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

FORMULAR DE NOMINALIZARE 

 

 

Partea 1: Informații generale 

Nominalizat de către: Elena Dumitru 
E-mail propunător: elenadumitru2287@gmail.com 
Categorie: Moral, protejare mediu 
Nume și prenume candidat: Camelia Gui 
Dată naștere candidat: 17.08.1986 
Ocupație sau profesie candidat: Project Manager, Coordinator of the Food Waste Combat campaign and Founder 
of Cluj Regional Food Bank, co-founder of Clujul Sustenabil NGO 
Județ domiciliu candidat: Cluj 
 

Partea a 2-a: Informații despre carieră 

Vă rugăm să furnizați informații despre istoricul educațional al solicitantului dvs. Vă rugăm să includeți educația 
universitară, experiențe educaționale în afara unei școli sau a unui cadru universitar, cercetare educațională, 
proiecte educaționale și orice alte informații relevante referitoare la educație. 

- Licență și master în International Business, FSEGA, Babeş-Bolyai University, Cluj- Napoca; 
- Ateliere anti-risipă în 16 școli, 1000 elevi. 

Vă rugăm să furnizați o listă a oricăror lucrări publicate scrise, compuse sau coordonate de solicitantul dvs. 
Informațiile din această secțiune vor include orice materiale publicate și revizuite de colegi, inclusiv cărți, studii 
științifice și publicații de cercetare, articole sau alte lucrări scrise. 

- Realizare ghid anti-risipă alimentară în cadrul proiectului FWC; 
- Creare curs Respect pentru Resurse - devenit opțional pentru CDS; 
- Participare la studiul privind risipa alimentară în gospodării, realizat în România, Republica Moldova și 

Macedonia, și coordonat de USAMV Cluj-Napoca. 
Pentru a vă înțelege mai bine candidatul, este important să le prezentați cronologia carierei. Vă rugăm să 
furnizați informații despre contextul candidatului dvs., despre ceea ce au realizat pe parcursul carierei, despre 
interesele și implicarea lor în domeniul ales și o scurtă prezentare generală a CV-ului lor. 

Cami a parcurs mai multe stagii în diverse multinaționale, începând de la Genpact (Senior process 
associate- Billing specialist) și continuând  cu Emerson (Logistics Analyst și Coordonator), urmând Softvision 
(Business Analyst for the Reporting team), iar într-un final Ve Interactive ca și Product Manager. Din 2018 până în 
prezent, Cami este coordonatorul proiectelor Food Waste Combat și fondator în Banca Regionala Cluj, precum și 
co-fondator în Clujul Sustenabil. S-a specializat pe chestiuni ce țin de climat și risipă alimentară, ajungând ca, din 
postura de project manager pentru aceste proiecte educaționale, să ajungă la peste 500k persoane care o urmăresc 
în mediul online și care își iau inspirația de la Cami. 

De asemenea, prin participarea la conferințe de tipul Future Summit, în 2019, dar și la alte asemenea 
evenimente, a extins aria de cunoștințe și a întregit experiența pe partea de acțiuni cu impact social. 
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Această rubrică vă oferă posibilitatea de a împărtăși mai multe informații cu privire la orice realizări sau premii 
pe care candidatul dvs. le-a realizat sau le-a primit pe parcursul carierei lor. Câștigarea unui premiu, lansarea 
propriei afaceri sau influențarea pozitivă a vieții altora într-un mod major sunt doar câteva exemple de 
evenimente de impact care ar constitui o realizare sau un premiu. 

- A obținut certificări în cadrul activității în corporații unde, cu siguranță, a impactat prin modul său de lucru 
(Professional Scrum Product Owner (2014); 

- The Demand driven Supply chain and INCOTERMS training (2011); 
- LEAN methodology- Basic and Advanced (2009), MS Excel- basic, medium and advanced (2009); 
- Customer service course (2009), AR and AP overview (2008), Transfer of finance processes; 

Cami a reușit ca, prin implicarea în proiectul Food Waste Combat, să impacteze viețile a mii de oameni, fie că a fost 
vorba de atelierele anti-risipă din școli,  de colaborarea cu ONG-ul Mai Bine din Iași, de participarea la TEDx Cluj, 
de agregator în online și offline pentru comunitatea interesată de subiectul risipei alimentare. A fost parte din 
echipa Vă ajutăm din Cluj, care, pe perioada stării de urgență cauzată de pandemia izbucnită în 2020, a ajutat în 
nenumărate situații urgente din Cluj și zonele limitrofe. 
Vă rugăm să furnizați orice linkuri către platforme de socializare, site-uri web sau publicații care evidențiază 
candidatul dvs. 

- https://www.linkedin.com/in/camelia-gui-27b9aa39/;  
- https://www.facebook.com/watch/?v=2114010872007210;  
- https://eclujeanul.ro/ce-aer-respir-strangere-de-fonduri-pentru-monitorizarea-calitatii-aerului-din-cluj-

napoca/;  
- https://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/prima-banca-alimente-ardeal-risipa-nu-e-mit-moft-vesticilor-

1_5be98e62df52022f756613f0/index.html;  
- https://cluj.com/articole/ghid-anti-risipa-food-waste-combat/;  
- https://viacluj.tv/de-vorba-cu-camelia-gui-despre-prima-banca-de-alimente-din-cluj/.  

Partea a 3-a: Recomandarea propunătorului 

Vă rugăm să explicați modul în care candidatul trăiește credința JCI „Lucrul în folosul umanităţii este cea mai 
nobilă formă de a munci”. 

Prin felul ei de a fi și a interacționa, Cami aduce liniște, empatie, autenticitate și grijă, completate de 
structură și rigoare când vine vorba de proiectele în care se implică. Coordonarea proiectului Food Waste Combat 
și Clujul Sustenabil cu tot ce au implicat ele până acum și continuă să implice, legăturile create, proiectele conexe, 
nu au făcut decât să aducă fiecărui om informația pe care o caută, fie că a fost vorba de partea de sustenabilitate 
sau de intrajutorare a comunității locale. 
Care calități fac din această persoană cel mai bun candidat pentru a deveni candidat la TOYP? De ce credeți că 
este unul dintre cei zece tineri remarcabili ai lumii? 

Conectarea constantă la propria persoană și la lumea din jur pentru a oferi autenticitate, dorința de a aduce 
în atenție chestiunea conștientizării importantei problemei risipei alimentare,  conducerea vieții proprii după 
principii care au condus-o către o viață cu respect față de natură și de cei din jur, punerea în contact a nevoilor și a 
resurselor datorită comunității create în jurul ei. 
 
 
 


