hotnews / Campusnews, Forbes Romania, ZF (Ziarul 

Financiar), Wallstreet, The Market for Ideas etc.  

Apariţii media: TVR, TVRM, PROTV, PROTVInternaţional, Intact Media Group, Money Channel, 

ARTE, Radio România, Radio Lynx etc.  

A coordonat și făcut parte din grupuri de experți care s-au ocupat de 5 strategii naționale: Strategia 

Nationala de Apărare, Strategia Națională pentru Capacități Civile (tematică predată în calitate de expert 

al MapN, în cadrul cursului UNAp de C2 Comandă & Control, în limba engleză, destinat și ofițerilor 

străini; tot pe acest subiect a gestionat dosarul cu care România a câștigat primul post de project Manager 

al GoalKeeper-ului – database-ul european de gestiune a capacităților civile în teatre de operație), 

Strategia de Dezvoltare Durabilă, Strategia CDI, Strategia Națională pentru Tineret în colaborare cu 

UNICEF (ca expert din partea societății civile), Strategia Națională pentru Sport (în calitate de director de 

cabinet) și numeroase alte acte normative și la nivel național cât și la nivel european ca membru al unor 

grupuri de experți (XG) la nivelul comisiei europene (COM): Buna guvernare, Resurse umane, 

Combaterea blaturilor în sport (în colaborare cu Interpol).  

 

Partea a 2-a: Informații despre carieră 

 

Informațiile cu privire la cariera candidatului și domeniul de activitate:  

Profesionist focusat pe rezultate, cu o experiență de peste 10 ani, dovedind competențe deosebite care 

acoperă domenii precum dezvoltarea internațională, reforma administrației publice, politicile de 

securitate și apărare, comunicare, artă și cultură, managementul organizatiilor non-profit.  

Gândire strategica și abilități diplomatice, dovedite atât în reuniuni internaționale (securitate-apărare) cât 
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și la nivelul societății civile.  

Formator, mentor și vorbitor vocațional, cu o vastă experiența multiculturală și dispunând de capacități 

de comunicare interculturală și interpersonală  

Reprezentant al Guvernului României în 3 din cele 5 grupuri de experți la nivelul Comisiei Europene (pe 

Buna guvernare, Resurse umane și Combaterea blaturilor) / Punctul național de contact pentru Consiliul 

Europei (EPAS)  

• expert in grupul de elaborare a Strategiei naționale pentru Sport și planul său de acțiune;  

• a transpus principiile Bunei guvernări în sport și a constituit grupul de lucru pentru elaborarea strategiei 

HEPA (Îmbătrânire activă prin mișcare), precum și a celui privind Strategia dublei cariere în Sport (a 

făcut parte din Programe europene destinate cercetării și implementării acestor politici – www.dc4ac.ro)  

• a elaborat organigrama ministerului. Formator de politici, director executiv al cabinetului ministrului, 

expert la Comisia Europeană  

• expert din partea societății civile in grupul de elaborare a Strategiei naționale pentru Tineret, un model 

de cooperare cu experții UNICEF (2013), conform declarațiilor oficiale cu prilejul reuniunii ECOSOC 

(ONU octombrie 2014);  

• expert în grupul de lucru privind elaborarea Strategiei Naționale de descentralizare, precum și a unui 

plan de lucru privind accesarea fondurilor UE pentru sport, pentru managementul administrativ și 

dezvoltarea capacităților;  

• expert în cadrul grupului de lucru privind revizuirea Codului Fiscal Național însensul încadrării 

beneficiilor din domeniul sportiv;  

• implicat în elaborarea contractelor de investiții în infrastructura de peste 100 milioane EUR pentru 

construirea a peste 400 de terenuri sportive multifuncționale la nivel național  

Expert responsabil de dosarul privind baza de date a portalului UE privind capacitățile civile, a elaborat 

dosarul pe baza căruia România a fost primul stat membru desemnat în funcția de coordonator al acesteia  

• a susținut seminarii privind problemele PSAC la Universitatea Națională de Apărare din România 

pentru ofițerii (C2 - comandă și control);  

• a elaborat ca expert din partea MApN Strategia națională privind capabilitățile civile, cât și Strategia 

Națională de Apărarea și Cartea albă a Apărării.  

Continuă să colaboreze pe proiecte punctuale cu Banca Mondială, INCS, AUF și alte entități naționale și 

internaționale, fondând și făcând parte din numeroase organizații atât din țară cât și din străinătate  

 

Realizările excepționale ale candidatului și provocările cu care s-a confruntat pentru a le atinge.  

