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Agenda Întâlnirii



Ce este JCI? 

Misiune, viziune, valori, arii de acțiune

Proiecte JCI Iași. Oportunități pentru
membrii JCI

Cum poți deveni membru JCI. Pași pentru
aderare

Întrebări?



Ce  este JCI ?



JCI (Tânăra Cameră de Comerț) este o organizatie non-
guvernamentală pentru tinerii lideri, antreprenori şi profesionişti
din lume, cu vârste cuprinse între 18 și 40 de ani.

Membrii JCI contribuie la dezvoltarea comunității globale, generând
schimbări pozitive în comunitățile locale. Ei împărtășesc credința că
pentru a crea schimbări pozitive pe termen lung trebuie să devenim noi
înșine mai buni.

Căutăm soluții punctuale pentru probleme unice în comunitățile
noastre pentru a construi o lume mai bună, creând astfel un impact
global.

Junior Chamber International 



5 continente

milioane de alumni

peste 115 organizații 
naționale afiliate 

6.000 de comunitati locale

peste 200.000 de membri 
activi



Prima organizație locală a fost
înființată în 1915 în SUA, în
orașul St. Louis, de către
Henry Giessenbier,

ca un club de networking
şi dans creat de tineri care îşi
doreau să schimbe în bine
comunitatea locală.

Istoric JCI



Printre membrii marcanți ai Junior Chamber International 
s-au numărat politicieni, antreprenori, artiști, sportivi, oameni
de cultură:

Foștii președinți ai SUA: J.F. Kennedy, Gerald Ford, Richard 
Nixon, George Bush Sr., Bill Clinton

Fostul președinte al Republicii Franceze:  Jacques Chirac

Prințul Albert de Monaco

Jan Bielecki, prim-ministru al Poloniei

Kofi Annan, fost Secretar General ONU

Keizo Obuchi, fost Prim-Ministru al Japoniei

Taro Aso, actual Prim-Ministru al Japoniei

Bill Gates

Personalități – Alumni JCI



Să fim prima rețea 
globală de cetățeni 

activi 

Lideri

Din diferite domenii de 
activitate

Antreprenori 
și 

profesioniști

Viziunea JCI



Să oferim oportunități de 
dezvoltare prin care 
tinerii dobândesc puterea
de a crea schimbări 
pozitive în comunitatea în 
care trăiesc.M

is
iu

n
e

a
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C
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Credinţa în
Dumnezeu oferă
sensul și scopul

vieții umane

Prietenia între oameni
transcende

suveranitatea
naţiunilor

Dreptatea economică
poate fi cel mai bine 
câștigată de oameni

liberi prin liberă
iniţiativă

Guvernele sunt mai
bine reprezentate de 
legi, decât de oameni

Cea mai importantă
comoară de pe

pământ se află în
personalitatea

umană

Lucrul în folosul
umanităţii este cea

mai nobilă formă de a 
munci

Valorile JCI



Implică-te! 
Acţiunea ta 

face 
diferenţa!

Be Better! 
Fii mai

bun!

Cetăţeni
activi

autentici!

Go Local = 
Impact 
Global!

Principiul
“un an de 

leadership”

Filosofia JCI



În Romania, Junior Chamber
International s-a înființat în 2003.

În acest moment sunt filiale locale ale
JCI în București, Iași, Timișoara,
Brașov, Constanța, Cluj, Lugoj,
Buzău, Craiova.

Organizația are dezvoltate grupuri de
inițiativă în: Ploiești, Sibiu, Oradea,
Târgu Mureș

Membrii onorifici: Marius Ghenea,
Ivan Patzaichin



Este o organizație de tineri oameni de afaceri și profesioniști
(manageri, antreprenori, lideri, profesioniști) care oferă posibilitatea
de dezvoltare în plan profesional și personal, pentru a aduce
schimbări pozitive în comunitatea locală sau la nivel național.

Participând în diverse proiecte, întâlniri, seminarii și evenimente,
membrii JCI devin mai buni pe plan personal și profesional,
dezvoltându-și abilitățile de lideri și de întreprinzători.

Înființat în 2006, a sprijinit constituirea Federației JCI România.

Conectat în rețeaua națională JCI România și internațională JCI.
Astfel se integrează într-o platformă internațională de

informații și networking.

JCI Iaşi



Promovarea dezvoltării 
economice, în toate formele 

sale

Promovarea înțelegerii și 
cooperării între oameni

Dezvoltarea conștiinței și 
capacității de asumare a 
responsabilităților civice 

și umane

Participarea individuală 
la programe de formare 

interne pentru 
dezvoltarea aptitudinilor 

de lider

Obiectivele JCI



Arii și Proiecte



Membrii JCI coordonează și se implică în 
proiecte în 4 arii de acțiune:

Antreprenoriat & Afaceri

Dezvoltare personală și profesională

Comunitate & Responsabilitate socială

Internaționalism



Bussiness/
Antreprenoriat



Organizare de 
evenimente și 

conferințe

Speakeri din 
domeniul 
business

Networking și 
crearea de 
contacte

Dezvoltarea 
spiritului 

antreprenorial



BUSINESS NETWORKING EVENT -

“BUSINESS 1 LA 1” 



FAS – FEMEI DE AFACERI CU STIL



CINA DE AFACERI



Plusează prin antreprenoriat



Dezvoltare &
Training



Dezvoltarea personală și profesională

Traininguri susţinute de traineri profesionişti şi/sau membrii JCI, 
adaptate la nevoile membrilor

Team-building (consolidarea echipelor, coeziune, comunicare, etc)

Conferința națională (work-shop-uri, networking)

Leadership Academy – dezvoltarea abilităților de lider

Lucru pe proiecte alături de oameni cu diferite specializări

Dezvoltarea abilităților de lider, fiind manager de proiect

“Learning by doing” (învăţare prin experienţă)

Poți pune în practică ceea ce ai învățat teoretic la cursuri și în școală

Networking



Traininguri



Lucru în echipă



Team-building



Socializare & Fun



Aria de 
Responsabilitate 

Socială



Fiecare organizație locală JCI identifică
probleme de rezolvat în comunitatea sa (fie că
este vorba de probleme sociale sau de 
business);

Identifică nevoile comunităţilor locale şi 
organizează campanii și  proiecte pentru a le 
acoperi;

Contribuie în mod concret la dezvoltarea 
comunității locale.



