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Cuvânt înainte 
2014 a fost un an al organizării pe toate 

planurile: organizarea noilor proiecte 

contractate, o nouă echipă, noi finanţatori, 

fiecare cu rigorile şi specificul lui. 2015, în 

schimb, a fost un an al inovaţiei, rezultatelor, 

lucrului direct cu beneficiarii, descoperirea de 

comunităţi şi multă muncă de teren. De aceea, 

raportul de faţă este realizat pe o perioadă uşor 

atipică, de doi ani. Sunt doi ani care au 

reprezentant pentru Asociaţia Four Change 

lucrul cu peste 10.000 de beneficiari, în 14 

judeţe ale ţării şi zeci de comunităţi, precum şi 

implementarea a 7 proiecte de anvergură 

naţională. 

În decursul celor 2 ani am susţinut dezvoltarea comunitară a satelor şi comunelor dezavantajate, 

prin crearea de grupuri de iniţiativă locale şi mobilizarea cetăţenilor pentru a soluţiona 

problemele locale, am contribuit la dezvoltarea de iniţiative antreprenoriale prin cursuri de 

formare profesională în domeniul antreprenoriatului, consultanţă de specialitate şi oferirea de 

premii pentru deschiderea de afaceri, iar în calitate de membru fondator al Reţelei SenioriNet 

am contribuit la îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire la domiciliu dedicate persoanei vârstnice.  

În tot acest timp, am avut alături o echipă de oameni profesionişti, responsabili, dedicaţi cauzelor 

sociale, motivaţi şi plini de inspiraţie. Ei au dedicat mii de ore pentru a vorbi cu fiecare beneficiar 

în parte, au mers comunităţile cele mai îndepărtate, au organizat evenimente şi cursuri de 

formare, au participat la dezbateri pe teme de interes naţional sau au elaborat rapoarte de 

cercetare, contribuind, în fiecare zi, la dezvoltarea organizaţiei.  Alături de ei, pasiunea pentru 

societatea civilă capătă noi valenţe şi noi semnificaţii. Le mulţumesc pentru tot efortul şi sprijinul 

de care au dat dovadă.  

 

Aurelia Pasăre  

Preşedinte 

 

 



 

Despre noi  
„Din pasiune pentru societatea civilă” nu este doar un slogan, este motto-ul nostru care ne 

ghidează în fiecare dintre proiectele şi acţiunile pe care le demarăm. Credem cu tărie în puterea 

cetăţenilor de a mobiliza şi schimba comunităţile în care trăiesc, dar şi în capacitatea ONG-urilor 

de a influenţa deciziile publice. 

Misiunea noastră este                     
să sprijinim                               

organizațiile societății civile 
pentru a deveni                            

actori relevanți în                                                                                                   
dezvoltarea                                  

societății românești. 

Încă din 2012 ne-am propus să generăm schimbări pozitive, majore în fiecare dintre comunităţile în care 

acţionăm, dar şi în sectorul neguvernamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Am aderat la valori precum:  

 profesionalism 
 dedicare 
 transparenţă 
 competitivitate 
 expertiză 
 experienţă 

 inovaţie 
 deschidere 
 integritate  
 responsabilitate 
 flexibilitate, 
 adaptabilitate 

 

Până în prezent, am lucrat cu peste 10.000 de beneficiari direcţi, care au fost implicaţi în acţiunile 
noastre, am demarat proiecte în 14 judeţe din ţară şi am contribuit la dezvoltarea sustenabila a 
zeci de comunităţi. 

Avem o experienţă notabilă în domenii precum cercetare, training, management, comunicare 
sustenabila şi politici publice, dar şi pasiuni precum antreprenoriat, dezvoltare comunitară şi 
implicare civică. 

Considerăm, de asemenea, că avem un cuvânt de spus în domeniul social şi în îngrijirile la 
domiciliu acordate persoanelor vârstnice. Începând cu anul 2013 suntem membru fondator al 
Reţelei SenioriNet – Reţeaua Furnizorilor de Servicii de Îngrijire la Domiciliu din România, iar 
din noiembrie 2015 suntem aceditați de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice în furnizarea serviciilor sociale. 

 



 

2 ani în cifre 
2014 şi 2015 au adus multe provocări, dar şi realizări. Am continuat proiectele dedicate 

persoanelor vârstnice, ne-am diversificat grupul ţintă şi expertiza şi totodată ne-am lărgit aria de 

acţiune în noi judeţe ale ţării. Astfel, am contribuit în mod direct la soluţionarea a peste 30 de 

probleme comunitare, am susţinut 25 de antreprenori din mediul urban şi rural şi am format 

peste 230 de persoane în domenii precum Manager de proiect, Competenţe antreprenoriale sau 

Formare de formatori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizările noastre cele mai importante sunt următoarele:  

 peste 6700 de beneficiari ai proiectelor derulate de Asociaţia Four Change în 2014 şi 

2015;  

 1900 de ore de consultanţă antreprenoriale acordate beneficiarilor în vederea demarării 

unei afaceri;  

 Peste 1000 de apariţii în presa locală şi centrala;  

 349 de articole elaborate pentru promovarea proiectelor asociaţiei;  

 230 de participanţi la cursuri de formare profesională de scurtă durată;  

 222 de ore de informare şi consiliere acordate grupurilor dezavantajate;  

 118 evenimente organizate pentru grupul ţintă; 

 100 de newslettere elaborate şi diseminate către beneficiarii proiectelor noastre;  

 30 de premii pentru soluţionarea problemelor comunitare;  

 25 de iniţiative antreprenoriale susţinute prin consultanţă şi mini granturi;  

 14 cursuri de formare profesională de scurtă durată organizate în domenii precum 

Manager de proiect, Competenţe antreprenoriale sau Formare de formatori;  

 3 studii de cercetare elaborate, ce vizează egalitatea de şanse, eficienţa măsurilor de 

sprijin în favoarea grupurilor dezavantajate sau accesul la servicii sociale. 

