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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: Cultural 
Nume și prenume candidat: Gabriel Bota 
Dată naștere candidat: 13.04.1982 
Ocupație sau profesie candidat: Scriitor - membru al Uniunii Scriitorilor din România 
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. 

- 2001-2005: Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Istorie și Filosofie, Specializarea Filosofie; 
- 2005-2006: Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Sociologie, Specializarea Sociologie Politică - 

Masterat;  
- 2007: Creating Stellar Customer Relationships - Certificate, Achieve Global; 
- 2007: Negotiation Skills - Certificate, Dale Carnegie & Associates; 
- 2008: Trainer Certificate, Ministerul Educației și Cercetării; 
- 2008: Human Resources Management - Certificate, Ministerul Educației și Cercetării; 
- 2008: How to Deliver Sales Presentations that Win the Business - Certificate, Dale Carnegie & Associates; 
- 2008: Sales Advantage - Certificate, Dale Carnegie & Associates. 

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. 

- 2012: ”Nu mă numesc Eu!” - poezie, Editura Eikon; 
- 2014: ”Sushi” - poezie, Editura Eikon; 
- 2016: ”Mind trip” - jurnal psihoekstazic, Editura Școala Ardeleană; 
- 2019: ”Motanul s-a sinucis” - roman, Editura Herg Benet; 
- 2020: ”Fucking love” - proză scurtă, online; 
- 2021: ”Pink Freud” - poezie, Editura Școala Ardeleană; 
- 2017-2019: articole bilunare în revista ”Zile și nopți”; 
- Nu în ultimul rând, a participat cu texte în 7 antologii de autor, inclusiv în Mexic și Spania. 

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. 
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Din 2013 până în prezent, Gabriel este organizator al Festivalul Internațional de Carte Transilvania, iar din 
2019, tot până în prezent, ocupă poziția de CMO în cadrul Unrealoptic.com. 

De asemenea, a ocupat și pozițiile următoare: 
- din 2011 până în 2013 a fost Business Development Manager, Orange România; 
- din 2008 până în 2010 a ocupat poziția de Sales Manager la Romcat Corporation - Hyundai Heavy Industry; 
- Din 2006 până în 2010 a acceptat provocarea de a fi Trainer; 
- Din 2006 până în 2008 a fost CRT Manager la Petrom-OMV. 

 
De la filosofie, comunicare și poezie, la industria petrolieră, management, coordonare echipe și bugete, vânzări, 

utilaje de construcții, training, telecomunicații, iar coordonare de echipe și bugete, comunicare, IT, antreprenoriat 
și realitate augmentată, până la CARTE și Cultură. 

Experiența dobândită în multinaționale, școala de management și training, dar și adaptarea și focusarea pe 
rezultate, au dus la împlinirea unui vis: crearea de la zero a unui eveniment unic cultural în România, dar și în 
Europa: Festivalul Internațional de Carte Transilvania (FICT) care, prin specificitatea lui, a reunit în jurul cărții toate 
laturile artei și business-ului. Cartea în mâna tinerilor și scriitorul în mijlocul oamenilor! 

Sub deviza ”de carte nu scapi!” s-au făcut multe proiecte în cadrul FICT în fiecare an: ”Marșul lecturii” 
(deschiderea oficială a FICT care aducea împreună în marș inovativ și distractiv aproape toate școlile din Cluj și din 
jurul Clujului), ”Un Cluj împânzit de cărți” (pachete cadou frumos împachetate cu mii de cărți care se împărțeau pe 
stradă trecătorilor), ”Cu cartea in balon” (un balon cu aer cald care ridica cititorii deasupra Clujului), ”Autobuzul 
FICT” (un autobuz care circula de la un capăt la celălalt al orașului Cluj, în care n-aveai nevoie de bilet dacă citeai), 
”Citim împreună” (tentativa oficială de a intra in Cartea Recordurilor cu cei mai mulți cititori, 2447 de cititori timp 
de peste 10 ore continuu). În cadrul FICT au ajuns la Cluj scriitori de renume mondial precum: Mario Vargas Llosa, 
Antonio Lobo Antunes, Adonis, Alessandro Baricco, Antonio Gamoneda și mulți mulți alți, unii dintre cei mai 
importanți scriitori ai lumii. În fiecare an, FICT-ul a reunit în jurul cărții tinerii și le-a propus moduri inedite de a citi 
și de a se bucura de un viitor mai bun. 

