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Primul BNE la Bacău - un eveniment de succes

 JCI people in the media p6

Pe 18 martie s-a desfăşurat
Business Networking Event, primul
proiect JCI Bacău care a avut un
impact deosebit în comunitatea de
afaceri locală.

Au fost prezente peste 90 de persoane
din Bacău, Iaşi, Bucureşti, Roman, Piatra
Neamţ, Suceava, Botoşani, etc. În general,
participanţii au fost manageri de firme,
reprezentanţi din multinaţionale, ONG-uri,
freelancer-i şi membri JCI.
Pe parcursul a 3 ore, mulţi dintre ei au realizat numeroase contacte cu
potenţial de concretizare, iar cei mai norocoşi au câştigat premii la tombolă.
Evenimentul s-a bucurat şi de prezenţa Preşedintelui naţional JCI România,
Marius Alexa, care a susţinut invitaţilor o prezentare a JCI. Felicitări echipei
organizatoare şi Otiliei Lupu, Preşedintele JCI Bacău.

 BNE de primăvară la Cluj p6

 Conferinţa europeană de la Aarhus p7

Misiunea JCI
JCI oferă oportunităţi de dezvoltare
prin care tinerii dobândesc puterea de
a crea schimbări pozitive.
Viziunea JCI
Dorim să fim cea mai importantă reţea
globală de tineri cetăţeni activi.
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JCI Bucureşti

JCI Bucureşti la RIMME

JCI Mixer #4

A doua ediţie a Romanian International International Master and MBA
Exhibition (RIMME) a avut loc la Bucureşti, în data de 11 martie, într-un
mediu inedit, la Hotel Intercontinental, între orele 12:00 şi 20:00.
Evenimentul a strâns aproximativ 600 de vizitatori şi 30 de universităţi şi
companii educaţionale care oferă o gamă largă de mastere şi MBA-uri,
concursuri cu premii în burse, workshop-uri, seminarii de informare pe tema
studiilor internaţionale post-universitare.
JCI Bucureşti a participat cu un stand de prezentare şi se poate mândri cu
un număr de 50 de persoane interesate de organizaţia noastră.

JCI Mixer #3 la Bucureşti
După un februarie de vis pentru JCI
Bucureşti, luna martie a însemnat
formarea echipelor de proiect şi multă
muncă.
Şi pentru că munca excesivă dăunează
grav sănătăţii, vineri 26 martie, membrii
JCI Bucureşti au fost invitaţi la ediţia a
treia a JCI Mixer.
Şi de data aceasta participanţii au fost răsfăţaţi de fotograful nostru
profesionist Mihai Simionică (www.vanity.ro), un motiv în plus să nu rataţi
evenimentele JCI Bucureşti.

Training intranet
Ilie Ghiciuc, vice-preşedintele IT&C JCI România, s-a ţinut de cuvânt şi a
venit la Bucureşti pe 30 martie pentru a ne învăţa pe toţi cum să folosim
intranetul. Noi îi mulţumim pentru idee şi abia aşteptăm ca intranetul să fie
funcţional în toată ţara.

Schimb de experienţă Suceava-Botoşani
Luni, 22 martie au fost prezenţi la şedinţa JCI Suceava viitorii fondatori ai
JCI Botoşani. După întâlnirea anterioară de la Botoşani cu membrii JCI
Suceava, JCI Iaşi şi membrii bordului naţional, viitorii noştri colegi din
Botoşani au stat alături de noi având posibilitatea de a simţi şi mai intens
pulsul şi spiritul unei întâlniri JCI. Colaborarea pe plan regional este
întotdeauna benefică relaţiilor dintre organizaţiile locale JCI, de aceea
suntem încrezători într-un follow-up cu rezultate măsurabile.
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Întâlnirea informală lunară
relaxată a JCI Bucureşti.

şi

Urmăreşte-ne pe Facebook şi pe
LinkedIn ca să vezi unde şi când va
fi al patrulea JCI Mixer din 2010.