 

6700 de 
beneficiari 



 

Proiectele noastre  
Încă de la înfiinţare am fost preocupaţi de realizarea unor acţiuni şi iniţiative cu impact pe termen 

lung la nivelul grupurilor în nevoie din România. Proiectele noastre se adresează în primul rând 

persoanelor vulnerabile care locuiesc în mediul urban sau rural şi care au acces limitat la servicii 

sociale, medicale, educaţionale sau de ocupare. 

Am acordat o atenţie aparte persoanelor vârstnice, cărora le-am dedicat 2 proiecte în perioada 

2014-2015, cu scopul de a creşte accesul acestora la servicii sociale şi medicale. În calitate de 

membru fondator SenioriNet participăm activ la acţiunile de modificare şi îmbunătăţire a 

legislaţiei din domeniul social, în special din domeniul protecţiei vârstnicilor. 

Dezvoltarea comunitară şi dezvoltarea economică a comunităţilor prin antreprenoriat reprezintă 

de asemenea două direcţii importante ale proiectelor pe care le derulăm. Susţinem dezvoltarea 

liderilor locali prin instruire şi consultanţă, crearea rețelelor locale şi naţionale precum şi 

dezvoltarea iniţiativelor antreprenoriale. 

Toate acţiunile noastre sunt guvernate de principiul accesului egal pentru toate persoanele 

indiferent de mediul de rezidenţă, ocupaţie, sex sau statut social. 

Proiectele noastre dedicate îmbunătăţirii condiţiei vârstnicului sunt: 

 SenioriNet - Reţea ONG de servicii dedicate persoanelor vârstnice (2013-2015); 

 Dezvoltăm reţele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România (2015-

2016) 

Am susţinut dezvoltarea antreprenoriatului în următoarele proiecte: 

 Antreprenoriatul rural - dezvoltarea sustenabila a comunităţii în Regiunea Sud Muntenia 

(2014-2015); 

 Program de intervenţii integrate pentru şomeri - certitudinea unui viitor durabil (2014-

2015); 

 EVA - Evoluţie , Valoare, Antreprenoriat pentru femei (2014-2015).  

Am contribuit la accesul grupurilor vulnerabile la piaţa muncii în peste 5 regiuni geografice în 

proiectele: 

 Calificarea femeilor în meseria de infirmier - o şansă pentru servicii medicale şi sociale de 

calitate (2014-2015) 

 ŞANSA - Sprjin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate (2014-

2015).  



 

Dezvoltăm reţele interregionale pentru acces crescut la servicii 

sociale în România  

Proiectul Dezvoltăm reţele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România, 

propus de către Asociaţia Caritas Alba Iulia - Asistenţă Medicală şi Socială în parteneriat cu 

Asociaţia Four Change îşi propune la nivel inter-regional să crească accesul la servicii sociale atât 

direct, prin furnizarea unui serviciu nou, cât şi indirect prin promovarea serviciilor sociale şi în 

particular a îngrijirii la domiciliu, în acele judeţe şi comunităţi din sudul şi sud estul României în 

care aceste servicii sunt reduse sau inexistente.. 

Justificarea intervenţiei: 

Prin proiectul propus se vizează rezolvarea a două probleme identificate de către cei doi parteneri 

în domeniul serviciilor sociale: lipsa unui model în furnizarea de servicii de îngrijire permanentă 

pentru persoane cu dizabilităţi afectate de dementă ( cu precedere vârstnici) şi nevoia de creşte 

nivelul de informare şi conştientizare în rândul autorităţilor publice şi a cetăţenilor din regiunile 

în care serviciile sociale sunt slab dezvoltate sau inexistente 

  



 

Scopul proiectului este creșterea accesului la servicii sociale în 7 
județe din centrul, sudul și sud-estul României în vederea 

îmbunătățirii calității vieții pentru persoane vârstnice și/sau persoane 
dependente.  

Prin acest proiect se continuă la nivel local iniţiativele de promovare a serviciilor de îngrijire la 

domiciliu realizate de către reţeaua "SenioriNET ", a cărei membru fondator este Asociaţia Four 

Change. 

Rezultate:   

- Înfiinţarea unui serviciu social destinat persoanelor diagnisticate cu Alzheimer în Odorheiul 

Secuiesc. Serviciile oferite sub umbrelă serviciului acreditat conţin : asistenţă medicală continuă, 

servicii de recuperare şi reabilitare, conexe domeniului medical şi social, supraveghere continuă 

a evoluţiei stării sănătăţii beneficiaruluil cu mobilizare continuă, folosind modelul de evaluare şi 

documentare Kinaesthetics (www.kinaesthetics.ro ). 

-       Instruirea aparţinătorilor 
beneficiarilor din centru şi a  specialiştilor 
care lucrează cu persoanelor 
diagnisticate cu Alzheimer. Cursul are 
scopul să realizeze o pregătire de bază 
pentru personalul din proiect implicat în 
realizarea noului serviciu înfiinţat. Acest 
lucru este foarte important şi datorită 
faptului că în formările de bază a 
asistenţilor medicali, asistenţilor sociali, 
cât şi a celelalte profesii nu se regăseşte 
acest domeniu, adică abordare 
afecţiunilor de dementă. Cursul va aborda tematica precum   Validare integrativă, Kinaesthetics, 
Tabloul psihiatric şi gerontopsihiatric al boalei, munca biografică. 

-       Promovarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici în mediul rural. Scopul 
campaniei este de a familiariza, prezenta şi distribui în mod direct cetăţenilor şi mai ales 
autorităţilor locale materialele privind înfiinţarea sau dezvoltarea de servicii sociale, şi mai ales 
îngrijiri la domiciuliu.   

Proiectul " Dezvoltăm reţele interregionale pentru acces crescut la servicii sociale în România" 
este finanţat prin granturile SEE 2009 - 2014 cu suma nerambursabilă 149.990 Euro, în cadrul 
Fondului ONG în România. Perioada de implementare a proiectului este 1 martie 2015 - 30 aprilie 
2016.  



 

SenioriNET – Reţea ONG de servicii dedicate persoanelor 
vârstnice 

SenioriNet şi-a propus să consolideze 

capacitatea organizaţiilor 

neguvernamentale din sectorul social şi să 

susţină participarea lor activă în domeniul 

politicilor publice în vederea creşterii 

accesului vârstnicilor din România la servicii de îngrijire la domiciliu. 

