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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: Mihai Daniel Cotos 
Dată naștere candidat: 17.12.1982 
Ocupație sau profesie candidat: Antreprenor, owner & director, tutore. 
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. 

- 2004-2006 - Membru activ AIESEC, vice președinte de marketing al filialei Cluj; 
- 2003-2007 – Economist – UBB, FSEGA; 
- 2007 – Mentor @ Train the Trainers. 

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. 
N/A 
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. 

Mihai Cotos este un antreprenor cu 15 ani de experiență în domeniul organizării de evenimente. 
În 2006 a pus bazele Târgului de Cariere, care, astăzi, este cea mai extinsă rețea de evenimente de carieră 

din România și Republica Moldova.  
Numele lui Mihai stă în spatele și altor companii și evenimente, vizând diverse domenii de activitate: Cluj 

Craft Beer Festival (edițiile 2018, 2019), Jazz in The Park (edițiile din 2013 până în 2017), PhotoRomaniaFestival 
(edițiile 2012, 2013, 2014), Foreground (2008-2010), Cartio - Audio Books (2007-2008).   

Evoluția pieței de esports și pasiunea lui Mihai pentru gaming au dus la desprinderea de sub umbrela 
Târgului de Cariere a unui eveniment dedicat sectorului IT&C, Cluj Tech Society - oportunități de angajare și 
concursuri de Esports. În 2019, Mihai a dezvoltat Digital Crusade, un campionat dedicat jucătorilor de League of 
Legends. În 2020, în condiții de pandemie, finala Digital Crusade a bifat mai multe premiere pentru Esportul 
românesc – de la magnitudinea organizării, la comentarea meciurilor și prezentarea echipelor. 2020 devine anul în 
care încep primele discuții pentru înființarea Federației Române de esports, Mihai Cotos fiind unul dintre cei șase 
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inițiatori ai proiectului. Discuțiile și negocierile urmează flowul birocratic și se vor finaliza favorabil în viitorul 
apropiat. Tot în 2020, Mihai a pus bazele unei noi echipe de LOL cât și unui nou campionat, Superbet Open. 

 În 2021, Mihai Cotos a intensificat activitatea de pe zona de esports, completând businessul actual cu: 
emisiune Youtube dedicată jocurilor pe calculator și console – Space Bar, două echipe de esports - Nexus KTRL LOL 
și KTRL Knights CS, campionat de esports dedicat corporațiilor, ECC; două ediții ale unui campionat exclusiv feminin 
de CS si LOL. Iar pentru ca meciurile să poată fi savurate la maxim, în mai 2021, cu ocazia REL, Romanian Esports 
League Championship, Digital Crusade lansează primele beri din esports - trei sortimente de bere artizanală 
dedicată celor mai importante trei echipe românești înscrise în campionat. 

Pe segmentul CSR & implicare în educarea tinerior, Mihai a fost speaker la conferința Future HR Moldova, 
speaker în cadrul Bathory Days, conferință dedicată liceenilor; tutore al UBB Cluj, în cadrul Facultății de Teatru și 
Film. 
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. 

Mihai Cotos a devenit antreprenor din timpul studenției din dorința de a oferi colegilor oportunitatea 
trasării unei cariere din timpul facultății sau imediat după absolvire, prin angajarea pe poziții pentru care s-au 
pregătit. Așa a apărut conceptul de Târg de Cariere, o alternativă profesionistă la târgurile cu locuri de muncă 
sezonieră sau necalificată organizate de entitățile de stat.  

Alături de partenerul său, Mihai a fost premiat cu titlul de Antreprenorul Anului 2008, obținând astfel și o 
nominalizare la faza europeană a European Young Entreprenour of the Year. Premiul a fost câștigat ca urmare a 
inițiativelor antreprenoriale derulate în 2006 și proiectelor CSR derulate sub umbrela Foreground. 

A pus bazele primului festival de fotografie din Ardeal. 
A încurajat exploatarea la maximum a parcurilor de către public, prin organizarea Jazz in the Park, festivalul 

care te invită să stai și să dansezi pe spațiul verde. Până la prima ediție a evenimentului, în Parcul Central Cluj 
existau tăblițe cu nu călcați iarba.  

Mihai continuă să inoveze în tot ceea ce face, Pionierat în domeniul esports – inițiatorul Federației Române 
de Esports, inovație în organizarea de evenimente esports, campionat dedicat corporațiilor, campionat la feminin, 
berea esports.  
Vă rugăm să furnizați orice linkuri către platforme de socializare, site-uri web sau publicații care evidențiază 
candidatul dvs. 

- https://www.wearehr.ro/meseriile-viitorului-gaming/;  
- https://www.blog.targuldecariere.ro/2020/05/06/hai-sa-povestim-cu-mihai-cotos/;  
- https://www.clujlife.com/2019/03/01/interviu-cu-mihai-cotos-despre-targul-de-cariere-rebranding-si-

editia-din-2019/;  
- https://www.clujlife.com/2018/04/13/interviu-cu-mihai-cotos-owner-targul-de-cariere/;  
- https://bathorydays.ro/inovatie-in-educatie/;  
- https://www.iqads.ro/articol/54906/esports-si-bere-cheers-for-all-the-romanian-gamers-out-there.  

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”. 

„Primul job poate fi începutul carierei tale” – prin înființarea Târgului de Cariere, Mihai și-a dorit să poată 
schimba regulile pieței de muncă din anii 2010 care discriminau tinerii fără experiență. Aceștia erau forțați din 
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studenție, masterat sau imediat după absolvire să se angajeze pe poziții inferioare nivelului de studiu. Târgul de 
Cariere a adunat cei mai buni angajatori, cu o ofertă diversificată de angajare dedicată exclusiv tinerilor. Mihai a 
continuat să facă acest eveniment inclusiv în pandemie, investind timp, resurse financiare și energie, pentru a crea 
o platformă online. A făcut asta pentru a da o șansă de supraviețuire proiectului, dar și pentru a crea oportunitatea 
întâlnirii dintre tinerii izolați în orașele natale cu companii multinaționale cu locuri de muncă în orașele mari din 
România și Republica Moldova. 

Mihai este activist în recunoașterea industriei eSports și în România, ocupându-se de la entertainment la sport, 
de la joc în timpul liber la carieră, de la online events la evenimente de LOL și CS cu scene demne de cele mai mari 
festivaluri de muzică. 

De asemenea, el își pune amprenta și ca speaker voluntar pentru tinerii pasionați de evenimente sau gaming 
și este tutore UBB pentru formarea studenților de la Facultatea de Teatru și Film. 
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? 

Inovația, curiozitatea și curajul de a căuta și implementa idei noi care să inspire tinerii în a-și găsi cariera 
potrivită, ambiția de a dezvolta noi modele de business, de a îmbunătăți și evolua conceptul Târgul de cariere cu 
fiecare ediție fac din Mihai unul dintre tinerii remarcabili ai societății noastre. 

Modestia l-a ținut mulți ani departe de lumina reflectoarelor, dar a fost determinat, în cele din urmă, să 
iasă în față doar pentru a oferi un exemplu altora, pentru a-și spune povestea și pentru a provoca audiența să 
îndrăznească să vizese și să lupte să-și pună visele în practică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


