
 

 

”Ce se află în spatele 

voluntariatului de la 

Camera de Comerț și 

Industrie a Republicii 

Moldova”, 

 de Estelle Beuve 

 

 

”Mă numesc Estelle Beuve, sunt din Franța și am participat la Serviciul European 

de Voluntariat în Chișinău, Republica Moldova, timp de 9 luni (din octombrie 2018 pâna 

la iunie 2019).  

Am lucrat la Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM), a 

fost una dintre cele mai fructuoase experiențe din viața mea. Am invațat foarte multe lucruri 

pe parcursul acestei perioade, după studiile mele de Licență în Contabilitate și Management, 

nu m-am așteptat la o asemenea experiență în timpul unui an universitar ordinar.  

Prima dată cand am mers la Camera de Comerț și Industrie, nu știam cu siguranță cu ce se 

ocupă CCI și ce așteptări sunt de la mine și am avut nevoie de mult timp pentru a înțelege 

diferitele caracteristici ale organizației și cum funcționează în Moldova, dar și la nivel 

european și internațional.  

Cu timpul am înțeles rolul central al CCI a RM în promovarea antreprenoriatului 

moldovenesc. În primul rând, prin Expoziția națională ”Fabricat în Moldova”, care a avut 

loc la începutul lui februarie 2019, fiind organizată anual. Am avut ocazia să ajut colegii de la 

CCI să transmită invitațiile oficiale la Ambasade, precum și la alte Camere de Comerț și 

Industrie din străinătate.  

Aceasta a fost o frumoasă oportunitate pentru îmbunătăţirea competențelor mele de limbă 

română, engleză și rusă.  



 

 

După aceea, cu sprijinul colegilor mei responsabili de programul Erasmus pentru 

Tinerii Antreprenori, am reușit să înțeleg în ce măsură CCI a RM poate să extindă și să 

îmbogățească activitatea liderilor de afaceri tineri, din Moldova, prin promovarea mobilității 

lor în Uniunea Europeană.  

De asemenea, am făcut practica și la Centrul de Formare Antreprenorială al Camerei de 

Comerț și Industrie, unde am descoperit un spectru de proiecte implementate în cooperare cu 

alți parteneri din Europa.  

De exemplu, am fost încântată să descopăr programul de formare a managerilor, care a 

fost implementat în Moldova, în 2009, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe al 

Germaniei și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).  

Acest program oferă tuturor moldovenilor interesați ocazia să-și îmbunătățeasca competențele 

în cadrul unui stagiu de 4 săptămâni în Germania, în care s-ar putea specializa într-un sector 

de interes (Agricultură, Eficiență energetică și Medicină). 

Sunt convinsă că această cooperare îi ajută să își dezvolte afacerea din mai multe puncte de 

vedere.   

Pentru acest proiect, aveam nevoie de doritori până în aprilie 2019, atunci am editat un 

video pe rețelele de socializare. La început, a fost o adevărată provocare pentru mine pentru că 

nu am mai făcut niciodată video și n-am avut abilități în acest domeniu. De aceea, serviciul 

voluntar european mi-a dezvoltat autonomia și capacitatea de a accepta provocări și de a 

depăși greutățile. Așa am reușit. Am făcut același lucru și pentru Parteneriatul austriac cu 

Camera de Comerț din Austria (WKO). 

Pentru oricare tânăr european interesat de voluntariat, Moldova ar putea fi locul 

potrivit! Dacă sunteți o persoană curioasă și doriți sa vă implicați în acest proiect, acesta 

poate fi pentru dvs. Și, în cele din urmă, vă veți simți răsplătiți, atât din perspectiva 

personală, cât și din cea profesională”, Estelle Beuve. 

 

 

 

 

 


