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

FORMULAR DE NOMINALIZARE 

 

 

Partea 1: Informații generale 

Nominalizat de către: Dumitru Elena 
E-mail propunător: elenadumitru2287@gmail.com 
Categorie: Umanitar, voluntariat 
Nume și prenume candidat: Eli (Ionela Mihaela) Neicut 
Dată naștere candidat: 06.03.1993 
Ocupație sau profesie candidat: Social Media Specialist 
Județ domiciliu candidat: Teleorman 
 

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. 

Eli s-a pregătit să devină programator, dar și-a dat seama că ceea ce o împlinește cu adevărat sunt faptele 
bune și CSR-ul. 

Folosește social media pentru a motiva comunitatea să se implice, prin exemplul propriu și conectează 
oamenii care vor să ajute cu oamenii care au nevoie de ajutor.  

Încă din liceu Eli și-a dat seama că voluntariatul nu îți dă bani, dar îți dă toate celelalte lucruri pe care nu le 
poți cumpăra cu bani. 
Studii: 

- preuniversitare - Colegul Național Unirea - Turnu Măgurele; 
- universitare - Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnnica București, Facultatea 

de Finanțe Bănci, Universitatea Titu Maiorescu; 
- postuniversitare - Facultatea de Inginerie în Limbi Străine, Universitatea Politehnnica București. Master 

Business Administration in Engineering - in progress. 
Voluntariat: 

- Voluntariat Liceu - Coordonator Revista ECO; 
- Proiectul Antidrog Împreună - Formator ateliere de team-building; 
- Europarlamentar la Strasbourg - proiect Euroscola; 
- Trainer C# Microsoft Student Partners; 
- Vice-Președinte PR și Coordonator Campanii Comunicare - Board of European Students of Technology – 

BEST București; 
- Voluntar tabără pentru copii cu diagnostic oncologic MagiCAMP; 
- Voluntar „Plantăm Fapte Bune în România”; 
- Voluntar „Casa Bună Ferentari”; 
- Voluntar „Fabrica de Fapte bune” - proiect „Eli Construiește”; 
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- Voluntar Asociația Help the People – „Ne vedem la nivelul următor”. 
Cursuri: 

- Fonduri Europene Erasmus+; 
- Teatru Teenmedia Academy; 
- Train of Trainers Excelsior Center; 
- Public Speaking - Self Trust Academy; 
- Public Speaking - Toastmasters Pipera; 
- Social Media - Monica Jitariuc @Dalles Go; 
- Strategie Social Media Kooperativa 2.0; 
- Vânzări @Speakings - Andrei Dunuță; 
- Diploma CAE (Cambridge Advanced English); 
- Certificare Scrum Master SAFe. 

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. 

● https://life.ro/eli-neicut-un-vlogger-si-it-ist-de-26-de-ani-construieste-o-casa-cu-pridvor-
pentru-alexandra-o-victima-a-violentei-domestice-si-pentru-cei-6-copii-ai-ei/; 

● https://protvplus.ro/emisiuni/exclusiv-protvplus/episodul/30142-interviu-exclusiv-cu-eli-neicut-
primul-creator-de-continut-pe-voluntariat-din-romania; 

● https://recorder.ro/o-casa-pentru-alexandra/; 
● https://www.alistmagazine.ro/eli-neicut-influencer-de-fapte-bune-nu-esti-prea-mic-aduna-te-

cu-oameni-ca-tine-si-iti-va-iesi/; 
● https://daddycool.ro/academia-de-voluntariat/eli-neicut-de-la-it-in-corporatie-la-voluntariat-full-

time?fbclid=IwAR0U547I-k0dxNQiHAD_eP--lS3-3yVYkJ7vyNLRvQjcVj7aLmp2L5oVLfQ; 
● https://youtu.be/K-F4GrUP2y8 - TEDx speech; 
● https://youtu.be/Zi5hWixTCoc?t=1789 – România, te iubesc!; 
● https://youtu.be/dYfvD5qYxdw - reportaj Trinitas; 
● https://youtu.be/dJjRljs24QQ - podcast Vasi Rădulescu. 

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. 

Eli are cinci ani de experiență în IT, trei ani de experiență în ONG și 13 ani de voluntariat. 
Se ocupă de o comunitate de peste 10 000 de oameni pe rețelele de socializare. De asemenea, a participat activ în 
campanii de strângeri de fonduri de peste 50 000 euro și are expertiză în creșterea vizibilității proiectelor ONG. 
  În rolul de Radio Host, Eli, în cadrul postului de radio Tananana FM, a moderat o emisiune săptămânală 
despre fapte bune și implicare (cauze în care să te implici cu bani/timp de la oameni cu inspirație). 

A avut rolul de Community Manager în Asociația The Social Incubator - Proiect BunInCariera.ro (consiliere 
în carieră și mentorat gratuit pentru 16-26 ani), dar și Project Manager în Asociația Magic al proiectului MagicHELP 
(aplicație mobilă pentru familiile copiilor grav bolnavi care le conectează cu firmele ce oferă produse și servicii 
gratuite). 