Justificarea intervenţiei: 

Îngrijirea la domiciliu reprezintă cea mai eficientă strategie de îngrijire a persoanelor vârstnice în 

situaţie de dependentă, fiind o metodă cu un cost mai redus decât îngrijirea în instituţii, şi 

preferată de toate persoanele în cauză. Organizaţiile neguvernamentale au fost printre pionierii 

serviciilor de îngrijiri la domiciliu din România şi în prezent servesc 41% dintre beneficiarii de 

servicii de îngrijire şi asistenţă la domiciliu în fiecare lună prin surse proprii de finanţare şi peste 

58% dintre vârstnici. 

În pofida rezultatelor şi impactului pe care le obţin la nivel local sunt puţine autorităţile care au 

facilitat accesul la fondurile publice ale ONG-urilor care furnizează servicii sociale. Diagnoza 

sistemului de asistenţă socială, cercetările şi studiile naţionale şi opiniile experţilor arătă că 

discrepanţele existente în dezvoltarea serviciilor sociale, sunt cauzate de capacitatea limitată a 

ONG din domeniul social de a promova activ şi susţinut parteneriatul public privat şi contractarea 

serviciilor sociale la nivel autorităţilor locale sau naţional. 

Prin acest proiect au fost puse bazele primei reţele naţionale informale pentru ONG active în 

domeniul serviciilor pentru vârstnici care a devenit un partener de dialog pentru autorităţile şi 

instituţiile publice la nivel naţional şi local. 

Prin impactul pe termen lung vizat, întărirea capacităţii ONG-urilor pentru acces crescut al 

vârstnicilor la servicii de îngrijire la domiciliu, proiectul a vizat un grup semnificativ de persoane 

dezavantajate, din mediul urban şi rural. Pe parcursul proiectului reţeaua a contribuit la 

elaborarea unui document de politică publică privind dezvoltarea serviciilor de îngrijire la 

domiciliu pentru vârstnici şi a promovat propunerile din document în rândul autorităţilor la nivel 

local. Concomitent la nivel naţional reţeaua a fost implicată în responsabilizarea clasei politice şi 

a autorităţilor centrale în scopul conştientizării acestora pentru elaborarea unei legislaţii care să 

faciliteze dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu şi implicit creşterea calităţii vieţii.    



 

 

Rezultate obţinute:  

 Dezvoltarea SenioriNet - Reţeaua naţională a furnizorilor de îngrijiri la domiciliu din 
România, constituită din 58 de membrii; 

 34 de reprezentanţi ai ONG-urilor membre SenioriNet instruiţi în lobby şi advocacy; 

 Crearea platformei online www.seniorinet.ro, peste 136.000 vizitatori unici ai platformei 
online; 

 Realizarea unui catalog de bune practici privind îngrijirea la domiciliu;  

 Peste 1000 de prieteni online ai paginii de facebook SenioriNet;  

 Realizarea filmului de scurt metraj privind îngrijirea la domiciliu.   

 Organizarea Forumului Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu - 18 – 20 iunie 2014. Forumul 
s-a încheiat cu redactarea şi comunicarea publică a unui document de poziţie, asumat şi 
semnat de participanţii la Forum;  

 Elaborarea documentului de politică publică. Documentul pune accentul pe nevoia 
urgentă de dezvoltare a unui sistem naţional de servicii de îngrijire la domiciliu pentru 
persoanele vârstnice, care să fie accesibile tuturor, de bună calitate, unitar reglementate 
de către ministerele de resort (Min. Muncii şi Min. Sănătăţii), disponibile pe întreg 
teritoriul naţional şi cu un cost rezonabil pentru beneficiari. 

 Organizarea a 31 de întâlniri cu decidenţii politici (Ministerul Muncii, DGASPC-uri, 
senatori şi deputaţi şi reprezenetanti ai autorităţilor publice locale (directori, primari-
viceprimari, consilieri). 

 Organizarea a 16 mese rotunde la nivel naţional (Iaşi, Bacău, Buzău, Constantă, Piteşti, 
Târgovişte, Braşov, Bucureşti, Orăştie, Timişoara, Slatina Timiş, Giurgiu, Focşani, Brăila, 
Talpă, Piteşti). La cele 16 mese rotunde organizate au participat 324 de reprezentanţi ai 
ONGurilor furnizoare de servicii socio-medicale, ai autorităţilor şi instituţiilor publice 
locale şi centrale, reprezentanţi ai furnizorilor de servicii în favoarea persoanelor 
vârstnice, CARP-uri, GALuri, CJPVuri locale, furnizori de formare profesională, 
reprezentanţi ai asociaţiilor de vârstnici, etc. 

 Organizarea Conferinţei Naţionale SenioriNet. Conferinţa finală a proiectului SenioriNet 
a avut loc la Bucureşti în data de 16 iunie 2015 şi a marcat momentul de vârf al campaniei 
de advocacy la care au participat 93 de factori de decizie din cadrul ministrelor, ai CNAS, 



 

ai autorităţilor publice locale şi reprezentanţi ai ONGurilor furnizoare de servicii de 
îngrijire la domiciliu. 

 2 Barometre de opinie cu privire la colaborarea cu autorităţile publice - 152 de 
răspunsuri prelucrate pentru a obţine opinia membrilor reţelei (ONGuri), dar şi a 
autorităţilor şi instituţiilor publice, cu privire la colaborarea dintre ONGurile furnizoare de 
servicii sociale pentru vârstnici şi autorităţile publice 

 Iniţierea comunicării cu platforme europene de profil - organizarea unei întâlniri cu 
reprezentanţii  Age Platform 

 

 

Proiectul „SenioriNet – reţea ONG de servicii dedicate persoanelor vârstnice”, a fost implementat în 
perioada 1.07.2013 – 31.10.2015 şi a fost  co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul 
Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă. 

 

 

 



 

EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piața 
muncii   
1000 de femei au participat la programe de calificare 

şi formare profesională; 653 de ore de consultanţă 

pentru elaborarea şi implementarea planurilor de 

afaceri dezvoltate în cadrul cursurilor acordate; 

înfiinţarea EvaNetwork - Prima reţea 

interprofesională pentru sprijinirea integrării 

femeilor pe piaţa muncii și a parteneriatului;  5 

premii pentru iniţierea de activităţi independente 

acordate. 

