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Cine este şi de ce există CPE? 
 
 
Misiunea CPE este să promoveze integrarea principiului egalităţii de şanse pentru femei 
şi bărbaţi în politicile publice şi practicile asociate, ca parte componentă a democraţiei şi 
societăţii deschise, în scopul redefinirii statutului şi îmbunătăţirii condiţiei femeii în 
România. 
 
Obiectivul CPE îl reprezintă dezvoltarea şi implementarea de proiecte şi programe ce 
vizează conştientizarea societăţii româneşti cu privire la condiţia actuală a femeilor şi 
rolul pe care acestea pot şi trebuie să îl aibă în dezvoltarea socială a României. 
 
Activitatea CPE este fundamentată pe dezvoltarea de programe operaţionale  desfăşurate 
în parteneriat cu principalii actori interesaţi de problematica genului social, la nivelul 
societăţii civile şi al autorităţilor publice. Domeniile de activitate sunt: gen social şi 
dezvoltare, gen social şi educaţie, egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi în procesul 
de aderare la Uniunea Europeană, prevenirea violenţei împotriva femeilor şi a traficului 
cu femei. 
 
CPE este organizaţie membră a: 
- SON - Reţeaua Deschisă Soros (www.son.ro), o reţea de 13 organizaţii 
neguvernamentale care sprijină dezvoltarea durabilă a României în spiritul valorilor 
societăţii deschis; 
-  Network Women’s Program (www.soros.org/women), reţea formată din programele 
pentru femei ale Fundaţiilor Soros din peste 30 de ţări, coordonată de Open Society 
Institute - New York; 
- Coaliţiei Naţionale a ONG-urilor implicate în programe privind prevenirea şi 
combaterea violenţei împotriva femeilor; 
- Reţelei de Multiplicatori de Informaţie Europeană, reţea iniţiată de Delegaţia Comisiei 
Europene la Bucureşti. 
 
Prioritatea anului 2004 a fost structurarea, consolidarea şi dezvoltarea celor trei linii 
generale de program, acestea reflectând noua strategie a CPE: Observatorul Naţional 
privind egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, Gen şi educaţie, Violenţa împotriva 
femeilor. 
 
 
În cursul anului 2004 identitatea vizuală a CPE a trecut printr-un proces de transformare. 
Acesta a avut ca scop crearea unei sigle şi a unui slogan care să reprezinte valorile şi 
viziunea CPE din acest moment, şi o mai bună vizibilitate a acronimului.  
Astfel, în urma acestui proces a rezultat o siglă uşor de reţinut, în culori vii, cu o grafică 
plăcută şi în care acronimul organizaţiei este bine reprezentat şi uşor de reţinut. 
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Programe şi proiecte 
 
I. Observatorul Naţional privind egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 
Obiectivul principal al programului este dezvoltarea Observatorului Naţional, ca un 
mecanism integrat de promovare a egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi în viaţa 
publică, cu accent pe piaţa muncii şi drepturile economice şi sociale. Obiectivul 
programului este realizat prin următoarele tipuri de acţiuni: 
- crearea unei structuri de informare, documentare şi resurse în domeniul egalităţii de 
gen; 
- crearea unor mecanisme de monitorizare a respectării principiilor egalităţii de şanse 
pentru femei şi bărbaţi la nivel legislativ şi executiv; 
- iniţierea şi derularea de acţiuni de lobby şi advocacy în sprijinul asigurării unei egalităţi 
de şanse reale şi consistente pentru femei şi bărbaţi; 
- instruirea grupurilor-ţintă specifice în perspectiva promovării egalităţii de şanse pentru 
femei şi bărbaţi în toate domeniile vieţii publice. 
 
 
Proiecte desfăşurate în cadrul programului: 
 
1. Instruirea în domeniul egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi a consilierilor 
Birourilor de informare şi consiliere pentru cetăţeni (BCC) 
 
Scop 
Proiectul a urmărit dezvoltarea capacităţii Birourilor de Informare şi Consiliere pentru 
Cetăţeni (BCC) de a oferi cetăţenilor servicii care să integreze principiile egalităţii de 
şanse pentru femei şi bărbaţi. 
 
Obiective 
Principalele obiective ale proiectului au fost includerea informaţiilor şi a bunelor practici 
privind egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi în activităţile de informare şi consiliere 
a cetăţenilor desfăşurate de BCC-urile din ţară şi dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor 
în problematica egalităţii de şanse a consilierilor acestora. 
 
Beneficiari: 
- 112 consilieri ai BCC-urilor din întreaga ţară, care au fost formaţi pe problematica 
egalităţii de şanse; 
- 10 formatori din echipa de formatori a Asociaţiei Naţionale a Birourilor de Informare şi 
Consiliere pentru Cetăţeni, care au fost formaţi în domeniul egalităţii de şanse; 
- cetăţenii – beneficiari direcţi ai programelor şi serviciilor de informare şi consiliere ale 
BCC-urilor. 
 