JCI Public Speaking Support
Group
10 aprilie – De la ora 11.00 la
Orange Concept Store va avea loc o
nouă întâlnire pentru a exersa
vorbitul în public. Număr limită de
participanţi: 10.
24 aprilie - ora 11.00-14:00 –
Cafeneaua Le Creme
Înscrieri: razvan_daba@yahoo.com

Valorile JCI
 Credinţa în Dumnezeu dă sens
vieţii;
oamenilor
transcende
 Frăţia
suveranitatea statelor;
 Echitatea economică se obţine
cel mai bine de către oameni
liberi prin iniţiativă liberă;
 Guvernarea ar trebui să se
bazeze pe legi şi nu pe oameni;
 Personalitatea umană reprezintă
bunul cel mai de preţ de pe
pământ;
 Acţiunile în slujba umanităţii sunt
cele mai importante în viaţă.
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JCI Iaşi

Regional Meeting
În perioada 12-14 martie 2010 a avut loc
cea de-a II-a ediţie JCI Regional
Meeting. Tema principală de training a
fost Conceperea şi iniţierea proiectelor în
JCI - trainer Laura Taschina-Nicolae şi o
sesiune bonus Cuvintele de pe figură cum citim fizionomiile celor din jur - trainer
Nicu Mihu.

 Plusează prin Antreprenoriat
 Femeile cu stil
 JCI Dinner
 Zilele JCI
 JCI Files

Profilul tău pe intranet

Într-o atmosferă relaxantă şi plină de buna-dispoziţie, participanţii au
reuşit să îşi atingă obiectivele propuse:
 Dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă prin workshop-urile la care
au participat
 Identificarea direcţiei proiectelor JCI;
 Identificarea beneficiilor organizării unui eveniment/proiect, atât
pentru organizaţie cât şi în plan personal.

Intranet-ul ne oferă printre altele şi
posibilitatea de a şti mai multe
despre colegii JCI din întreaga ţară.

La sfârşitul workshop-ului, cele
4 echipe
prezente
(Bacău,
Botoşani, Iaşi, Suceava) au
negociat,
prin
„vizite"
consecutive, participarea la un
proiect
regional.
Fiecare
proiect propus trebuia să
primească acceptul implicării
tuturor celor 4 grupuri.

Pentru schimbarea informaţiilor din
profil, după ce vă logaţi pe intranet,
în colţul dreapta sus, din zona unde
scrie <Welcome, Numele Vostru>,
daţi click şi selectaţi <My Settings>.

Câştigătorii sunt: JCI Bacău cu International Business Exchange schimburi de experienţă business în firmele altor membri JCI de peste
hotare şi JCI Suceava cu Top 500 firme din Moldova - promovarea
JCI şi a membrilor săi în zona Moldovei..
Aşteptăm cu interes recomandări pentru următoarea ediţie. Manager
de proiect Carmen Ungureanu: carmenungureanu14@gmail.com.

JCI Iaşi – Partener la RIUF
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Proiecte JCI în aprilie:

ROMANIAN INTERNATIONAL UNIVERSITY FAIR - RIUF este cel
mai mare eveniment educaţional din România şi Estul Europei. Anual,
peste 100 de instituţii de învăţământ, din mai mult de 20 de ţări, vin
să interacţioneze direct cu tinerii români interesaţi de studii în
străinătate. Evenimentul de la Iaşi (18 martie 2010) s-a bucurat de
participarea a aproximativ 3.000 de vizitatori. JCI Iaşi a participat în
calitate de partener al unei acţiuni cu potenţial de recrutare de noi
membri interesaţi să se dezvolte personal şi profesional.

În acest sens, este nevoie ca fiecare
dintre noi să îşi completeze profilul
cât mai detaliat.

Veţi vedea profilul vostru şi apăsând
<Edit item> veţi putea să îl editaţi şi
să îl completaţi cu orice informaţii
consideraţi utile.
Ideal ar fi să completaţi cât mai
multe dintre acele câmpuri. În acest
fel, colegii tăi din JCI vor şti cine
sunteţi, dacă aveţi puncte comune
unde vă puteţi ajuta în vreun fel şi
vor reuşi să vă recunoască la
Conferinţa naţională de la Cluj.