De asemenea, tot pentru a promova cartea, cultura și sportul, în 2017 a realizat proiectul ”Read and Ride”, prin 
care a călătorit singur și pe bicicletă 4884 de km în 40 de zile, a străbătut 10 țări (din Cluj la Marea Baltică, Oceanul 
Atlantic, Mediterana și cu final în Barcelona), a vizitat 10 scriitori la ”ei acasă”, a citit 10 cărți, și a ”convins” peste 
17000 de oameni să citească și să facă sport. 

În aprilie 2020, datorită situației pandemice, a lansat proiectul ”Citește o poveste și ajută unitățile medicale” 
prin care a scris 54 de zile consecutiv o poveste/zi, iar cine voia să citească trebuia să facă o donație direct către 
unitățile medicale (era în momentul în care era criză de materiale sanitare). 

În februarie 2021, a creat Biblioteca din Scara de Bloc, care a determinat crearea de astfel de biblioteci și în alte 
orașe precum București, Constanța sau Baia Mare. 

În februarie 2021, a lansat proiectul ”Challenge Gabi”, prin care a provocat online oamenii să facă sport 
(provocarea era ca ceilalți să alerge 50 km într-o lună pentru a primi cadou 10 cărți). 

În Iunie 2021, a lansat proiectul umanitar-cultural ”Scriu și Dăruiesc”, poate singurul proiect din România prin 
care un scriitor a ieșit pe stradă, în mijlocul oamenilor, să scrie la cererea lor poeme sau scrisori de dragoste, iar, în 
schimbul acestora, cititorii trebuiau să facă o donație direct către doi copilași suferinzi de boli extrem de grave. La 
proiect s-au alăturat și artiști plastici, iar foile pe care s-a scris au fost în sinea lor opere de artă. Proiectul a fost un 
mare succes și s-a hotărât continuare lui prin predarea ștafetei altor scriitori. 
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 
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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. 

N-au existat alte premii în afară de feed-back-ul oamenilor care și-au lăsat schimbată viața prin puterea 
exemplului, prin determinare sau prin citirea cărților și articolelor scrise, prin activitățile și evenimentele unice 
propuse. 
Vă rugăm să furnizați orice linkuri către platforme de socializare, site-uri web sau publicații care evidențiază 
candidatul dvs. 

● https://www.goodreads.com/author/show/8305517.Gabriel_Bota;  
● http://www.uniuneascriitorilor-filialacluj.ro/detalii_membrii_1131_BOTA-Gabriel.html;  
● (1) Gabriel Bota | LinkedIn; 
● http://www.monitorulcj.ro/actualitate/79133-un-scriitor-clujean-doneaza-povesti-pentru-

spitale#sthash.PZsoGPc4.dpbs;  
● www.facebook.com/gabibota1;  
● https://www.hergbenet.ro/autor/gabriel-bota;   
● https://www.servuscluj.ro/scriitorul-clujean-gabriel-bota-initiatorul-evenimentului-scriu-si-daruiesc-m-a-

interesat-intotdeauna-sa-promovez-cultura-dar-sa-si-ajut/;  
● https://creativemornings.com/talks/gabriel-bota/attendees;  
● https://www.zilesinopti.ro/articole/22927/gabriel-bota-e-o-prostie-sa-crezi;      
● https://www.libhumanitas.ro/pink-freud-gabriel-bota-scoala-ardeleana-2021.html;   
● https://viitorulromaniei.ro/2017/10/11/romanul-care-a-traversat-europa-cu-bicicleta-pentru-a-promova-

lectura/;  
● www.gabibota.ro;  
● https://clujcapitala.ro/2021/02/10/uitati-ce-face-gabriel-bota-la-cluj-carti-in-scara-blocului/;  
● https://clujforyouth.ro/gabi-bota-despre-fucking-love-cititi-iubiti-si-faceti-prostii/;  
● https://www.instagram.com/p/CLFFrQ7JYZq/.  

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”. 
 Gabriel este dornic să ajute, uneori sacrificându-se pe sine, și face lucrurile cu și din suflet pentru oameni. 
Prin promovarea lecturii, a cărților sale, a culturii și a sportului, el a devenit rapid un model demn de urmat de 
comunitate. 
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? 

Una singură: modestia. 
 
 
 
 
 
 


