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JCI TOYP România (Ten Outstanding Young Persons of the World) 

FORMULAR DE NOMINALIZARE 

 

 

Partea 1: Informații generale 

Nominalizat de către:  Alixandrov Paula 
E-mail propunător: paula.alixandrov@gmail.com 
Categorie: Umanitar, voluntariat 
Nume și prenume candidat: Chindriș Carmen Elena 
Dată naștere candidat: 29.03.1985 
Ocupație sau profesie candidat: Președinte Asociația Sus Inima 
Județ domiciliu candidat: Sibiu 
 

Partea a 2-a: Informații despre carieră 

Vă rugăm să furnizați informații despre istoricul educațional al solicitantului dvs. Vă rugăm să includeți educația 
universitară, experiențe educaționale în afara unei școli sau a unui cadru universitar, cercetare educațională, 
proiecte educaționale și orice alte informații relevante referitoare la educație. 
Carmen Chindris, absolventă a Facultății de Business din cadrul Univestitatii Babes-Balyai din Cluj-Napoca, a activat 
până în 2015, cand a fondat Asociația Sus Inima, în cadrul mai multor firme private din domenii precum 
internet/media, comerț, training si consultanta antreprenoriala. A organizat evenimente corporate și s-a ocupat de 
business travel pentru mai multe companii naționale. 
 
Vă rugăm să furnizați o listă a oricăror lucrări publicate scrise, compuse sau coordonate de solicitantul dvs. 
Informațiile din această secțiune vor include orice materiale publicate și revizuite de colegi, inclusiv cărți, studii 
științifice și publicații de cercetare, articole sau alte lucrări scrise. 
https://www.agerpres.ro/stiri/2019/12/09/comunicat-de-presa-asociatia-sus-inima--416853 
https://www.youtube.com/watch?v=OUFwtoP9Vh8 
https://www.newconceptliving.ro/blog-sus-inima-8211;-pentru-ca-nimeni-sa-nu-treaca-singur-prin-cancer-
151.html?fbclid=IwAR0jZTaHpUm8Moageq8LVCR1Jtshu56inybVwd88-tWn3f_FGFgOGlcO1Cc 
 
Pentru a vă înțelege mai bine candidatul, este important să le prezentați cronologia carierei. Vă rugăm să 
furnizați informații despre contextul candidatului dvs., despre ceea ce au realizat pe parcursul carierei, despre 
interesele și implicarea lor în domeniul ales și o scurtă prezentare generală a CV-ului lor. 
Carmen Chindriș are o vastă experiența în lucrul cu oamenii. De îndată ce a absolvit facultatea a devenit 
antreprenoare și colaboratoare pe proiecte de dezvoltare și training corporate alături de Future Capital din Sibiu. În 
decursul a 10 ani și-a format mana și mintea lucrând alături de traineri experimentați. A participat în cadrul 
departamentului de logistica a Festivalului Internațional Shakespeare de la Craiova și a colaborat pe zona de travel 
and business cu diverși parteneri naționali, implementand inclusiv proiecte de fonduri europene. Are o experiența și 
putere de munca considerabilă conturate în jurul muncii de echipa. Are abilități de leadership, organizare, gandire 
limpede, adaptabilitate, putere de reacție. 
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Această rubrică vă oferă posibilitatea de a împărtăși mai multe informații cu privire la orice realizări sau premii 
pe care candidatul dvs. le-a realizat sau le-a primit pe parcursul carierei lor. Câștigarea unui premiu, lansarea 
propriei afaceri sau influențarea pozitivă a vieții altora într-un mod major sunt doar câteva exemple de 
evenimente de impact care ar constitui o realizare sau un premiu. 
După cum am menționat și la punctul anterior, candidata noastra și presedinta asociației SUS INIMA, este un om cu 
totul special, care și-a dedicat timpul și energia dezvoltării unor soluții ușor replicabila pentru sprijinirea persoanelor 
afectate de cancer. Până în 2015 cand a pus bazele asociației, Carmen a colaborat cu diverși parteneri din zona 
corporate și culturala, fiind mereu o prezenta agreata și solicitată pentru rezolvarea situațiilor care necesitau gandire 
limpede, capacitatea de luare de decizii și munca în echipa. Anul trecut a fost una din finalistele prestigiosului premiul 
Matei Brancoveanu. Formatului anului 2020 a inclus numai 5 finalisti la nivel național, cei 5 tineri remarcabili. Prin 
munca ei, Carmen a reușit să ajute în prezent peste 1000 de persoane a căror viață a fost impactata de contextul 
oncologic în care s-au regasit. Prin Carmen și activității ei de 6 ani de zile, aceste persoane au primit sprijin, ajutor, 
cazare, masa, terapii și servicii asociate pentru că să poată depăși momentul dificil în care se aflau. Până în prezent 
Carmen a deschis, prin asociația SUS INIMA, o casa SUS INIMA în Sibiu, o casa SUS INIMA în București; Centrul 
de sprijin al pacientului oncologic din Sibiu și mai are planuri mari, care presupun deschiderea de alte case SUS 
INIMA și dezvoltarea unor soluții integrate paliative. 
 