 

Co-fondator și vicepreședinte - Liga studenților români din străinătate (LSRS) Cea mai mare rețea 

română din diasporă  
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• a condus dezvoltarea unei organizații cu o echipă de 200+ voluntari și 10.000+ membri care activează 

în 40+ țări. Printre parteneri de-a lungul timpului: Academia română, numeroase universități din țară și 

de peste hotare, Banca Națională a României, Președinția României, Guvernul și Parlamentul, 

ambasadele statului român din întreaga lume, cât și numeroase companii de top și multinaționale; 

Președintele de onoare al LSRS, Sebastian BURDUJA, l-a numit tatăl Galei Studenților Români din 

Străinătate.  

• a "exportat" proiectul în Republica Moldova sub auspiciile Primului-ministru din R.M. – Gala 

Studenților Români din Străinătate – fondator;  

• a co-organizat "Forumul Educației" (2010, 2011, 2012) - primul eveniment din România care a adus la 

aceeiași masă toate părțile interesate din cadrul sistemului de educație, precum și Gala Studenților 

Români din Străinătate (ed. 2009-2018) și peste 100 de evenimente pe diverse teme de interes national și 

internațional.  

Co-fondator și vicepreședinte - Fundația CAESAR Grupul de experți români / think-tank (300+ experți)  

• a organizat peste 5 evenimente academice de nivel înalt, oferind factorilor de decizie români, și nu 

numai, soluții strategie de dezvoltare.  

Fondator - Orbis Conecto  

Activitate principală: consultanță în dezvoltarea oportunităților de pe piața internațională pentru firmele 

românești din diverse sectoare.  

Co-fondator și vicepreședinte - Camera de Comerț Bilaterală România-Cuba  Activitate principală: 

consultanță în dezvoltarea oportunităților de pe piața internațională pentru firmele  

românești din diverse sectoare.  

• a facilitat prima participare românească la FIHAV http://www.feriahavana.com/  

• Senior fellow @ EURODEFENSE - Romanian chapter (comunitatea de apărare a UE)  

• Membru al Comitetului de coordonare @ AoC (Alianța Civilizațiilor) - Romanian chapter (ONU, 

dialog multi- cultural)  

• Co-fondator @ Asociația Română a bursierilor Guvernului francez - ARBGF (educație) • Membru al 

consiliului de administrație @ IRSCA Gifted Education (educație)  • Membru @ INACO  • Co-fondator 

și vicepreședinte @ Graphis 122 (cultura, industria media)  

• Co-fondator și Presedinte 2017-2018 @ Rotary Club Cismigiu București • Co-organizator al Galei 

"Clasic e Gala Fantastic", și Ambasador al programului - 20.000+ participanți în primul  

an de concerte  Co-organizator şi membru al juriului a numeroase evenimente legate de societatea civilă, 

educaţie şi relaţii  

internaţionale, precum:  • Expoziția de pictura „PARIS versus BUCUREȘTI” (2012) 
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http://cultural.bzi.ro/expozitie-inedita-depictura- paris-  

vs-bucarest-1521 • UN YOUTH DELEGATE (2009 şi 2011) http://www.unyouthdelegate.ro,  

• Concertul “Simfonism scandinav de inspirație românească” (2011) 

http://www.armoniiculturale.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=360:drago- 

predasimfonism- scandinav-de-inspiraie-romaneasc&catid=1:latest-news&Itemid=50  

• Conferința „Unitate și exigență pentru Schengen” (2011) http://www.mae.ro/node/8909 • Gala 

Premiilor în Educaţie (2009) http://www.premiileineducatie.ro,  • Gala Societăţii Civile (2010) 

http://www.galasocietatiicivile.ro,  • Forumul Educaţiei (2010 şi 2011) http://www.forumedu.ro,  

• Gala ,,Clasic e Fantastic” http://www.clasicefantastic.ro,  • Dezvoltare Durabilă la Marea Neagră 

(2010) http://crredae.wordpress.com/about/  

• Biblioteca românească de la Torino (2010) 

http://www.rotarytriumph.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=56:la-biblioteca- 

dintorino- au-ajuns-4-400-de-carti-in-limba-romana&catid=35:actiuni&Itemid=89  

Premii și distincții importante primite de către candidat, care ilustrează realizările sale.  

