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            Best Cluj-Napoca în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca va 
organiza în perioada  12-13 februarie cea de-a 27-a ediție a evenimentului ”Cariere de 
Succes”. 

În acest an, viziunea evenimentului se axează pe motivarea studenților de a-și urma 
pasiunile pe care le au. ”Cariere de succes” este un eveniment marca JobShop și aduce 
împreună, în mediul online, speakeri inspiraționali și studenți, oferindu-le astfel 
posibilitatea de a interacționa cu oameni de succes din diferite domenii de activitate. 

          Speakerii prezenți  la eveniment sunt:  

Mihail Onaca, fotograf recunoscut în întreaga lume cu o activitate publicată în diferite 
platforme (The Guardian, Instagram, Wizz Air, Porsche Engineering Magazine și multe 
altele) și cu proiecte pentru instituții de renume, precum Parlamentul European, ING 
Bank România, Airbnb și The Italian Tourism Board.  

Jurnalista Elena Stancu  - face parte din echipa Teleleu, împreună cu fotograful Cosmin 
Bumbuț și fac jurnalism independent din anul 2013. În cei opt ani de activitate ei au 
documentat viața ultimilor romi căldărari, perpetuarea culturii violenței în România, 
poveștile deținuților din penitenciarele românești sau poveștile oamenilor din diaspora. 
Au fost distinși cu premii la festivaluri precum TIFF, Astra Film Festival, Making Waves 
New York, Premiile Observator Cultural sau Sony World Photography Awards.  

Ines Nerina este o antreprenoare de succes care va împărtăși din experiența celor care 
învață să trăiască frumos chiar daca se confruntă cu probleme de sănătate.  

Larisa Murariu, cunoscută pe instagram sub numele de Morysetta, este un graphic 
designer și digital artist apreciată de oamenii de peste tot din lume. Ea a reușit să-și 
definească o identitate vizuală unică, identitate ce atrage clienți din cele mai îndepărtate 
locuri și prin care a reușit să acumuleze, în prezent, un număr de peste 242 de mii de 
urmăritori pe Instagram. 

Emil Teleaga, cunoscut de fani sub numele de AFO sau Aforic, este unul dintre artiștii 
cei mai cunoscuți din zona muzicii hip-hop din România, fiind membru fondator al 
grupului Culese din Cartier. În prezent, acesta organizează diverse evenimente prin care 
dorește să ajute tinerii care vor să-și lanseze o carieră în muzică. 

Andrei Argatu, este un tânăr pasionat atât de muzică care experimentează 
sounduri noi, îmbinând elemente folclorice cu elemente contemporane. În prezent, este 
unul dintre pionierii unui nou gen de muzică apreciat atât de români, cât și de străini. 
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Silviu Gherman este o personalitate renumită în rândul comedianților români. Deși a 
urmat Școala Națională de Studii Politice și Administrative, a ales și Universitatea 
Națională de Artă Teatrală și Cinematografică IL Caragiale. A scris 3 cărți dintre care una 
a ajuns să primească Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor București.  

Mihai Mărgineanu este o personalitate care și-a consacrat numele atât în televiziune, 
cât și în muzică și a reușit să ajungă una dintre cele mai îndrăgite figuri ale muzicii folk. 

Alături de acești speakeri, se vor alătura și medicii veterinari din cadrul 
proiectului Primul spital pentru animalele fără stăpân. 

Discuția se va desfășura online, pe platforma Zoom, iar participanții vor avea 
posibilitatea să interacționeze și să adreseze întrebări invitaților. 

Formular înscriere eveniment:  https://bit.ly/39Ioglr 
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