Partener: Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni (ANBCC). 
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Activităţi: 
- elaborarea suporturilor de curs pentru activităţile de formare şi instruire în domeniul 
egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi; 
- pregătirea şi organizarea cursurilor interactive de formare şi instruire în domeniul 
egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi; 
- elaborarea şi tipărirea unor publicaţii specifice domeniului egalităţii de şanse (Ghid de 
informaţii şi bune practici – 500 exemplare, buletin informativ – 400 exemplare şi pliante 
informative – 20.000 exemplare). 
 
Rezultate: 
- conştientizarea reprezentanţilor grupurilor ţintă asupra problematicii şi principiilor 
egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi; 
- dezvoltarea capacităţii a 120 de consilieri ai BCC-urilor de a identifica situaţiile de 
discriminare de gen şi de a oferi informaţii şi consiliere adecvate; 
- îmbunătăţirea calităţii şi a profesionalismului serviciilor de informare şi consiliere 
pentru cetăţeni ale BCC-urilor; 
- creşterea rolului BCC-urilor în procesul de promovare şi aplicare a principiilor egalităţii 
de şanse pentru femei şi bărbaţi prin integrarea perspectivei de gen în activitatea de 
informare şi consiliere a BCC-urilor; 
- informarea şi consilierea cetăţenilor pe probleme specifice domeniului egalităţii de 
şanse pentru femei şi bărbaţi; 
- dezvoltarea ofertei de servicii de formare şi instruire a ANBCC-ului prin includerea 
perspectivei de gen; 
- introducerea subdomeniului „egalitatea de şanse” în baza de date a BCC-urilor. 
 
Proiectul a fost finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Societate Civilă: 
Instruire pentru ONG-uri şi Proiecte în parteneriat şi de CPE din fonduri primite de la 
Fundaţia pentru o Societate Deschisă şi Network Women’s Program, OSI New York. 
 
 
 
2. Creşterea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale din România de a integra 
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în activităţile desfăşurate – în derulare 
 
Scop 
Proiectul şi-a propus să conducă la creşterea contribuţiei sectorului neguvernamental în 
ceea ce priveşte eliminarea inegalităţilor de gen din România, prin dezvoltarea 
capacităţii organizaţiilor neguvernamentale şi a autorităţilor administraţiei publice 
privind integrarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în activităţile lor şi în 
politicile publice.  
 
Obiective: 
- întărirea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale din România de a integra 
principiul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în programele şi proiectele lor; 



 Raport anual 2004 
 CPE 

6 

- formarea unei reţele de organizaţii neguvernamentale capabilă să susţină şi să 
desfăşoare acţiuni de advocacy şi lobby pe lângă autorităţile publice, pentru integrarea 
principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în dezvoltarea şi implementarea 
politicilor publice. 
 
Beneficiari: 
- reprezentanţii a 65 de organizaţii neguvernamentale locale şi naţionale; 
- 500 de organizaţii neguvernamentale beneficiare ale ghidului cu metode şi instrumente 
practice pentru integrarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în activităţile 
organizaţiilor şi în politicile publice. 
 
Parteneri:  
- Centrul Euroregional pentru Democraţie – Timişoara; 
- Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi - Cluj-Napoca; 
- Fundaţia ProWomen – Iaşi. 
 
Activităţi: 
- evaluarea capacităţii ONG-urilor privind integrarea egalităţii de şanse între femei şi 
bărbaţi în activităţile desfăşurate; 
- pregătirea şi organizarea unor cursuri de formare la care au participat reprezentanţii 
ONG-urilor selectate; 
- organizarea unei conferinţe naţionale pe problematica egalităţii de şanse între femei şi 
bărbaţi din perspectiva aderării României la Uniunea Europeană; 
- studiu de impact  - analiza integrării dimensiunii de gen la nivelul Programului de 
Sprijin a Bunei Guvernări al Agenţiei Canadiene pentru Dezvoltare Internaţională prin 
realizarea analizei de gen pentru 12 dintre proiectele finanţate prin acest program în 
România. 
 