În prezent ocupă poziția de Technical Business Analyst & Scrum Master la compania Luxoft Romania (softul 
bancar Murex), cel de C++ & Java Developer la compania Finastra Romania (softul bancar Summit), dar și de Web 
Designer la IBM Software. 
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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 creat primul canal de youtube despre voluntariat, Eli Vorbește, care se continuă acum cu o emisiune 
săptămânală despre oameni buni si implicare #Instarederadio la Radio Tananana. 

Pe lângă cele enumerate la punctul anterior, Eli a obținut și următoarele premii reprezentative pentru 
societatea civilă: 

- CSR Media - Vloggerul Responsabil Al Anului 2020; 
- Webstock - Best Social Good Campaign - premiul 3 – 2020; 
- Gala Societății Civile - Inițiative Cetățenești- premiul 3 – 2020; 
- nominalizare finală ActiVloggerul anului Premiile Superscrieri 2021. 

Vă rugăm să furnizați orice linkuri către platforme de socializare, site-uri web sau publicații care evidențiază 
candidatul dvs. 

- www.elivorbeste.com/despre ; 
- Conținut video: www.youtube.com/elivorbeste ; 
 

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”. 

Toți părinții își trimit copiii către programare. Apar din ce în ce mai multe firme care reprofilează oamenii 
mari din orice meserie în programatori, căci se câștigă bine. IT-ul este viitorul.  

Însă Eli crede că fiecare om are o misiune și e de datoria fiecăruia să nu înceteze să se întrebe DE CE? De 
ce facem ceea ce facem?  

Sunt multe zile în care doarme cu carnețelul și pixul lângă ea sau oprește alarma înainte să sune pentru că 
are o idee de cum să ajute o familie să construiască o casă de la zero, cum să numească un episod astfel încât să fie 
mai apreciat de oameni în social media sau cum ar putea ajuta și mai mulți oameni să-și găsească sensul!  

Crede că cei care se ghidează după clasicele „TREBUIE să muncești mult și din greu” și „E un lux ca cineva 
să lucreze chiar într-un domeniu care-i place” TREBUIE să se schimbe și consideră că își poate da seama de propriul 
DE CE în timp ce îi ajută pe ceilalți prin voluntariat. 

Eli s-a pregătit să devină programator, dar și-a dat seama că ceea ce o împlinește cu adevărat sunt faptele 
bune și CSR-ul. 

Folosește social media pentru a motiva comunitatea să se implice, prin exemplul propriu și conectează 
oamenii care vor să ajute, cu oamenii care au nevoie de ajutor.  

Încă din liceu și facultate, Eli și-a dat seama că voluntariatul nu îți dă bani, dar îți dă toate celelalte lucruri 
pe care nu le poți cumpăra cu bani. 

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? 
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Eli a început să facă voluntariat încă din liceu.  
A continuat să facă asta la facultate fără să se întrebe neapărat de ce. Avea prieteni de calitate, dar prin 

voluntariat simțea că scapă de complexul inferiorității de oraș mic din care venea și progresa vizibil la orice fel de 
skilluri, spre deosebire de colegii ei care se ocupau doar de taskurile date de facultate și cam atât.  

După facultate, a devenit om serios cu job în toată regula, însă, s-a gândit că nu a venit pe acest pământ 
doar ca să spună prietenilor ce serial nou a mai apărut pe Netflix și în ce city break să meargă luna viitoare… Ea știa 
că poate și ca vrea mai mult. 

Întotdeauna a simțit că nu e nevoie să se îndoiască de ea și că se află în locul potrivit atunci când face 
voluntariat. 

Însă, atunci când a început să se dedice și mai mult voluntariatului, nu a știut încotro să se îndrepte, ce să 
aleagă mai întâi: să salveze un copil, să planteze, să salveze o pisică, un urs. Își dorea un loc în care să poată urmări 
poveștile mai multor oameni (căci ea se consideră omul oamenilor), să le asculte și să vadă cu cine se identifică! 

Nu exista. Atunci l-a creat ea! S-a convins că prea urâtă nu e, bălbâită puțin, dar se rezolvă cu câteva cursuri 
de dicție.  

Trei ani mai târziu, Eli Vorbește devine un brand cunoscut în lumea oamenilor implicați din toată țara. Aici 
conectează oamenii care vor să ajute cu cei care au nevoie de acest ajutor și așa consideră că poate să ajute și 
copiii, și copăceii, și balenuțele. 

Prezintă constant cauze care sunt bune de luptat pentru și oferă mereu variante de ajutor atât cu timp, cât 
și cu bani. Prezintă oamenii buni care se implică. Pe aceștia îi numește influenceri de fapte bune. Ei, la rândul lor, 
povestesc cu fapte despre reușitele lor și își influențează comunitatea. Ce alt mod mai bun de a duce binele mai 
departe? 

Se întreabă cum ar fi dacă ar reuși același lucru la următorul nivel, cel internațional? 
Eli a căutat să se inspire din alte țări, însă cu greu își găsește coechipieri. Este convinsă, totuși, că există 

mulți "influencers of good deeds out there" și abia așteaptă să îi cunoască și să reprezinte cu mândrie România ei. 