Acestea sunt doar câteva dintre rezultatele proiectului EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat 

pentru femei pe piaţa muncii.  

Derulat în perioada mai 2014 – decembrie 2015, proiectul s-a adresat femeilor din judeţele 

Bucureşti, Ilfov, Bacău, Galaţi şi şi-a propus să dezvolte un model unitar, integrat, funcţional şi 

sustenabil pentru a facilita accesul femeilor pe piaţa muncii şi în mediul de afaceri la nivelul 

comunităţilor din cele 3 regiuni (Sud-Est, Nord – Est şi Bucureşti – Ilfov), asigurând promovarea 

egalităţii de gen şi combaterea discriminării. 

Justificarea intervenţiei: 

Cel mai adesea, „etichetarea" femeilor drept grup vulnerabil generează un val de frustrare mai 

clar exprimat decât constatarea faptului că, în medie, femeile câştigă mai puţin decât bărbaţii 

pentru aceeaşi muncă depusă sau că nu suntem reprezentate în Parlament. "Apartenenţa" la 

un grup vulnerabil se detemina în funcţie de "predispoziţia" la fenomene de discriminare mai 

mult sau mai puţin vizibile, resimţite diferit la nivel social, dar care au impact asupra tuturor.  

 

România este pe ultimul loc în UE în ceea ce priveşte egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, 

obţinând cel mai mic punctaj (35,3, faţă de media UE de 54) în analizarea locului femeii în 

familie, la locul de muncă, câştigul salarial, puterea de decizie, timpul liber şi sănătatea, potrivit 

Indexului privind Egalitatea de Gen realizat de Institutul European pentru Egalitate între Femei 

şi Bărbaţi din Bruxelles.   

 

Principiul egalității de gen și de șanse este însă mai mult decât declararea respectării drepturilor 

femeii, reprezintă schimbarea unei paradigme și transformarea profundă a societăților bazate 

în principal pe reguli și concepte la a căror elaborare femeile nu au luat parte.  



 

În cadrul proiectului EVA – Evoluție Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piața muncii  ne-am  

propus să promovăm solidaritate ca model de cooperare feminin și să creăm contextul în care 

femeile pot colabora, se pot asocia, pot construi afaceri sau proiecte de succes, aducând valoare 

comunităților din care provin. 

Pentru a îndeplini obiectivul propus, începând cu luna mai 2014, am analizat împreună cu 

beneficiarele proiectului EVA participarea femeilor pe piața muncii din România, cariera și 

veniturile acestora, am împărtășit cu sute de participante poveștile de succes ale femeilor aflate 

în funcții de conducere, am oferit exemple de bune practici privind egalitatea de gen și de șanse, 

am propus modalități inovative de adresare și am prezentat potențiale surse de finanțare 

pentru cele care doresc să inițieze sau să dezvolte afaceri. 

Pentru a duce mai departe această misiune și pentru a contribui la creșterea calității vieții a cât 

mai multe femei din România, echipa EVA a pus bazele comunității EVA Network.  

Rezultate obţinute:  

 calificarea unui număr de 1000 femei în diferite ocupaţii (frizer, manichiurist, 

pedichiurist, babysitter, lucrător social, îngrijitor bătrâni la domiciliu, florar-decorator); 

 certificarea prin absolvirea de cursuri de formare profesională de scurtă durată a 150 de 

femei cu studii superioare  (manager de proiect şi competenţe antreprenoriale);  



 

 653 ore de consultanţă pentru elaborarea şi implementarea planurilor de afaceri 

dezvoltate în cadrul cursurilor acordate; 

 creşterea calităţii vieţii unui număr de 1000 de persoane care au fost informate cu privire 

la oportunităţile de calificare şi la şansele pentru participarea activă pe piaţa muncii a 

femeilor; 

 înfiinţarea EvaNetwork-prima reţea interprofesională a femeilor antreprenor, a cărei 

misiune este să sprijinine integrarea femeilor pe piaţa muncii și a parteneriatului în 

vederea iniţierii de afaceri. 

 au fost acrodate 5 premii pentru iniţierea de activităţi independenţe femeilor 

participante la cursurile de competenţe antreprenoriale;  

 15 femei membre EVANetwork au fost instruite şi certificate ca mentor-formator; 

 A fost realizată platforma interactivă www.evanetwork.ro, ce oferă acces membrelor la 

studii şi cercetări privind egalitatea de şanse şi gen, consultanţă, etc.    

 

Proiectului EVA - Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii este co-finanţat din Fondul 

Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - 

Investeşte în oameni, Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de intervenţie DMI 

6.3 "Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii". 

 



 

ŞANSA – Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a 

situaţiei de vulnerabilitate 

 

Proiectul „ȘANSA” și-a propus  

facilitarea accesului la ocupare și informare pentru 1140 de persoane 

din 3 regiuni: București - Ilfov, Sud - Est și Nord – Est, în vederea 

combaterii excluziunii sociale și marginalizării persoanelor vulnerabile 

din cele 3 regiuni menționate.  
 

Implementat în perioada mai 2014 – decembrie 2015, de către Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 împreună cu partenerii săi Asociaţia Four Change, SC Centrul 

de Consultanţă şi Studii Europene SRL şi Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău, proiectul s-a 

adresat persoanelor apartinȃnd grupurilor vulnerabile, cum ar fi: familii cu peste 2 copii, familii 

monoparentale, femei, persoane cu dizabilităţi, persoane de etnie romă şi tineri peste 18 ani care 

părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului. 

Justificarea intervenţiei: 

Cercul vicios al excluziunii şi al sărăciei menţine în situaţie de vulnerabilitate numerose categorii 

sociale, cum ar fi romii, persoanele cu handicap şi tinerii care au părăsit centrul de plasament. 

Aceştia sunt deseori marginalizaţi, fără a avea acces la educaţie, servicii sociale, locuri de muncă 

şi viaţă demnă în societate. De asemenea, nevoia de incluziune socială şi pe piaţa muncii a 

persoanelor vulnerabile reprezintă o permanentă provocare atât pentru autorităţi cât şi pentru 

societatea civilă.   