Rezultate: 
- realizarea unui ghid practic pentru abodarea integratoare a egalităţii de gen – Gender 
Mainstreaming. Metode şi instrumente (publicat în 500 de exemplare); 
- realizarea unei pagini de website – www.gendermainstreaming.ro, care reprezintă o 
sursă de informare în limba română, destinată organizaţiilor neguvernamentale, 
reprezentanţilor administraţiei publice, precum şi oricăror alte persoane interesate; 
- formarea reprezentanţilor a 63 de organizaţii neguvernamentale pe problematica 
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, în cadrul a câte 2 sesiuni de instruire realizate în 
4 oraşe (Timişoara, Cluj, Iaşi şi Bucureşti); 
 
Proiectul este finanţat de Agenţia Canadiană de Dezvoltare Internaţională prin 
Programul de Sprijin a Bunei Guvernări şi de CPE cu fonduri de la Fundaţia pentru o 
Societate Deschisă şi Network Women’s Program, OSI New York. 
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3. Activităţi de lobby şi advocacy iniţiate de CPE în 2004 
 
- Legea nr. 67/2004 privind alegerile autorităţilor administraţiei publice locale – 
încurajarea participării femeilor în alegerile locale prin susţinerea amendamentului 
propus de Senatorul UDMR Eckstein Kovacs Peter, care prevedea: 
“ART. 6 – (61) Este interzisă depunerea de liste de candidaţi pentru consiliile locale şi 
judeţene de către partide, alianţe electorale sau organizaţii ale minorităţilor naţionale, în 
care, pe trei locuri consecutive, figurează candidaţi de acelaşi sex.” 
  
- OG nr. 84/2004 pentru modificarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi – redactare observaţii, propuneri de modificare, participare la 
dezbateri publice organizate de Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei; 
 
- Normele Metodologice de Aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 
privind protecţia maternităţii la locurile de muncă - redactare observaţii, participare la 
dezbaterea publică organizată de Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei; 
 
- Proiectul de lege privind sănătatea reproducerii – redactare observaţii; 
 
- Scrisoarea deschisă adresată reprezentanţilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării prin 
care se solicită implementarea legislaţiei referitoare la egalitatea de şanse prin politici 
publice şi programe adecvate. 
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II. Gen şi educaţie 
Obiectivele principale ale componentelor acestui program sunt: 
- implicarea civică în sprijinul egalităţii de gen, prin creşterea competenţelor 
profesoarelor şi profesorilor în ceea ce priveşte educaţia civică în perspectiva integrarii 
europene; 
- dezvoltarea de practici şi atitudini în procesul de educaţie, în spiritul şanselor egale şi al 
tratamentului egal pentru fete şi băieţi, femei şi bărbaţi; 
- dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos prin integrarea aspectelor legate de diferenţele de 
gen în programele de educaţie şi serviciile de sănătate; 
- prevenirea traficului cu femei prin informarea asupra riscurilor migraţiei ilegale şi ale 
traficului cu femei, prin realizarea educaţiei sexuale şi a educaţiei de gen specifice. 
 
 
Proiectele desfăşurate în cadrul programului: 
 
1. Fii european: implică-te în problemele comunităţii! 
 
Scop 
Proiectul a avut ca scop dezvoltarea capacităţilor de promovare şi implicare civică la 
tinerii şi profesorii din licee. A fost implementat într-o serie de licee cu Puncte de 
Informare Europeană (locuri unde persoanele primesc informaţii despre Uniunea 
Europeană, implicare civică, tratament egal pentru femei şi bărbaţi şi alte informaţii care 
privesc acest subiect). 
 
Obiective: 
- sporirea capacităţii a 15 licee din Bucureşti, Timişoara şi Constanţa de a derula activităţi 
de educaţie civică în perspectiva integrării europene; 
- dezvoltarea unui grup de profesori promotori şi creaşterea competenţelor acestora 
pentru activităţi de formare a tinerilor privind participarea socială, tratamentul egal pentru 
femei şi bărbaţi şi implicarea în soluţionarea problemelor comunităţii legate de egalitatea 
de şanse; 
- implicarea tinerilor în activităţi civice în spiritul valorilor şi standardelor europene, cu 
accent pe tratamentul echitabil pentru femei şi bărbaţi; 
- promovarea valorilor proiectului către purtători de mesaj: autori de manuale, 
coordonatori de reviste şcolare sau posturi de radio din licee, editori de carte şcolară, 
factori de decizie în domeniul educaţiei. 
 
Grup ţintă:  
- elevi şi profesori de liceu; 
- purtători de mesaj: autori de manuale, coordonatori de reviste şcolare sau posturi de 
radio din licee, editori de carte şcolară, factori de decizie în domeniul educaţiei; 
- profesori metodişti de la Casa Corpului Didactic.  
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Activităţi: 
- elaborarea materialelor şi instrumentelor de lucru; 
- sesiuni de instruire a profesorilor-facilitatori civici şi workshop-uri cu elevii promotori; 
realizarea unor anchete sociale de identificare şi analiză a problemelor cu care se 
confruntă comunitatea locală din perspectiva egalităţii de şanse şi a încălcării drepturilor 
femeii; 
- conceperea şi aplicarea unei strategii de intervenţie pentru problema prioritară din 
comunitatea în care se află şcoala; 
- organizarea a două Forumuri Naţionale cu participarea purtătorilor de mesaj şi a 
reprezentanţilor Caselor Corpului Didactic pentru diseminarea rezultatelor proiectului. 
 
