
Corpul European de Solidaritate 

 
Corpul European de Solidaritate este o inițiativă a 

Uniunii Europene care le oferă tinerilor șansa de a face 

voluntariat sau de a se implica în proiecte în propria 

țară sau în străinătate pentru a ajuta comunități și 
oameni din toată Europa. 

 

Corpul European de Solidaritate înlocuiește  Programul Serviciul European de Voluntariat. 

 

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova este o organizație acreditată ce deține 

sigiliul calității, având dreptul de a primi tineri voluntari din țările participante la Corpul 

European de Solidaritate. 

 

Tinerii interesați de acest program se pot înscrie în Corpul European de Solidaritate încă de la 

vârsta de 17 ani, însă, pentru a participa efectiv la proiecte, trebuie să aibă peste 18 ani. La 

proiectele Corpului European de Solidaritate pot participa persoane cu vârsta până la 30 de ani. 

 

După finalizarea unei proceduri simple de înregistrare, participanții pot fi selectați și invitați să 

se implice în diverse proiecte vizând, printre altele, prevenirea dezastrelor naturale sau 

reconstrucția zonelor afectate, sprijinirea centrelor pentru solicitanții de azil sau soluționarea 

problemelor sociale cu care se confruntă comunitățile. 

 

Proiectele sprijinite de Corpul European de Solidaritate pot dura între 2 și 12 luni.  

 

Mai multe informații despre program pot fi găsite pe pagin-web 
https://europa.eu/youth/solidarity_ro 

 

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova oferă oportunități interesante 

potențialilor voluntari pentru a se implica în activitățile organizației și anume: 

- familiarizarea cu activitățile diferitor departamente ale CCI a RM (Departamentul Relații 

Internaționale, Departamentul de Evenimente de Afaceri, Târguri și Expoziții, Centrul de 

Formare Antreprenorială); 

- Sprijinirea personalului în efectuarea analizelor de piață și identificarea țărilor potrivite 

pentru organizarea de misiuni economice, forumuri de afaceri, târguri și expoziții sau alte 

evenimente menite să promoveze relațiile de afaceri internaționale; 

- oferirea asistenței angajaților pentru inițierea și organizarea  misiunilor economice, 

forumurilor de afaceri, conferințelor internaționale, inclusiv identificarea partenerilor 

străini, dezvoltarea de agende pentru diverse evenimente de afaceri, definirea listelor de 

participanți, organizarea sesiunilor de intervievare, monitorizarea post-eveniment; 

- Oferirea de noi idei, sugestii privind îmbunătățirea serviciilor/ activităților CCI a RM; 

https://europa.eu/youth/solidarity_ro


- Contribuție la identificarea diferitor proiecte privind dezvoltarea cooperării internaționale 

între organizațiile de sprijinire a afacerilor și IMM-urile din Republica Moldova și cele din 

străinătate; 

- Oferirea sprijinului în elaborarea propunerilor de proiecte în domeniul internaționalizării; 

- Dezvoltarea procesului de internaționalizare a afacerilor locale, inclusiv promovarea 

companiilor locale în străinătate prin diverse instrumente (de exemplu, platforma 

Enterprise Europe Network), sprijinirea companiilor locale în elaborarea de oferte și cereri 

comerciale, dezvoltarea strategiilor de marketing și branding pentru lansarea pe piețele 

externe; 

- Sprijinirea colegilor pentru promovarea diferitor evenimente, activități și servicii ale CCI a 

RM; 

- Participarea la expozițiile și târgurile organizate de CCI a RM, acordarea de sprijin 

companiilor locale și vizitatorilor străini pe parcursul expozițiilor; 

- Participarea la activitățile post-eveniment prin colectarea de opinii și feedback de la 

participanți și oferirea de sugestii pentru îmbunătățirea serviciilor; 

- Voluntarul poate propune propria activitate (expoziție sau târg), organizată în țară sau în 

străinătate și va participa la organizarea acesteia. 



Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova este o organizație dinamică, oferind voluntarilor posibilități 

de ași dezvolta rețeaua și de a dobândi cunoștințe despre procesul de cooperare internațională, precum și o 

prezentare generală a funcțiilor și serviciilor unei organizații de sprijin a afacerilor. Voluntarul va câștiga 

experiență în organizarea de evenimente de afaceri și susținerea companiilor interesate de export. Tânărul va 

avea ocazia să învețe de la colegi cu experiență și cu competențe, dobândind cunoștințe și abilități practice cu o 

mare valoare pentru cariera sa profesională viitoare. În același timp, voluntarul își poate dezvolta abilitățile de 

afaceri prin colaborarea directă cu exportatorii moldoveni și prin promovarea produselor lor în străinătate. 