Peste 95% din persoanele dezavantajate social se confruntă cu dificultăţi semnificative, atât în 

procesul de căutare a unui loc de muncă, în acord cu competenţele şi abilităţile lor, precum şi 

după angajare. Aceştia nu reuşesc să păstreze un loc de muncă fără sprijinul unui serviciu de 

suport (cu precădere mediator, consilier) sau a unei persoane de sprijin la locul de muncă, iar 

atunci când persoana se angajează,  media duratei de angajare la locul de muncă respectiv este 

de 2 ani. 



 

Mai mult, un număr semnificativ de persoane se confruntă cu situaţii de discriminare la 
momentul căutării unui loc de muncă, în special atunci când aceste persoane sunt de etnie romă, 
persoane confruntate cu probleme de sănătate mintală, persoane seropozitive. 

În cadrul poiectului „ŞANSA - Sprijin pentru autocunoaştere  şi autodepăşire a situaţiei de 
vulnerabilitate" am propus o abordare inovativă a situaţiei de vulnerabilitate, în cadrul căreia am 
corelat calificările persoanelor vulnerabile cu piaţa muncii, dar totodată am promovat un 
comportament social al acestora, care se bazează pe principiul incluziunii sociale în muncă şi în 
comunităţile din care provin. 

Mai mult, proiectul a contribuit la dezvoltarea comunităţilor locale prin combaterea disfuncţiilor 
sociale şi propunerea unor măsuri concrete, venite din partea grupului ţintă, privind incluziunea 
socială a persoanelor vulnerabile şi totodată a adus problematica incluziunii sociale printre 
preocupările majore ale societăţii civile şi autorităţilor locale. 

Rezultate obţinute:  

 peste 840 de persoane au fost calificate în domenii precum: lucrător în comerţ, îngrijitor 
bătrâni la domiciliu, confecţioner asamblor articole textile, tehnician maseur, florar-
decorator, lucrător în cultura plantelor (agricultor), ospătar (chelner), lucrător instalator 
pentru construcţii, frizer, etc; 

 900 de persoane au beneficiat de consultanţă de specialitate, sporindu-şi astfel ?ansele 
de a accesa un loc de muncă sau de a avansa în carieră; 



 

 a fost elaborat 1 Ghid de intervenţie şi suport. Ghidul ilustrează modele reuşite de 
intervenţie şi suport privind integrarea sustenabila pe piaţa muncii, a persoanelor care se 
găsesc în situaţii de dificultate sau excluziune socială. 

 au fost organizate întâlniri de lucru între reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi cei 
ai organizaţiilor non-guvernamentale, care au identificat provocări şi soluţii ale 
sistemului de asistenţă socială. 

 390 de persoane au participat la seminarii privind implicarea civică şi conduita 
responsabilă în societate, cu scopul de a informa persoanele din grupul ţintă asupra 
drepturilor pe care le au ca cetăţeni. 

 au fost finanţate 30 de iniţiative de implicare civică prin premii acordate la 
concursul Comunitatea se schimbă prin tine. 

 

 

Proiectul „ȘANSA-Sprijin pentru autocunoaştere  şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate" este co-

finanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013 Investeşte în oameni, Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de 

intervenţie DMI 6.2 "Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii". 

 



 

Program de intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea 

unui viitor durabil 

Consiliul Judeţean Buzău în parteneriat cu Asociaţia Four Change, SC Centrul de Consultanţă şi 

Studii Europene SRL, RD Global Project Consulting SRL, Consiliul Judeţean Mureş, Tecseo SRL şi 

SC Dechiro Consulting SRL au implementat timp de 18 luni proiectul Program de intervenţii 

integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil.  

Proiectul a avut ca şi obiectiv principal creşterea capacităţii de 

angajare pentru 840 de şomeri, în special şomeri de lungă durată, 

persoane inactive sau aflate în căutarea unui loc de muncă, precum şi 

a persoanelor care au părăsit timpuriu scoala, din regiunea Sud-Est, 

Judeţul Buzău şi regiunea Centru, judeţul Mureş. 

Justificarea intervenţiei:  

Nevoia persoanelor de incluziune pe piaţa forţei de muncă reprezintă o permanentă provocare 

pentru autorităţile publice la nivel naţional, din perspective sociale, economice, culturale, 

bugetare. Iniţiativa acestui proiect a rezultat în urma colaborării între cele două autorităţi locale 

pentru a identifica modalităţi de rezolvare a problemei locale în sfera incluziunii sociale, ocupării 

şi dezvoltării mediului de afaceri prin antreprenoriat. Nevoile specifice ale beneficiarilor selectaţi 

au fost identificate ca urmare a unei analize realizată în colaborare cu AJOFM din fiecare judeţ  

 Proiectul s-a adresat unui număr de 1227 

persoane (1043-regiunea Sud-Est şi 184 

regiunea Centru), care au participat la un 

program de intervenţii integrate privind 

angajarea: programe de orientarea în carieră 

(informare, consiliere de grup şi individuală, 

medierea muncii) şi formare profesională ( 

fiecare persoane a participat la câte 2 

programe de formare profesională de scurtă 

durată, în funcţie de planul individual de 

orientare în carieră). 

 

Proiectul a avut o abordare inovativă, deoarece a corelat cerinţele pieţei muncii şi ale 
angajatorilor cu aptitutudinile beneficiarilor privind dezvoltarea sau alegerea unei cariere şi cu 
abilităţile acestora de a activa într-un anumit domeniu.  