Rezultate: 
- conceperea unui curriculum de implicare comunitară, axat pe următoarele materiale de 
educaţie:  

- Fii european: promovează şi susţine egalitatea de gen! - ghid de 
educaţie civică pentru susţinerea şi promovarea egalităţii de şanse pentru 
femei şi bărbaţi, destinat profesorilor de liceu; 
- Fii european: implică-te în problemele comunităţii! - instrumente şi 
resurse destinate promotorului egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi - 
ghid în care sunt descrise tinerilor o serie de instrumente practice de 
implicare comunitară; 
- Agenda Promotorului Egalităţii de Şanse; 

- formarea a 45 de profesori - facilitatori civici; 
- formarea a peste 1000 de tineri promotori în tehnici şi metode de implicare comunitară 
şi de combatere a discriminărilor de gen; 
- campanii de combatere a discriminărilor de gen desfăşurate în 15 şcoli;  
- sensibilizarea şi informarea a 51 de factori de decizie din domeniul educaţiei şi 40 de 
reprezentanţi ai Caselor Corpului Didactic din ţară privind necesitatea integrării 
dimensiunii de gen în educaţie;  
- diseminarea proiectului prin: pagină website (http://european.gender.ro, buletin 
informativ electronic, scrisoare deschisă adresată Ministerului Educaţiei şi Cercetării, 
comunicate de presă. 
 
Proiectul a fost finanţat de Comisia Europeană prin PHARE, 2001 – Componenta 
Educaţie civică şi de CPE din fonduri primite de la Fundaţia pentru o Societate Deschisă 
şi Network Women’s Program, OSI New York. 
 
 
 
2. Diferenţe de gen şi stil de viaţă sănătos 
 
Obiective: 
- crearea unui material care să ajute la integrarea aspectelor de gen în promovarea şi 
dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos; 
- crearea unei curricule de formare a profesorilor şi tinerilor privind educaţia pentru 
sănătate; 
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- formarea unor profesori, consilieri şcolari şi elevi care să susţină activităţi de promovare 
a unui stil de viaţă sănătos pentru femei şi bărbaţi, fete şi băieţi; 
- implicarea unor companii private în susţinerea unor activităţi de educaţie pentru 
sănătate şi dezvoltarea responsabilităţii sociale corporatiste (RSC). 
 
Partener: 
- Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Direcţia Generală pentru Evaluare, Prognoză, 
Strategii şi Programe pentru Învăţământul Preuniversitar – Serviciul de Programe şi 
Activităţi Educaţionale. 
 
Grup ţintă: 
- profesori, consilieri şcolari, tineri din liceele bucureştene; 
- companii private interesate să susţină acţiuni de educaţie pentru sănătate. 
 
Activităţi: 
- crearea şi editarea unui ghid de educaţie pentru sănătate; 
- conceperea unor materiale de formare privind educaţia pentru sănătate; 
- formarea unor profesori, consilieri şcolari, elevi pe dimensiunea de gen în educaţia 
pentru sănătate; 
- realizarea de către tineri a unor pliante de informare privind comportamentul alimentar, 
exerciţiul fizic, comportamentul sexual, alte comportamente preventive, consumul de 
substanţe toxice, relaxare şi stres; 
- elaborarea unor cereri de finanţare adresate companiilor private pentru a susţine 
activităţi de educaţie pentru sănătate. 
 
Rezultate: 
- ghidul “Cum să ne dezvoltăm un stil de viaţă sănătos. Modalităţi de integrare a 
dimensiunii de gen în educaţia pentru sănătate”; 
- instrumente de formare a profesorilor şi tinerilor de liceu; 
- 47 de consilieri şcolari, 21 de elevi, 19 profesori au fost formaţi, din perspectiva de gen, 
în scopul promovării unui stil de viaţă sănătos; 
- materiale care promovează în rândul tinerilor un stil de viaţă sănătos. 
 
Proiectul a fost finanţat de Fundaţia pentru o Societate Deschisă şi Network Women’s 
Program, OSI New York.. 
 
 
3. Educarea tinerelor din Centrele de plasament în vederea diminuării gradului de 
vulnerabilitate la traficul de persoane 
 
Scop 
Proiectul a avut ca scop prevenirea traficului cu femei în rândul fetelor din Centrele de 
plasament prin: 
- dezvoltarea personală a tinerelor cu risc de a fi traficate; 
- informarea tinerelor cu privire la riscurile migraţiei ilegale şi a traficului de persoane; 
- dezvoltarea carierei fetelor vulnerabile la traficul cu persoane; 
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- stabilirea principiilor de generalizare a modalităţilor de intervenţie identificate, în 
scopul aplicării lor la scară mai largă. 
 

Grup ţintă: 
Beneficiari direcţi: 
- educatori şi psihologi din 10 Centre de plasament din ţară;  
 
Beneficiari indirecţi:  
- fete din Centrele de plasament care beneficiază de activităţile de prevenţie; 
- alte organizaţii sau instituţii de profil din România. 
 