Vă rugăm să furnizați orice linkuri către platforme de socializare, site-uri web sau publicații care evidențiază 
candidatul dvs. 
www.susinima.eu 

www.facebook.com/susinimasibiu/ 

https://www.fundatia-alexandrion.ro/en/matei-brancoveanu-awards-gala-2020-a-unique-format-5-prizes-for-
outstanding-young-people/ 

https://www.youtube.com/watch?v=mdK3eOBfcSA 

https://sibiu100.ro/reportaj/175387-carmen-chindris-daruieste-sibiului-casa-sus-inima-pentru-a-ajuta-bolnavii-de-
cancer/ 

https://www.meisterhermann.ro/sus-inima/ 

https://capitalcultural.ro/sus-inima-pentru-primul-centru-de-sprijin-oncologic-din-sibiu/ 

https://dilemaveche.ro/sectiune/caleidoscopie/articol/seeyou-ora-de-sanatate-casa-sus-inima-bucuresti 

https://www.galasocietatiicivile.ro/stiri/voluntariat/casa-sus-inima-bucure-ti-va-gazdui-gratuit-pacien-ii-oncologici-
care-fac-radioterapie-20401.html 

https://www.viata-medicala.ro/stiri/asociatia-sus-inima-va-caza-gratuit-pacienti-oncologici-19221 

https://www.forbes.ro/asociatia-sus-inima-va-deschide-bucuresti-pe-23-noiembrie-un-imobil-care-va-caza-gratuit-
pacientii-oncologici-care-fac-radioterapie-191328 

Partea a 3-a: Recomandarea propunătorului 

Vă rugăm să explicați modul în care candidatul trăiește credința JCI „Lucrul în folosul umanităţii este cea mai 
nobilă formă de a munci”. 
Pentru a răspunde cat mai conclusiv acestei întrebări, vom atașa niște citate dintr-un articol de presa: 
 
Hobby-ul principal a lui Carmen Chindriș este ajutorarea semenilor 



 
Organizator JCI TOYP România: Federaţia Junior Chamber Internaţional România 
E-mail:  romania@jci.cc | toyp@jciromania.ro 

„Sunt un om care își dorește foarte tare să trăiască într-o lume mai bună, și pentru asta, sunt dispusă să fac eforturi. 
Consider că este datoria mea să ajut acolo unde mi se cere și acolo unde văd că este o gaura in sistem. Atât timp 
cât am ajuns la 34 de ani și sunt sănătoasă, provin dintr-o familie iubitoare, unită de la care am primit o educație 
corespunzătoare, iar acum este rândul meu să ajut. Până acum am primit eu ajutor din toate părțile, acum îl pot oferi 
unde este cazul”, ne mărturisește Carmen Chindris. 
“[...] Am reușit să deschidem Casa Sus Inima, care unește oamenii minunați care doresc să ajute, cu oamenii 
minunați care au nevoie, pentru un timp, de sprijin și îndrumare. Acest lucru cred că se aplică în orice activitate pe 
care o desfășor. Nu consider că este realizarea mea, pentru că, eu am dat doar din timpul, energia și sufletul meu. 
Restul celor care s-au alăturat, au venit cu contribuția lor și doar împreună am reușit să deschidem. Avem un număr 
de 60-65 de beneficiari direcți până în momentul de față. Aici vorbim de cei care au primit suport psihologic, 
nutrițional, care au beneficiat de cazare sau au venit la art terapie.”, spune Carmen Chindris. 
 
Sursa articol: https://sibiuindependent.ro/2019/11/20/carmen-chindris/ 
 
Care calități fac din această persoană cel mai bun candidat pentru a deveni candidat la TOYP? De ce credeți că 
este unul dintre cei zece tineri remarcabili ai lumii? 
 
Dedicarea - cu care răspunde fiecărui apel, caută fonduri și soluții de fundraising zilnic, pentru a putea menține 
standardul serviciilor SUS INIMA și de a dezvolta mai multe centre care să-i ajute pe cat mai mulți pacienți oncologici. 
 
Abilitățile de leadership - modul în care și-a crescut echipa SUS INIMA care numără 10 angajați și alți 14 colaboratori. 
Faptul că reușește să capaciteze membrii echipei, îi ajută să se dezvolte personal și profesional și este acolo pentru 
ei. 
 
Anduranța și răbdarea - de a crește încet și organic echipa SUS INIMA, relațiile cu sponsorii și partenerii, proiectele 
de viitor. 
 
Îndârjirea - prin care se încăpățânează să găsească câte o soluție pentru fiecare persoana care o suna să îi ceara 
ajutor. 
 
Simplitatea, bunătatea și onestitatea - prin care îi ajuta zilnic pe cei care au nevoie. Prin care îi tratează pe toți 
oamenii cu care interacționează, fără niciun fel de discriminare sau favoritisme. 
 
Carmen Chindriș este unul din membrii comunității sibiene care și-a făcut un “nume” ajutandu-i pe semeni. A reușit 
ceva ce reda demnitatea pacienților. A reușit să le ofere “libertatea” de a se vindecă; de a vorbi cu alții despre ce 
simt. De a le întinde o mână de ajutor, prevenind astfel efecte nocive ale contextului oncologic, care implica depresie, 
alienare socială, anxietate etc. Ar fi important să îi fie recunoscute meritele mai mult, astfel încât să-i poată motiva 
și pe tinerii care au aceleași înclinații ca ea, să aibă curaj, să se implice și să ajute. 
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