Evenimente locale martie 2010
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Voluntar.ro –Conferinţa de presă
Asociaţia JCI Iaşi lansează proiectul Sunt Voluntar.ro, sprijinit prin
Programul Tineret în Acţiune. Cu această ocazie, s-a organizat Conferinţa
de Presă cu tema Implicarea tinerilor cu oportunităţi reduse în activitatea
de voluntariat. Evenimentul s-a desfăşurat pe data de 31 martie 2010, la
ora 12.00, la restaurantul Casa Vânătorului.
Programul evenimentului:
- 12.00-12.15: Ovidiu Sandu, Preşedinte Asociaţia JCI Iaşi - JCI Iaşi şi
implicarea tinerilor în activităţile de voluntariat;
- 12.15-12.30: Dan Jipa, Manager Proiect Sunt Voluntar.ro Voluntar.ro Platforma online de comunicare şi colaborare între tineri din toată ţara;
- 12.30-12.45: Felicia Stoica, Trainer - Programul de cursuri online Sunt
Voluntar.ro;
- 12.45-13.00: Sesiune de întrebări din partea invitaţilor.

Beneficii JCI

Say Cheese – Şedinţă foto

- posibilitatea dezvoltării regionale
a JCI prin comunicarea directă cu
tinerii
implicaţi
în
reţeaua
consultativă dezvoltată la nivel
naţional.

Şedinţa foto a avut loc pe
16 martie şi a avut drept scop
realizarea unui set de fotografii
profesioniste
pentru
fiecare
membru JCI Iaşi. Evenimentul a
avut
foarte
mare
succes,
bucurându-se de participarea unui
număr impresionant de membri 22.
Am avut noroc cu un fotograf talentat, Adi Mironescu, un asistent şi o
gazdă de nădejde, Stasic Marchitan, şi de un furnizor serios de aparatură,
Ovidiu Sandu.
Deoarece această şedinţă foto s-a bucurat de aprecieri din partea colegilor,
în luna aprilie vom organiza o a doua sesiune de shooting pentru
restanţieri.
Mulţumiri Liliei Codreanu pentru organizare!
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Solicitant: Junior Chamber Iaşi
Finanţat prin Tineret în Acţiune
Valoarea finanţării: 8.060 EURO
Perioada de implementare:
1 februarie – 30 iunie 2010

- creşterea vizibilităţii JCI ca
structură asociativă de tineret la
nivelul întregii ţări;
- poziţionarea JCI ca organizaţie
cu un nivel ridicat de expertiză şi
profesionalism
în
percepţia
beneficiarilor acestui proiect, prin
serviciile oferite;

Înainte de a vedea rezultatele
finale, priviţi un mic teasing:
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JCI Timişoara – Good to go
In data de 9 martie a avut loc la Timişoara Good
to Go, un proiect marca Business Club.
Organizat de Ruxandra Ioana (Project manager
Good to Go) şi Cordea Claudia (JCI Timişoara),
proiectul s-a adresat studenţilor cărora li s-a
oferit şansa să cunoască oameni de afaceri de
succes şi să afle mai multe despre
antreprenoriat.
30 de studenţi au venit pentru a asculta poveştile de succes a trei
antreprenori locali:
 Vlad Pîrvan, SC. Business Marketing Center SRL, (www.faxro.ro),
activează în domeniul marketing-ului direct, furnizează servicii de fax
broadcasting la nivel naţional sub brandul FAXRO;
 Yanneck Adolphe de la SC Niplood SRL (www.2332.ro), administrator şi
la Codognotto România SRL (transporturi);
 Iulius Roşca, Winstar Business Communication SRL, telecomunicaţii.
Cei trei au dovedit o gândire pozitivă asupra afacerilor lor având in vedere
contextul economic actual. S-a accentuat faptul că această criză poate fi o
oportunitate şi nu o perioadă în care afacerile să intre în conservare.
S-a încurajat interacţiunea între speakeri
şi studenţi. Prin urmare, aceştia din urmă
au avut ocazia să pună întrebări
antreprenorilor care la rândul lor au
prezentat situaţii concrete referitoare la
diverse probleme de ordin economic.
Tinerii au fost sfătuiţi că pentru a-şi
deschide propria afacere nu este nevoie de
conturi mari în bănci şi nici de diplome de
doctorat, ci mai degrabă de hotărâre, putere
de muncă, voinţă şi încredere în ideea pe
care vor să o pună în practică.