Activităţi: 
- realizarea unor parteneriate cu ONG-uri care au implementat şi implementează proiecte 
similare; 
- susţinerea activităţilor de prevenţie a traficului cu femei; 
- validarea modelului de intervenţie propus şi stabilirea principiilor generale ale 
modelului. 
 
 
Rezultate:  
- 120 de fete din Centrele de plasament din oraşele Bucureşti, Iaşi, Satu Mare şi Vaslui au 
fost beneficiare ale activităţilor de prevenţie; 
- 20 de educatori şi psihologi din Centrele de plasament au fost formaţi pentru a susţine 
activităţi de prevenţie a traficului cu femei; 
- publicarea ghidul Optimizarea personală a adolescentelor din centrele de plasament – 
adresat psihologilor şi asistenţilor sociali care lucrează cu adolescentele vulnerabile la 
traficul cu femei. 
 
Proiectul a fost finanţat de Fundaţia pentru o Societate Deschisă şi Network Women’s 
Program, OSI New York. 
 
 
 
4. Ambasadori ai Europei – în derulare 
 
Scop 
Proiectul urmăreşte să transmită tinerilor şi tinerelor realitatea din statele membre ale 
Uniunii Europene şi din ţările candidate privind situaţia femeilor şi bărbaţilor pe piaţa 
muncii, particularităţi ale stilului lor de viaţă şi influenţa educaţiei asupra 
comportamentelor lor. 
 
Beneficiari: 
Beneficiari direcţi:  
- 120 de tineri din 6 localităţi din zona Moldovei. 
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Beneficiari indirecţi: 
- 1500 de tineri liceeni din judeţele Iaşi, Bacău, Galaţi, Suceava, Vaslui, Vrancea; 
- profesori din 30 de licee din zona Moldovei; 
- reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai instituţiilor pentru/de tineret; 
- elevi şi profesori din 11 licee din Bucureşti care au Puncte de Informare Europeană; 
- factori de decizie din 6 Inspectorate Şcolare Judeţene. 
 
Activităţi: 
- dezvoltarea unui grup de 120 de facilitatori comunitari format din tinere şi tineri care 
acţionează ca “ambasadori ai Europei” şi care învaţă tehnici de campanie şi primesc 
informaţii despre rolul şi statutul femeilor şi bărbaţilor, din ţările membre sau candidate 
la Uniunea Europeană; 
- crearea unor materiale resursă pentru a-i sprijini pe tinerii implicaţi în proiect în 
desfăşurarea campaniei de informare; 
- organizarea unui concurs de planuri de campanie publică prin care tinerii îşi propun să 
promoveze egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi în comunitatea din care fac parte; 
- diseminarea informaţiilor şi distribuirea de materiale către membrii comunităţilor din 
care fac parte cei 120 de “ambasadori ai Europei”. 
 
Rezultate:  
- broşura “Conectează-te la Europa!” (cuprinde informaţii despre: istoricul UE, instituţii 
europene, aspecte privind educaţia în ţările membre ale UE, aspecte privind dezvoltarea 
unei cariere europene, aspecte privind şansele egale pentru femei şi bărbaţi pe piaţa 
muncii, informaţii despre stilul de viaţă al fetelor şi al băieţilor);. 
- 120 de tineri abilitaţi cu tehnici de campanie şi informaţii despre rolul şi statutul 
femeilor şi al bărbaţilor, din ţările membre sau candidate la Uniunea Europeană. 
 
Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin PHARE - Programul de Micro-
Proiecte – FONDUL EUROPA şi de CPE cu fonduri de la Fundaţia pentru o Societate 
Deschisă şi Network Women’s Program, OSI New York. 
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III. Violenţa împotriva femeilor 
Obiectivele principale ale programului sunt: 
- creşterea gradului de informare şi conştientizare cu privire la gravitatea şi consecinţele 
economice şi sociale ale fenomenului de violenţă împotriva femeii, prin proiecte de 
intervenţie educaţională; 
- susţinerea organizaţiilor neguvernamentale implicate în prevenirea violenţei împotriva 
femeii prin crearea unui cadru comun de intervenţie asupra violenţei în familie, prin 
analizarea, evaluarea şi implementarea politicilor şi metodelor de asistare şi consiliere a 
victimelor violenţei; 
- desfăşurarea unor acţiuni de lobby pentru crearea şi influenţarea cadrului legislativ 
specific, care să răspundă optim realităţii şi complexităţii fenomenului de violenţă în 
familie; 
- radiografierea fenomenului de violenţă împotriva femeii prin realizarea unor cercetări 
naţionale privind violenţa în familie şi la locul de muncă. 
 