 



 

Rezultatele proiectului: 

 1227 beneficiari (1043 din SE şi 184 din Centru) au fost informaţi şi consiliaţi profesional 
privind elaborarea de planuri individuale de carieră 

 13440 de ore de informare şi consiliere au fost furnizate în cadrul unor sesiuni în grup cu 
20 de participanţi 

 2 ore de consiliere profesioanala individuală (total de 1680 de ore) 

 Beneficiarii au participat la urmatorele cursuri: comunicare şi relaţii publice, bazele 
contabilităţii, limba engleză, inspector resurse umane, agent comercial, operator 
prelucrare şi validare date sau competenţe antreprenoriale 

 Workshopul “Metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă” organizat în fiecare judeţ 
în cadrul căruia participanţii au  dobândit competenţele de pregătire a CV-ului şi a scrisorii 
de intenţie, au dezvoltat abilităţi de promovare a imaginii proprii, s-au instruit  privind 
utilizarea site-urilor de job-uri, au participat la jocuri de rol privind prezentarea la interviu 
derulat. Fiecare beneficiar a participat la 8 ore de workshop 

 840 beneficiari au fost asistaţi în elaborarea de CV-uri conform normelor pieţei muncii şi 
scrisorii de intenţie 

 Au fost elaborate planuri individuale de mediere pentru absolvenţii cursurilor 

 Peste 150 beneficiari au fost însoţiţi la interviurile de angajare 

 100 beneficiari au participat la programul de consultanţă şi asistenţă pentru începerea 
unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri “Sunt antreprenor!” 

 10 persoane au fost premiate cu 10.000 lei pentru iniţierea unei afaceri  

 25 de persoane au participat la un schimb de experienţă în Italia  

 Aproximativ 200 de persoane participante în cadrul proiectului și-au găsit un loc de 
muncă.  

 
Proiectul „Program de intervenţii integrate pentru şomeri - certitudinea unui viitor durabil“ a fost 

cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013, Axa prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare“, Domeniul major de intervenţie 

5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare“. 

 
  

http://www.viitordurabil.ro/


 

Antreprenoriatul rural – Dezvoltare sustenabila a comunităţii 

din Regiunea Sud Muntenia 

Fundaţia Estuar în parteneriat cu Asociaţia Four Change şi RD Global Project Consulting SRL a 

derulat în perioada martie 2014 – septembrie 2015, proiectul „Antreprenoriatul rural - 

dezvoltarea sustenabila a comunităţii din regiunea Sud Muntenia”. În cadrul proiectului 432 de 

persoane din mediul rural au beneficiat de programe de informare, consiliere şi formare care au 

contribuit direct la dezvoltarea abilităţilor locuitorilor din mediul rural dar şi la stimularea 

acestora de a fi mai activi la nivel comunitar.  

Prin intermediul proiectului, 350 de persoane din mediul rural giurgiuvean au participat la câte 

două cursuri de formare profesională de scurtă durată precum Competenţe informatice şi 

Competenţe civice sau Contabilitate şi Competenţe antreprenoriale. 

De asemenea, peste 40 de persoane şomere, inactive sau care se ocupau cu agricultură de 

subzistenţă au reuşit să îşi găsească un loc de muncă datorită programului integrat la care au 

participat.  

Mai mult, 10 beneficiari ai proiectului care au urmat cursurile de Competenţe antreprenoriale au 

primit câte un premiu de 9000 de lei pentru a-şi deschide propria afacere. Astfel, au fost 

înfiinţate 10 firme noi în Judeţul Giurgiu, şi au fost create 16 locuri noi de muncă. 

 

 



 

Justificarea intervenției:  

Judeţul Giurgiu se află situat într-o regiune 

preponderent agricolă iar statisticile arată că mai mult  

de jumătate din populaţie este activă în agricultură de 

subzistentă. Prin intermediul proiectului a fost facilitat 

accesul la cursuri adaptate nevoilor de formare astfel 

încât persoanele cuprinse în programele proiectului să 

deţină atât abilităţi relevante pentru piaţa muncii sau 

pentru propria afacere dar şi să investească în 

dezvoltarea comunităţii. 

Proiectul s-a adresat unui număr de 432 persoane cu 

domiciliul în mediul rural, dintre care:100 de persoane 

inactive, 150 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, 50 de şomeri tineri cu vârsta între 

16-24 ani, 40 de şomeri de lungă durată, 70 de persoane ocupate în agricultură de subzistenţă, 

10 manageri şi 12 angajaţi din mediul rural, care au beneficiat de sesiuni de informare şi 

conştientizare privind oportunităţile de ocupare şi participare la formare. 

Proiectul a contribuit  la obţinerea unei palete largi de beneficii pentru participanţi, printre care: 

creşterea numărului de persoane informate şi conştientizate cu privire la oportunităţile de 

ocupare, prin participarea a cel puţin 432 de persoane în cadrul campaniei de informare, 

creşterea numărului de persoane care beneficiază de formare profesională prin formarea a 315 

persoane; creşterea numărului de persoane angajate, prin angajarea a 39 persoane care au fost 

certificate în cadrul programului de instruire; creşterea sustenabilităţii economice la nivel local 

prin stimularea antreprenoriatului a 100 persoane din GT şi susţinerea înfiinţării a 10 

întreprinderi în cadrul competiţiei Antreprenoriat rural, creşterea numărului de femei certificate, 

prin certificarea a minim 60% din absolvenţi. 

 

 

 

 



 

Rezultatele proiectului:  

 432 de persoane (persoane în căutarea unui loc de muncă, şomeri inclusiv şomeri tineri 
şi şomeri de lungă durată,persoane ocupate în agricultură de subzistenţă, manageri şi 
angajaţi în mediul rural) au participat la 18 sesiuni de informare în satele din judeţul 
Giurgiu. În cadrul sesiunilor au fost furnizate informaţii privind piaţa de muncă locală, 
situaţia economiei locale şi oportunităţilor pentru anumite domenii, oportunităţile de 
auto-ocupare, avantajele ocupării faţă de traiul din economia informală sau de 
subzistenţă. 

 Au fost organizate cursuri de instruire pentru 315 persoane în domeniile contabilitate 
primară, administrarea afacerii, folosirea calculatorului şi competenţe sociale şi civice  

 Au fost elaborate planuri de carieră individuale pentru 315 persoane care să ofere o 
perspectivă aprofundată asupra relaţionării abilităţilor personale cu cerinţele pieţei 
muncii 

 20 de sesiuni a câte 3 ore de consiliere vocaţională în vederea ocupării. Absolvenţii 
certificaţi care nu au un loc de muncă au fost consiliaţi în vederea angajării.    