JCI Breaking News
Mihaela Stroe a devenit primul
trainer certificat local (Certified
Local
Trainer)
din
cadrul
JCI România. Felicitări Mihaela!
Şi tu poţi fi trainer certificat JCI.
Trebuie doar să participi la cursurile
de formare. Prima sesiune va avea
loc în curând la Târgu Mureş, aşa
că grăbeşte-te să te înscrii.
23 aprilie - JCI Presenter: abilităţi
de prezentare.
Taxa de participare: 25 EURO
Înscriere. Intră pe www.jci.cc,
creează-ţi un cont, selectează JCI
Training, My JCI Training. Caută JCI
Presenter Romania, apasă butonul
de înregistrare şi completează
formularul.
Nu uita: te poţi înscrie numai după
achitarea taxei de participare în
contul
JCI
Târgu
Mures:
RO93RNCB0188114965720001
BCR Targu Mures.
Important! Înscrierile se fac în
ordinea înregistrărilor de pe site şi
nu sunt decât 20 de locuri.
Grăbeşte-te să fii pe lista JCI
Presenter!
24-25 aprilie – JCI Trainer: cele
mai bune metode şi tehnici pentru
educaţia adulţilor.
Taxa de participare: 50 EURO
Traineri: Filipe Carrera, Mihaela
Stroe şi Andrey Beskinsky.

Site-ul JCI Suceava – o nouă imagine

Pentru detalii, luaţi legătura cu:
HANKO Tamas

Doru Biliuţă şi Airoaie Ştefan au lucrat la schimbarea platformei site-ului
www.jcisuceava.ro din Wordpress în JOOMLA. Noua configuraţie a site-ului
oferă vizitatorilor şi utilizatorilor posibilitatea de a folosi, modifica şi a
actualiza materiale şi comentarii uşor şi eficient.

Tel: +40 0748 413 452
tamas.hanko@jcimures.ro

Project Manager JCI Presenter/Trainer

Felicia STOICA
Manager JCI Training România
Tel: +40 740 108 248
felicia.stoica@humans.ro
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Business Feedback la JCI Cluj
Proiectul Business Feedback continuă tradiţia clujeană şi în acest an cu un
număr de 4 ediţii planificate.

JCI people in the media
Colega
noastră
Mihaela
Stroe,
Vice-preşedinte
Relaţii Internaţionale
în board-ul naţional
a apărut în Forbes.

Scopul proiectului este obţinerea feedback-ului în timp real, pe situaţii
punctuale (plan de afaceri, idei de business, evenimente etc.) din partea unor
persoane cu experienţă în antreprenoriat, business sau experţi în diverse
domenii. Echipele sunt formate din 6-8 persoane care sunt membri JCI sau
participanţi externi. Temele, informaţiile şi discuţiile sunt confidenţiale,
fiecare participant acceptă un businessman agreement în privinţa acestui
proiect.
Prima ediţie a acestui an a adunat un număr de 6 participanţi: Andrei
Spătaru, Radu Orghidan, Ovidiu Negrean, Adina Horodincă (manager
proiect), Ioana Sfârlea, Cristian Dascălu; un consultant extern - dl. Marcel
Anghel, 20 de ani de succes în antreprenoriat; şi un invitat special –
av. Claudiu Gănţoi, membru JCI Bucureşti şi consilier juridic al JCI România.
Temele de discuţie au cuprins diverse domenii – consultanţă în construcţii,
promovare online, vânzări online, entertainment, servicii turism, promovare
conferinţă.
Feedback-ul este un element sine qua non al activităţii de business. Vino
să îl primeşti de la oameni care ştiu să ofere feedback de calitate.

Tudor Maxim, preşedinte JCI Bucureşti,
a fost în direct la The Money Channel
cu ocazia achiziţiei de către Elevate
(compania lui Tudor) a firmei Casia,
deţinută de Marius Ghenea.