 
Proiecte desfăşurate în cadrul programului: 
 
1. Monitorizarea reflectării violenţei în familie în presa scrisă din România  
 
Obiective: 
- prezentarea modalităţilor de acoperire a fenomenelor de violenţă în familie în ziarele 
centrale din România; 
- explicitarea şi realizarea unor tipologii ale mediatizării fenomenului de violenţă în 
familie în ziarele centrale; 
- identificarea unor tendinţe (manifeste sau latente) în prezentarea de către ziarele 
centrale româneşti a fenomenelor de violenţă şi elaborarea unor caracterizări/ generalizări 
asupra acestor prezentări media; 
- stabilirea direcţiilor necesare iniţierii unei campanii de comunicare pentru prevenirea 
fenomenului violenţei în familie; 
- redactarea unui set de  recomandări („Ghid de bună practică”) pentru jurnaliştii din 
presa scrisă cu privire la modalităţile de prezentare a acestui tip de fenomen social. 
 
Activităţi: 
- elaborarea unei metodologii pentru analiza conţinutului presei scrise;  
- monitorizarea şi elaborarea de rapoarte de monitorizare lunare; perioada de 
monitorizare şi de analiză a acoperit o perioadă de şase luni (1 martie-31 august 2004); 
- editarea şi distribuirea raportului “Mediatizarea violenţei în familie – studiu de caz: 
ziarele centrale româneşti”. Eşantionul utilizat în cazul analizei de conţinut a cuprins 
articolele referitoare la violenţa în familie publicate în şase ziare centrale din România: 
Libertatea, Evenimentul Zilei, România Liberă, Adevărul, Naţional, Jurnalul Naţional; 
- lansarea raportului “Mediatizarea violenţei în familie – studiu de caz: ziarele centrale 
româneşti” în cadrul campaniei  “16 zile internaţionale împotriva violenţei asupra femeii” 
(25 noiembrie – 10 decembrie). 
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Proiectul a fost finanţat de Fundaţia pentru o Societate Deschisa şi Network Women’s 
Program, OSI New York. 
 
 
2. Toleranţa zero pentru violenţa în familie – în derulare 
 
Obiective: 
- creşterea gradului de conştientizare, sensibilizare şi informare a cadrelor didactice, a 
consilierilor şcolari şi a elevilor din licee asupra consecinţelor fenomenului de violenţă în 
familie; 
- iniţierea unei schimbări în sistemul educaţional din România prin crearea şi 
introducerea unor instrumente de lucru pentru cadrele didactice şi consilierii şcolari, în 
vederea prevenirii fenomenului de violenţă în familie;  
- stabilirea unor bune practici în domeniul programelor de instruire şi de prevenţie în 
domeniul violenţei în familie; 
- instruirea unei echipe de profesori şi consilieri şcolari pe problematica violenţei în 
familie, în conformitate cu metodologia şi materialele propuse de echipa de proiect. 
 
Grupuri ţintă: 
- profesori şi consilieri şcolari – care îşi vor însuşi abilităţi de formare pentru prevenirea 
violenţei în familie; 
- elevi şi eleve de liceu (clasele IX-XII) - beneficiari direcţi ai formărilor; 
- părinţii elevelor şi elevilor beneficiari ai formărilor. 
 
Activităţi: 
- elaborarea suportului de curs; 
- testarea pachetului de formare; 
- editarea şi tipărirea ghidului (inclusiv CD-uri);  
- organizarea activităţilor de formare pentru profesori şi consilieri şcolari.  
 
Rezultate estimate: 
- aplicarea metodologiei de pretestare a suportului de curs şi a caietului de lucru pe un 
număr de aproximativ 60 de persoane din grupul ţintă (elevi de liceu, profesori, experţi 
din ONG-uri); 
- 125 de profesori şi consilieri şcolari vor beneficia de un program de instruire conform 
metodologiei proiectului; 
- începând cu anul şcolar 2005-2006, suportul de curs şi caietul de lucru vor fi utilizate de 
un număr de minimum 1500 de elevi, din minimum 15 licee bucureştene; 
- tipărirea unui număr de 700 de suporturi de curs pentru formatori şi 500 de caiete de 
lucru pentru elevi, şi realizarea a 100 de CD-uri resursă;  
- crearea unui nucleu de profesori şi consilieri şcolari format din aproximativ 20 
persoane, care vor activa ca formatori pe problematica violenţei în familie, în 
conformitate cu metodologia şi materialele propuse de echipa de proiect. 
 