 Au fost dezvoltate 100 de planuri de afaceri pentru 100 de idei de antreprenoriat propuse 
de persoane din mediul rural 

 Au fost premiate cele mai bune 10 planuri de afaceri a câte 9000 lei fiecare 

 

Aura Nicolae este unul dintre câștigătorii competiției cu 

premii „Creștem afaceri pentru sate mai bogate – premii 

pentru cele mai competitive planuri de afaceri” și se bucură 

din plin de șansa inițierii propriei afaceri, o afacere în 

domeniul creației vestimentare care va purta 

numele  Coquete by Aura Niculae.  

“Premiul acesta reprezintă foarte mult pentru mine şi 

pentru Coquete. Acum sunt cu un pas mai aproape de visul 

meu de a avea propria colecţie de rochii de mireasă. Cu 

banii câştigaţi prin intermediul premiului vreau să îmi 

cumpăr materiale pentru rochiile de mireasă şi să particip 

la târguri de nunţi“, a declarat Aura. 

 

Proiectul „Antreprenoriatul rural – dezvoltarea sustenabila a comunităţii din regiunea Sud Muntenia”, este 

cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007- 2013 Investeşte în oameni!, Axa Prioritară nr 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul 

Major de Intervenţie nr 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale”. 

 



 

Calificarea femeilor în meseria de infirmier o şansă pentru 

servicii medicale şi sociale de calitate 

Conform Programului Naţional de Reformă 2011-2013,din punct de vedere al structurii pe sexe 

a populaţiei ocupate,rata de ocupare la nivel naţional a femeilor din grupa de vârstă 20-64 ani 

variază în intervalul 2010-2013 între 55.9-57%, cu 18% mai puţin decât rata bărbaţilor angajaţi în 

această categorie de vârstă. Conform Indexului Egalităţii de Gen lansat în Mai 2013 de Institutul 

European pentru Egalitate între Femei şi Bărbaţi în Bruxelles, diferenţele de tratament între 

femei şi bărbaţi sunt cele mai mari în România raportat la cele 27 state membre.  

 

Asociația Caritas Alba Iulia Asistență Medicală și Socială în parteneriat cu Asociaţia Four Change 

şi Centrul Diecezan Caritas Iaşi, a implementat în perioadă mai 2014 – decembrie 2015 proiectul 

„Calificarea femeilor în meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de 

calitate”. 

 
Obiectivul general al proiectului a constat în consolidarea principiului 
accesului egal pentru toţi pe piaţa muncii şi asigurarea accesului egal 

la ocupare pentru 940 de persoane din regiunile Centru, Vest şi Nord-
Est în vederea creşterii oportunităţilor de angajare ale femeilor în 

domeniul sanătății şi social.  

Justificarea intervenţiei: 

Principala nevoie identificată la nivel local de către parteneri este inegalitatea de şanse şi de gen, 

întâlnită inclusiv în furnizarea serviciilor din domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale. Chiar dacă 

ponderea femeilor în aceste domenii este mai mare, nivelul lor de salarizare este mai mic. 

Conform Băncii Mondiale în 2011 indiferent de pregătirea şi studiile acestora, la nivelul ţării există 
o rată mare a situaţiilor în care femeile sunt plătite mai puţin decât un bărbat pentru o funcţie 
similară, indiferent dacă această este tot în sectorul serviciilor. Femeile din România au şanse mai 
mici decât bărbaţii să îşi găsească un job, sunt mai predispuse la şomaj şi primesc de cele mai 
multe ori salarii mai mici(BNS-2009).  
 
Studiile de la nivel local certifică amploarea fenomenului şi confirmă rezultatele studiilor 
naţionale: în regiunea Nord-Est  în 2009 femeile au fost mai slab integrate pe piaţa muncii decât 
bărbaţii. În regiunea Vest rata de ocupare pentru femei este cu 12,9% mai mică decât la bărbaţi. 



 

 

A doua nevoie identificată este legată de accesul la ocupare al femeilor în cele 3 regiuni. În 
sectorul sănătate şi asistenţă socială în aceeaşi regiune rata de ocupare a femeilor a înregistrat o 
scădere de 6% într-un interval de 4 ani. Accesul redus la ocupare este direct corelat cu somajul-
in regiunea NE şomajul înregistrează o valoare superioară(6,8%) celei naţionale (5,9%). Practic, 
locurile de muncă rămân o problemă,cu atâta mai mare în mediul rural.  

A treia nevoie identificată este calitatea şi acoperirea geografică extrem de redusă a serviciilor 
de sănătate şi asistenţă socială şi lipsa personalului mediu calificat care să ofere aceste servicii,cu 
precădere infirmiere calificate. Prin prisma celor peste 25.000 beneficiari deserviţi anual de către 
S şi P1, ne bazăm ipoteza pe vasta expertiză din teren în sfera furnizării îngrijirilor socio-medicale 
în peste 50 de localităţi din cele 3 regiuni. În urma acestei observaţii directe a fost constatată o 
lipsă a personalului calificat în meseria de infirmieră atât la nivelul furnizorilor publici (SPAS-
uri,DGASPC-uri,spitale) cât şi la nivelul furnizorilor privaţi (ONG-uri) 

 

 



 

Rezultate obţinute : 

 50 de vizite de informare în teritoriu în comunităţile aflate în regiunile Centru, Vest şi 
Nord-Est; 

 940 de femei (din mediul rural sau mediul urban care nu au calificarea necesară pentru a 
fi angajate ca infirmiere în cadrul serviciilor medicale sau socio-medicale furnizate în 
mediul rural/urban, femei care sunt angajate ca infirmiere, dar nu deţin calificarea 
necesară,ceea ce determină un risc major de pierdere a locului de muncă, femei fără loc 
de muncă) au participat la calificarea ce va urma standardele ocupaţionale pentru meseria 
de infimiera, nivel 2 calificare, COR 513 204; 

 20 articole despre programele de calificare şi impactul lor asupra femeilor elaborate; 

 Un studiu privind segrearea profesioanala bazată pe egalitatea de şanse în ceea ce 
priveşte profesiile, cariera şi veniturile în sectorul sănătate şi asistenta socială realizat; 

 1097 de chestionare interviu elaborate şi aplicate femeilor şi angajatorilor din cele 2 
domenii (sănătate şi social) privind. Studiul formulează o serie de recomandări privind 
modalităţile de stimulare a accesului femeilor, în special din mediul rural şi grupuri 
dezavantajate, la ocupare inclusiva şi conţine informaţii privind microregiuni în care 
trebuie intervenit pentru dezvoltarea serviciilor; 

 6 focus-grupuri şi 20 de interviuri cu peste 100 actori locali şi naţionali din domeniul 
social, sănătate privind egalitate de şanse pe piaţa muncii realizate în cadrul studiului; 

 55 sesiuni de formare furnizate; 

 Peste 35.000 ore de formare (teoretice+practice) acordate; 

 1 campanie de conştientizare realizată. 