Primăvara începe la Cluj cu BNE
Prima ediţie a BNE Cluj –Napoca a avut loc miercuri, 24 martie, la hotel City
Plaza, eveniment la care au participat 10 persoane. Deşi la ultimele ediţii neam confruntat cu un aflux consistent de participanţi, la această ediţie se pare
că antreprenorii şi persoanele interesate de acest tip de acţiune au fost prea
ocupate cu „ieşirea din criză” ca să îşi dedice timp şi pentru participarea la
BNE.
Sesiunile de networking s-au desfăşurat pe parcursul unei ore, în formatul
specific al BNE.
Participanţii activează în următoarele domenii: turism şi industria hotelieră,
consultanţă în resurse umane, servicii IT, consultanţă organizaţională,
dezvoltare personală, servicii financiare, arhitectură.
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Otilia Lupu, preşedinte JCI Bacău, a
apărut în Adevărul ca unul din cei mai
activi şi implicaţi oameni de afaceri din
zonă.

Evenimente internaţionale
Mai puţin de 100 de zile până la Conferinţa
Europeană de la Aarhus!
Echipa daneză lucrează de zor pentru a pregăti evenimentul şi abia
aşteaptă să te primească în Aarhus pentru cea mai intensă experienţă
de networking.
S-au înscris deja 840 de membri
JCI din toată Europa şi deja îşi fac
rezervarea cazării şi a zborului.
Tu? Înscrie-te până pe 7 aprilie!
Astfel beneficiezi de o reducere
importantă
la
taxa
de
înregistrare.
Am veşti bune! Organizatorii au reuşit să obţină un preţ bun de cazare
la 13 hoteluri din oraş, cu preţuri cuprinse între 32-260 euro pe noapte.
Ca întotdeauna, locurile bune şi ieftine se epuizează repede, hai să
rezervăm! După ce grupul e format, căutam şi soluţiile pentru transport.
Programul este aproape de finalizare şi va fi publicat în cel mai scurt
timp! Te aşteaptă peste 50 de workshop-uri, seminarii, key note
speakeri şi, bineînţeles, multă, multă distracţie şi petreceri. Iată
câteva titluri care îţi vor stârni cu siguranţă interesul:







Free your time and enjoy your free time
Negotiation skills
Coach2Lead
Efficient Mindmapping
PRINCE 2 – method for successful project management
Make it green, make it profitable

De asemenea, poţi participa şi la training-urile oficiale JCI: JCI
Designers, JCI Presenter, JCI Trainer, JCI Networking sau JCI Admin.
Toate evenimentele vor fi găzduite într-o singură locaţie, vei avea
acces mult mai uşor la toate activităţile, vei intra mai repede în
atmosfera JCI, te poţi bucura intens de networking!

Evenimente
internaţionale 2010
Membrii JCI din toată lumea se
întâlnesc şi se cunosc mai bine în
cadrul
evenimentelor
internaţionale JCI.
Dacă vreţi să vă molipsiţi de
spiritul JCI la scară mare, nu rataţi
aceste evenimente.

European Capital Meeting
13-16 mai * Stockholm, Suedia
www.ecm2010.se

Conferinţa europeană JCI
9 – 13 iunie * Aarhus, Danemarca
www.ec2010.dk

Congresul Mondial JCI
2 – 7 noiembrie * Osaka, Japonia
www.jci-wc2010.com

Newsletter
Nu uitaţi să îmi trimiteţi idei sau
sugestii
pentru
newsletter,
articole
despre
proiectele
voastre în JCI sau poveşti
despre voi.

Vino în Danemarca pentru o experienţă de neuitat!
Doreşti să te înscrii? Ai nevoie de mai multe informaţii?
Contactează-mă!
Alexandra Rusu
alexandrarusu_alex@yahoo.com
0730.106.122
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Contact
Oana VETRICI
Vice-preşedinte marketing & PR
Tel: +40 741 058 264
oana.vetrici@perfectwords.ro
www.jci.ro / www.jci.cc