Proiectul este finanţat de Fundaţia pentru o Societate Deschisă şi Network Women’s 
Program, OSI New York. 
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Rezultate de impact ale programelor CPE în 2004 
 
 
În cursul anului 2004, CPE a înregistrat datorită modului de gestionare, organizare şi 
coordonare a programelor şi proiectelor sale câteva rezultate de impact, care au contribuit 
la întărirea statutului CPE ca centru expert în problematica egalităţii de gen între femei şi 
bărbaţi: 
 
- integrarea perspectivei de gen în oferta de formare a Caselor Corpului Didactic; 
 
- integrarea domeniului egalităţii de şanse în sistemul Birourilor de Consiliere pentru 
Cetăţeni; 
 
- Ministerul Educaţiei şi Cercetării a solicitat acceptul de a introduce o parte a 
informaţiilor din ghidul “Toleranţă zero pentru violenţa în familie. Suport de curs pentru 
formare de formatori”, în modulele de pregătire a cadrelor didactice; 
 
- Biroul Internaţional al Muncii a solicitat CPE-ul structurarea unor instrumente de lucru 
generatoare de bune practici la nivel naţional privind reducerea riscului de trafic de 
persoane, prin dezvoltarea abilităţilor profesionale; 
 
- Agenţia Canadiană de Dezvoltare Internaţională a selectat CPE ca instituţie furnizoare 
de asistenţă tehnică în domeniul politicilor sociale privind egalitatea de şanse, pentru 
investiţiile canadiene în România. 
 
 
 
Beneficiarii programelor CPE 
Număr de beneficiari direcţi în 2004 – 25.380 
 
- cadre didactice/consilieri şcolari/psihologi/asistenţi sociali – 360 
- funcţionari publici/factori de decizie – 50 
- reprezentanţi ai societăţii civile (ONG-uri, sindicate, mass media) – 650 
- elevi/studenţi/tineri – 4.200 
- consilieri şi formatori ai Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni – 120 
- cetăţeni – aprox. 20.000 
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Publicaţii şi instrumente de lucru 
 
 
I. Ghiduri şi cercetări 
 
 

 
Accesul femeilor pe piaţa muncii 
Valentina Marinescu, Valentina Pricopie 
 
Prezentul volum oferă o imagine “sensibilă la gen” asupra 
relaţiei dintre femei şi piaţa muncii în România anului 2003. 
Marea majoritate a politicilor de gen care vizează piaţa forţei de 

muncă au plecat dinspre puterea politică existentă la un moment dat în România. 
Abordarea propusă în prezentul volum este diferită, considerându-se necesar ca 
propunerea unor astfel de soluţii să ţină cont de grupul ţintă căruia i se adresează astfel de 
măsuri – femeile din România. 

 
 
Ghid de informaţii şi bune practici în domeniul egalităţii de 
şanse pentru femei şi bărbaţi 
Livia Aninoşanu, Florentina Bocioc, Dana Marţiş, Irina Sorescu 
 
Ghidul oferă o introducere în problematica egalităţii de şanse 
pentru femei şi bărbaţi, repere privind legislaţia naţională în 
domeniu, instituţiile la care cetăţenii se pot adresa pentru 
soluţionarea cazurilor de discriminare, prezentarea egalităţii de 
şanse pe piaţa muncii, aspecte referitoare la violenţa în familie şi 
traficul de persoane. Nu au fost uitate nici referirile la legislaţia 
internaţională specifică problematicii egalităţii de şanse, acest 

lucru facilitând înţelegerea apariţiei şi dezvoltării cadrului legislativ şi instituţional 
naţional în domeniu. 
 
 

 
Gender Mainstreaming. Metode şi instrumente  
Florentina Bocioc, Doina Dumitriu, Roxana Teşiu, Cristina 
Văileanu 
 
Ghidul se adresează în principal reprezentanţilor organizaţiilor 
neguvernamentale, însă el poate fi folosit şi de către 

reprezentanţii administraţiei publice, ai mass mediei, factori de decizie din zona politică 
şi economică, atât din sectorul public, cât şi cel privat. Ghidul oferă o perspectivă 
comprehensivă asupra a ceea ce înseamnă abordarea integratoare a egalităţii de gen, 
cadrul juridic şi instituţional în care funcţionează la nivel naţional şi la nivel european, 
metodele prin care această strategie poate fi pusă în aplicare, diferitele moduri în care a 
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fost pusă în practică până acum, precum şi noile cerinţe de integrare a strategiei în cadrul 
programelor şi proiectelor finanţate din Fondurile Structurale Europene. 
 
 

 
Diferenţe de gen în creşterea şi educarea copiilor (reeditat) 
Domnica Petrovai, Bogdana Bursuc, Raluca Anca, Raluca Tătaru, 
Diana Calenic 
 
Ghidul prezintă teorii, noţiuni şi proceduri de intervenţie, 
surprinzând ceea ce este esenţial în consilierea de gen, fiind o 
importantă resursă în creşterea şi educarea copiilor. 
 
 
 

 
 

Fii European: promovează şi susţine egalitatea de gen!  
Bogdana Bursuc, Domnica Petrovai, Elena Salomia, Raluca Anca, 
Raluca Tataru 
 
Materialul este un ghid de educatie civică, destinat profesorilor de 
liceu, ce cuprinde exemple de acţiuni pentru promovarea şi 
susţinerea reprezentării echilibrate a femeilor şi bărbaţilor în 
educaţie, pe piaţa muncii, în luarea deciziilor, în viaţa socială. 
 