 Tot în cadrul proiectului, s-a dezvoltat 

prima Asociaţie Naţională a Infirmierelor cu 

rolul de a promova drepturile femeilor 

calificate ca infirmiere şi de a participa la 

dezbateri publice ce vizează legislaţia cu 

impact direct asupra drepturilor femeilor 

angajate ca infimiere. Membrii fondatori au 

fost selectaţi din rândul femeilor 

participante la cursul de calificare, în funcţie de interesul de implicare pe termen mediu şi lung în 

activitatea asociaţiei, iar în prezent Asociaţia se bucură de apartenenţa a 141 de femei. Pentru 

mai multe informaţii despre Asociaţia Naţională a Infirmierelor puteţi accesa www.infirmiera.ro  

Proiectul “Calificarea femeilor în meseria de infirmier: o șansă pentru servicii medicale și sociale de 

calitate”, a fost implementat de Asociaţia Caritas Alba Iulia – Asistenţă Medicală şi Socială în parteneriat 

cu Asociaţia Four Change şi Centrul Diecezan Caritas Iaşi şi este co-finanţat de Fondul Social European prin 

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni! 



 

Rezultate financiare  

Anul 2014 

Bugetul Asociatiei Four Change in anul 2014  

  Valoare in Lei Valoare in Euro* 

Venituri 1335715 300525.36 

Cheltuieli 1579600 355397.56 

Rezultatul net 2014 -243885 -54872.20 

 

Cheltuieli 2014 Valoare in Lei Valoare in Euro* 

Administrative 52186 11741.44 

Personal  1354592 304772.53 

Activitati din proiecte 166740 37515.19 

Alte cheltuieli 6082 1368.40 

*Curs mediu BNR pentru anul 2014: 4.4446 lei 

 

Anul 2015 

Bugetul Asociatiei Four Change in anul 2015  

  Valoare in Lei Valoare in Euro* 

Venituri 2522293 567444.99 

Cheltuieli 2564838 577016.42 

Rezultatul net 2015 -42545 -9571.43 

 

Cheltuieli 2015 Valoare in Lei Valoare in Euro* 

Administrative 64696 14554.78 

Personal  2271909 511115.64 

Activitati din proiecte 222477 50051.07 

Alte cheltuieli 5756 1294.94 

*Curs mediu BNR pentru anul 2015: 4.4450 lei 

 

 

 

 



 

Media 
Apariții în presă 

online 667 

presa scrisa  34 

radio  225 

tv  138 
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APARIȚII ÎN PRESĂ



 

Susţinători şi prieteni 
Mulțumim finanțatorilor, partenerilor, susţinătorilor şi prietenilor noștri pentru că au crezut în 

proiectele pe care le implementăm, în soluțiile pe care le propunem și în comunităţile în care 

lucrăm.   

De asemenea, mulțumim celor care în 2014 şi 2015 au ales să direcționeze 2% din impozitul pe 

venit către Asociația Four Change și să aducă o schimbare în comunitate. 

Finanţatori:  

Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013 

Programul Fondul ONG - Granturile SEE 2009 – 2014 

Programul de Cooperare Elvetiano-Roman, Fondul Tematic pentru Participarea Societăţii Civile, 

Schema de grant pentru ONG-uri  

Parteneri şi prieteni:  

Consiliul Judeţean Buzău  

Consiliul Judeţean Mureş  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

Confederaţia Caritas România  

Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău 

Fundaţia Estuar  

Asociația Caritas Alba Iulia Asistență Medicală și Socială  

Fundaţia Crucea Alb Galbenă Bucureşti  

Asociaţia Habilitas  

Asociaţia de Ajutor Mutual Bucureşti 

SC Dechiro Consulting SRL  

Tecseo SRL 

 

 

 



 

Echipa noastră  
Echipa noastră înseamnă totul pentru noi. Împreună sărbătorim reuşitele proiectelor noastre, 

descoperim noi comunităţi, înfruntăm dificultăţi şi identificăm soluţii, gândim creativ şi pe 

termen lung, facem strategii şi planuri de bătaie până târziu în noapte, râdem, câteodată mai şi 

plângem, dar totul se întâmplă împreună.  

 

În 2014 şi 2015 ei au fost cei care au făcut totul posibil:  

 

Aurelia Pasare – Presedinte 

Cristina Adam 

Raluca Elena Aldescu Bedereag  

Ionut Ardeleanu  

Andreea Boldeiu  

Diana Chiriacescu 

Costin Constantinescu  

Roxana Constantinescu  

Alexandru Cristea  

Alexandra Cucos  

Rodica Dandea  

Bogdan David  

Diana Diaconescu 

Andrei Dobre  

Florin Ghinda 

Vlad Gongu  

Vasilica Grigore  

Corneliu Ionescu  

Adriana Lupu 

Diana Marcu  

Anda Marian – Firca  

Adina Matei  

Irina Matei  

Silvia Misu 

Gabriela Nastase 

Diana – Anca Parizianu 

Costin Mihai Pistalu 

Elena Pistalu 

Adrian Secal 

Diana – Carmen Secal 

Angelica Zamfir 

 



 

 

Contact  
Asociația Four Change 

Str. Drumul Lunca Târnavei, 26B 

Sector 3, București, România 

Cod postal: 032354 

Tel: (+40) 746.607.031 

E-mail: office@4change.ro 

Web: www.4change.ro 

 

                                                          

 

 

http://www.coduripostale.ro/Bucuresti/Bucuresti/Drum_Lunca_Tarnavei/zip-032354
mailto:office@4change.ro