Voluntariatul la CCI a RM va permite tinerilor să-și îmbunătățească abilitățile de organizare și logistică. Oricine 
dorește să-și perfecționeze capacitățile de planificare, soluționare de probleme, bugetare, servicii pentru 
consumatori, etc. va beneficia de cunoștințe, aptitudini practice, informații și experiență. Voluntarul va avea, de 
asemenea, ocazia de a-și promova și implementa propriile idei în timpul procesului de lucru, căpătând astfel cu 
siguranță o mare experiență de învățare prin practică. Pe lângă aceasta, tânărul își va îmbunătăți abilitățile de 
comunicare, își va forma o rețea de potențiali parteneri pentru activitatea sa profesională. 

  



European Solidarity Corps 
 

The European Solidarity Corps is the new European Union initiative which creates opportunities 

for young people to volunteer or work in projects in their own country or abroad that benefit 

communities and people around Europe. 

 

The European Solidarity Corps replaces the European Voluntary Service Programme. 

The Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Moldova is an organization having 

the seal of quality with the right to receive young volunteers from the countries participating in 

the European Solidarity Corps. 

Interested young persons can register for the European Solidarity Corps when they are 17 years 

old, but you cannot start a project until they are over 18. European Solidarity Corps projects will  

be available to people up to the age of 30 years old. 

 

After completing a simple registration process, European Solidarity Corps participants could be 

selected and invited to join a wide range of projects, such as helping to prevent natural disasters 

or rebuild afterwards, assisting in centres for asylum seekers, or addressing different social issues 

in communities. 

 

Projects supported by the European Solidarity Corps can last from two to twelve months.  

 

More information about the European Solidarity Corps: https://europa.eu/youth/solidarity_en 

  

The Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Moldova offers interesting 

opportunities to potential volunteers for getting involved in the activities of the organization and 

mainly: 

- Getting familiar with the activity of various departments of the CCI RM (International 

Relations Department, Business Events and Exhibitions Department, Entrepreneurial 

Training Centre)  

- Support the staff in performing market analysis and identifying suitable countries for 

organizing economic missions, business forums, fairs and exhibitions or other events 

aimed at promoting international business relations; 

- Help the employees initiate and organize economic missions, business forums, 

international conferences, including identification of foreign partners, developing 

agendas for various business events, defining lists of participants, organizing 

matchmaking sessions (B2B), follow-up and feedback from the participants; 

- Give new ideas, suggestions on the improvement of the services/activities of the CCI 

RM; 

- Help the CCI RM colleagues identify various projects on developing international 

cooperation between business support organizations and SMEs from the Republic of 

Moldova and abroad; 

- Provide support in writing project proposals in the field of internationalization; 

- Help in developing the internationalization process for local businesses, including 

promotion of local companies abroad through various instruments, (e .g. Enterprise 



Europe Network platform), helping local companies draft commercial offers and 

requests, develop marketing and branding strategies for the launch of export oriented 

production on foreign markets.  

- Help the colleagues in the promotion of various events, activities and services of the 

CCI RM 

- Participate in the exhibitions and fairs organized by the CCIRM, provide support to the 

local exhibiting companies and to foreign visitors during the exhibitions; 

- Participate in the post-event activities by gathering opinions and feedback from the 

participants and providing suggestions for the improvement of services; 

- The volunteer may propose its own activity (exhibition or fair) to be organized in the 

country or abroad and participate in its organization. 

 

The Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Moldova is a dynamic organization, 

offering the volunteer possibilities to develop their network and gain knowledge about the 

international cooperation process, as well an overview over the functions and services of a 

business support organization. The volunteer will gain experience in the organization of business 

events and the support of companies in their internationalization endeavours. The youngster will 

have the opportunity to learn from experienced and competent colleagues, acquiring knowledge 

and practical skills with great value for his future professional career. Simultaneously, the 

volunteer can develop their business acumen by working directly with Moldovan exporters and 

promoting their products abroad. 

 

Volunteering at the CCI RM will allow young people to improve their organizing and logistics 

management skills. Anyone who wants to get better at scheduling, problem solving, budgeting, 

consumer service and other skills, will benefit of knowledge, practical skills, information and 

experience. The volunteer will also have the opportunity to promote and implement its own ideas 

during the work process, thus certainly gaining a great experience of learning by doing. Besides 

this the youngster will certainly improve their communication skills, will form a network of 

potential future partners for his professional activity. 

 



 