Al 50-lea bursier român al Ecole Nationale d’Administration (ENA) în 65 de ani de activitate a celei mai 

prestigioase instituții de învățământ din Franța și una din principalele instituții de acest gen la nivel 

internațional  

Listat de revista Forbes România în prima ediție a Topului 30 sub 30  

Decorat cu distincția Paul Harris Fellow pentru deosebita contribuție adusă prin acțiunile caritabile 

înscrise în panoplia ROTARY INTERNATIONAL (District 2241 România & Republica Moldova) – nu 

prin donația a 1000 USD ci prin generarea a numeroase proiecte pentru sănătate, educație și cultură.  

Numeroase distincții și premii obținute atât pe parte profesională cât și civică.  

 

Referințe primite din partea autorităților care ilustrează realizările candidatului.  

 

„[...] îl cunosc pe Dragoș prin munca lui, ca fondator și dezvoltator al unor proiecte de succes la nivelul 

țării noastre, cu un impact deosebit atât pentru imaginea României, cât, îndeosebi, pentru comunitatea 

românilor de pretutindeni.  

Experiența noastră de peste șase ani mi-a devoilat un profesionist care a revenit de două ori în țară, după 

o experiență ca bursier al unor școli de prestigiu (precum Ecole Nationale d'Administration), implicându-

se direct în acel mediu pe care poate cu mai toții il criticăm, dar care are atât de mare nevoie de 

profesioniști adevărați: sistemul public, de stat.  

Ne-am reintilnit deseori în cadrul unor conferințe, unele organizate chiar de Dragoș, și ne-am consultat 

mereu cu privire la activitatea sa, la Strategiile naționale la care a lucrat și documente programatice, legi, 

planuri de acțiune, în a căror formulare era implicat. L-am găsit pasionat de activitățile asupra cărora se 
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apleca. Totodată, abilitățile sale interpersonale, prea bine cunoscute celor care colaborează cu el, i-au 

permis consolidarea activității sale epistemologice. Are o disponibilitate extraordinară de a crea 

conexiuni umane durabile și de a găsi acele sinergii constructive, acel... stakeholding.  

Cu toate acestea, lui Dragoș ii place să mențină o anume discreție aparte în punctarea acestor experiențe 

personale.  

Mintea creatoare a lui Dragoș este susținută, de asemenea, și de o etică profesională. Îi place să descopere 

și să fie mereu actualizat cu privire noile perspective la nivel global, generând ipoteze susținute de 

exemple fundamentate științific.  

Ne intâlnim cam o data la fiecare două săptămâni, când revin în țară pentru a susține cursuri la 

Universitatea București, iar de fiecare dată Dragoș vine cu informații, studii, analize noi...  

Cu sinceritate și considerație,  

Mihai CUCURINGU  

Senior fellow, Alain TURING Institute”  

„[...] L-am cunoscut pe Dragoș Preda în urmă cu aproape 15 ani, pe vremea când era un tânăr student al 

Universității Paris 1, Pantheon-Sorbonne.  

Dragoș Preda s-a distins mereu printr-o temeinică cultură generală și un spirit analitic profund, prin 

multidisciplinaritate, dublată de o profundă viziune prospectivă. Și-a sustinut mereu argumentările prin 

prezentări de exceptie, aducând atenției teme noi și proiecte fundamentate într-o cercetare asiduă. Aș 

afirma că se încadrează în procentul de 2% dintre mai tinerii colegi întâlniți în ceea ce privește abilitatile 

de scris și abilitățile de cercetare, dar și cu privire la gestiunea integrată a părților constitutive ale planului 

analizat. În circumstanțele în care I-am intalnit, Dragoș mi-a dovedit întotdeauna inteligență și tact în 

abordarea diferitelor subiecte, alături de, reiterez, foarte bune abilități analitice. Totodata, el s-a aplecat, 

îndeosebi în ultimii ani, din pasiune, în cercetarea prospectivă... asupra evoluțiilor viitoare, evolutii 

marcate disruptiv de dinamica noilor tehnologii... organizând evenimente precum Jump to Smart, ori 

fiind invitat ca lecturer de către AUF (Agence Universitaire de la Francophonie).”  

Florin PĂUN, Director de dezvoltare și strategie, Clusterul de competitivitate SAFE și Director adjunct 

pentru inovație industrială, ONERA (Oficiul Național pentru Cercetare aerospațială, FRANȚA),  

„[...] Il a réussi à développer le plus grand réseau de jeunes étudiants et diplômés de haut niveau 

roumains à l’étranger, avec une activité impressionnante et plus de 39 filiales autour du monde. Sa 

proactivité et son intérêt pour déterminer des transformations systémiques dans son pays l’ont poussé à 

laisser son empreinte dans la rédaction de la Stratégie Nationale pour la Jeunesse et des lois tels comme 

La Loi pour l’Education, la Loi pour le Volontariat, etc.  