PROGRAME SOCIALE



CHRISTMAS BOX



WORKSHOP RESPONSABILITATE SOCIALĂ

2015



COPACUL DE AZI – OXIGENUL DE MÂINE



CROS PENTRU ȘCOLI



ALERG SPRE BAZAR



CAMPANIA DE DONARE DE SÂNGE
A gift of life



SEMINAR DE PARENTING
Pedepsele și recompensele – Cu ce le înlocuim?



IEȘIRE CU COPIII - 17 decembrie 2016



Internaționalism



Posibilităţile de a face afaceri la nivel
internațional împreună cu alţi membrii sunt
mult mai mari dacă eşti membru JCI.

Prin afacerile comune, JCI ajută la creșterea mediilor
economice locale, regionale și internaționale.

Prin această arie, membrii JCI descoperă şi
conştientizează ceea ce se întâmplă în alte părţi ale
lumii. Membrii înţeleg mai multe din obiceiurile şi
tradiţiile din lume.



Evenimente organizate la nivel internațional: Conferința mondială, 
Conferinţa europeană

Traininguri

MTP – Multi Twining Program - twinning între organizațiile locale 
(cunoașterea culturii și a mediului de afaceri local, contacte)

Networking – prieteni și contacte de afaceri din alte țări

Călătorii 

Acces la informații privind mediul de afaceri internațional

Recomandări pozitive din partea organizației

Comunitate bazată pe încredere și valori comune



Conferinţe europene şi mondiale



Multi-Twinning Program



Multi-Twinning Program



Beneficii membri /  
Oportunități



Ce oportunități oferă JCI?

• Oportunități de dezvoltare prin implicarea în
proiecte;

• Dezvoltare personală și profesională prin 
participarea la traininguri – Membrii JCI au 
reduceri la taxele de la traininguri și evenimente;

• O comunitate de oameni cu interese și valori 
comune;

• Networking de calitate, contacte de afaceri;

• Deschidere internațională;

• FUN și prieteni ☺



IDEEA ESTE
SĂ NU AŞTEPŢI SĂ VEZI CE POATE 
ORGANIZAŢIA SĂ FACĂ PENTRU 

TINE, CI SĂ VEZI 

CE POŢI FACE TU PENTRU TINE 
PRIN 

INTERMEDIUL ORGANIZAŢIEI. 



Profil membru JCI



Profil membru  - Cum trebuie să fie un membru JCI? 

 Tânăr 18-40 de ani

 Antreprenor, lider/manager în companii sau ONG-uri, liber 
profesionist, freelancer, tânăr profesionist

 Domiciliul, locul de muncă sau calitatea de student în Mun. Iași

Caracteristici de personalitate:

 persoană de încredere

 spirit de echipă 

 iniţiativă 

 implicare

 orientare spre rezultate

 leadership



Ce așteptăm de la membrii JCI?

 fii activ, implică-te în proiecte;

 împărtășește viziunea și valorile JCI;

 contribuie cu ideile și acțiunile tale;

 fii eficient – termină task-uri, cere ajutor;

 fii de încredere;

 muncește în echipă;

 învață (despre organizație, noi abilități);

 folosește resursele organizației pentru dezvoltarea personală;

 organizează-ți timpul (familie, job/business, JCI, timp liber);

 evoluează, planifică-ți cariera în JCI.



Cum devin 
membru ?

Pași pentru aderare 
și dezvoltare în JCI 



Intrarea în contact cu JCI – traininguri, proiecte, ședințe, 
evenimente, la recomandarea unui membru JCI

Completarea Cererii de aderare = membru potențial

Trimitere CV si 2 recomandări: una de la unVP și 
una de la un membru JCI cu drepturi depline)

Susținere interviu

Plata cotizației pe 6 luni în avans

Perioada de probă (aprox. 3 luni) ca membru aspirant



Implicare în proiectele JCI

Participare la o prezentare a organizației

Validare de AG ca membru cu drepturi depline

(la propunerea Board-ului) și semnarea aderarii la JCI

Propune proiecte și fii Manager de Proiect

Condu organizația - principiul “One Year to Lead” în JCI



În concluzie,

ca membrul JCI   

poți să…

...înveți să te 

organizezi mai bine

...obții know how pentru 

o viitoare afacere

...dezvolți prietenii şi 

parteneriate de business

...te implici în 

comunitate

...devii un lider 

mai bun!

...înveți să lucrezi 

în echipă

...te distrezi 



Board JCI Iași 
2017



PREȘEDINTE 

Paula Alixandrov

IMMEDIATE PAST 
PRESIDENT 

Valentin Darii

VP EXECUTIV 

Andrei Popa



VP 
ANTREPRENORIAT   

Diana Baltă (Mihalcea)

VP HR

Misha Veronica Miron

VP CSR

Gheorghiță Sandu



VP PROIECTE

Anca-Eugenia 
Apetroaei Pîjîn

VP 
INTERNATIONALISM

Adrian Agafiței

DIRECTOR PR

Bianca Ionel



DIRECTOR IT

Valentin Iurea

SECRETAR GENERAL 

Raluca Ioana Sandu

TREZORIER

Alina Nicsan