Au long de toutes ces années Dragoş m’a prouvé et il a prouvé également à la société roumaine une 

grande capacité de dialogue, de communication, appuyée sur sa volonté d'écouter ses partenaires-

interlocuteurs et de les comprendre, un esprit toujours inventive, pleine d'initiative, une formidable 

détermination de résoudre les diverses situations et problèmes de son agenda de travail.  
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J'ai été agréablement impressionnée par l'énergie et la ténacité de s’engager dans les questions de fond 

des problèmes de la jeunesse, dans la promotion des intérêts de l'institution qu’il représentait et, en 

général, de son pays. Il a joué un rôle actif et pragmatique dans le programme des jeunes délégués des 

Nations Unies / UN Youth Delegate, représentant toujours son pays avec dignité et efficace.  

Passionné de l’étude des relations internationales, Dragos m’a également impressionné par sa 

pluridisciplinarité et par le fait qu’il a collaboré à la rédaction et publication de plusieurs ouvrages 

d'histoire de la diplomatie, a écrit et publié un nombre d’études et articles sur des questions de politique 

et la stratégie contemporaines; aussi, il a participé à de nombreux séminaires et conférences nationales et 

internationales sur des sujets divers de la société, en particulier sur la jeunesse, l'éducation et la culture, 

ce qui en fait de lui un analyste bien averti, objectif et critique, disposant d’une capacité accrue de 

synthèse et de projection, doublée d’un esprit de gestion (management) bien élevé.  

Je voudrais également apprécier le talent et la capacité de Dragos de créer et développer un remarquable 

réseau des relations et connexions dans divers secteurs de la vie publique, en notant surtout son 

dévouement et ses contributions au mouvement Francophone et dans le programme complexe de 

l'Alliance des civilisations (UNESCO), entre autres.”  

Simona-Mirela Miculescu, diplomat de rang înalt, care în prezent este reprezentant al Secretarului 

General al ONU și șef al Biroului ONU din Belgrad din iulie 2015. Este prima femeie din istoria 

diplomatică a României care primește gradul de ambasador.  

„[...] Je soussigne Philippe GUSTIN, Prefet, ancien ambassadeur, souhaite par la presente recommander 

M. Dragos PREDA dont j'ai pu apprecier en ma qualite d'ambassadeur les qualites intellectuelles qui 

m'avaient conduit a le proposer pour suivre le cycle international court de l'Ecole nationale 

d'administration. A son retour de formation, il a exerce des fonctions de directeur de cabinet puis de 

Conseiller pour l'Union europeenne du ministre de la jeunesse et des sports. Excellent francophone, ii 

souhaiterait s'engager plus avant dans les institutions francophones ou il pourrait apporter ses 

competences indeniables.”  

 

 

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.” 

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)  

Dragoș Preda este un exemplu de inteligență, perseverență și dragoste pentru știință, dar și pentru 

România. Cu toate că a fost bursier la două școli de renume internațional, Dragoș a revenit de fiecare dată 

în țară. Mai mult, munca sa în străinătate a fost mereu dedicată României, probabil unul dintre cele mai 

concrete rezultate ale muncii sale reprezentându-l co-fondarea cu succes a Ligii Studenților din 

Străinătate. De altfel, o mare parte a carierei lui Dragoș este dedicată voluntariatului.  

Dragoș reprezintă un advărat model pentru tinerii din România, dar și pentru toți tinerii plecați la studii în 
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străinătate, care cu ajutorul modelului oferit de Dragoș înțeleg faptul că a fi român poate fi o mândrie, dar 

și că întoarcerea în țară este o realitate posibilă și dezirabilă.  

 

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? 

 

Dragoș Preda este un exemplu de inteligență, perseverență și dragoste pentru știință, dar și pentru 

România. Cu toate că a fost bursier la două școli de renume internațional, Dragoș a revenit de fiecare dată 

în țară. Mai mult, munca sa în străinătate a fost mereu dedicată României, probabil unul dintre cele mai 

concrete rezultate ale muncii sale reprezentându-l co-fondarea cu succes a Ligii Studenților din 

Străinătate. De altfel, o mare parte a carierei lui Dragoș este dedicată voluntariatului.  

Dragoș reprezintă un advărat model pentru tinerii din România, dar și pentru toți tinerii plecați la studii în 

străinătate, care cu ajutorul modelului oferit de Dragoș înțeleg faptul că a fi român poate fi o mândrie, dar 

și că întoarcerea în țară este o realitate posibilă și dezirabilă.  
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