 
 
Fii European: implică-te în problemele comunităţii! 
Bogdana Bursuc, Domnica Petrovai, Elena Salomia, Raluca Anca, 
Raluca Tătaru 
 
Ghidul prezintă o serie de instrumente practice care îi ajută pe tineri: 
să analizeze aspecte ale problematicii de gen prin anchete sociale; să 
se informeze despre instituţii, legislaţie, programe în domeniu 
folosind diverse metode şi canale de informare; să promoveze 
respectarea drepturilor femeilor şi a principiului egalităţii de şanse 
prin intermediul mass media; să sprijine organizaţiile 

neguvernamentale implicându-se ca voluntari şi iniţiind campanii de atragere de fonduri; 
să combată acţiunile de încălcare a drepturilor femeilor prin diverse forme de protest; să 
influenţeze deciziile autorităţilor din domeniul egalităţii de şanse prin acţiuni de lobby şi 
advocacy. 
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Cum să ne dezvoltăm un stil de viaţă sănătos 
Domnica Petrovai, Bogdana Bursuc, Raluca Tătaru, Maria 
Nistor 
 
Lucrarea oferă numeroase informaţii şi know-how pentru 
promovarea stilului de viaţă sănătos în rândul elevilor. Ea 
accentuează abordarea pozitivă în educaţia pentru sănătate: 

cea mai bună metodă de reducere a comportamentelor patogene, de risc, este cea de 
achiziţie şi promovare a comportamentelor sanogene. 
 
 

 
Mediatizarea violenţei în familie. Studiu de caz: ziarele 
centrale româneşti 
Valentina Marinescu, Simona Ştefănescu 
 
Cercetarea a fost „centrată” numai pe analiza acoperirii 
fenomenului violenţei în familie în mesajele transmise de 
mass media din România. Având în vedere diversitatea 

tipurilor de mijloace de comunicare, s-a optat pentru studierea modalităţilor de prezentare 
a fenomenelor de violenţă în familie într-un anumit tip de media – 6 ziare centrale din 
România (Libertatea, Evenimentul Zilei, România Liberă, Adevărul, Naţional, Jurnalul 
Naţional). 
 

 
Optimizarea personală a adolescentelor din Centrele de 
plasament 
Elena Angel, Diana Vasile 
 
Ghidul este un material destinat psihologilor şi 
asistenţilor sociali care lucrează cu adolescentele din 
Centrele de plasament cu risc crescut de vulnerabilitate la 

traficul cu femei. Necesitatea acestui tip de ghid se impune ca urmare a faptului că 
fenomenul traficului cu femei a cunoscut o amploare semnificativă în întreaga lume, cu 
precădere în ţările sud-est europene. 
 
 
 

Cercetarea Naţională privind Violenţa în Familie şi la Locul de 
Muncă (varianta în limba engleză) 
 
În premieră în România CPE a lansat, în decembrie 2003, Cercetarea 
Naţională privind violenţa în familie şi la locul de muncă. Această 
cercetare este fundamentată pe un efort complex de investigaţie a 
unei realităţi foarte sensibile şi disputate în România în ultimii ani: 
violenţa în familie şi la locul de muncă. Datele obţinute constituie 
semnale de alarmă îngrijorătoare cu privire la dimensiunile violenţei 
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în familie şi la locul de muncă, şi se asamblează în analize destinate să fundamenteze 
elaborarea unor politici publice eficiente în domeniu. 
 
 
 
 
II. Suporturi de curs şi alte instrumente de lucru 
 
 - Agenda Promotorului egalităţii de Şanse – instrument de lucru pentru elevi; 
 - Buletinul “Observator” – un altfel de buletin informativ despre egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi, apărut în cadrul proiectului „Instruirea în domeniul egalităţii de 
şanse pentru femei şi bărbaţi a consilierilor Birourilor de informare si consiliere pentru 
cetăţeni”; 
 - suport de curs pentru elevi „Toleranţa zero pentru violenţa în familie”; 
 - instrumente de formare a tinerilor privind tehnici de promovare a egalităţii de şanse 
pentru femei şi bărbaţi; 
 - instrumente de formare a tinerilor, profesorilor şi consilierilor şcolari privind 
dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos; 
 - plan de marketing privind stimularea interesului unor companii pentru a susţine 
activităţi de educaţie pentru sănătate; 
- instrumente de identificare a persoanelor cu risc crescut de vulnerabilitate la traficul cu 
femei. 
 
 
 
 
III. Instrumente pe suport electronic 
 
- website-ul www.gendermainstreaming.ro – website-ul prezintă un număr de metode de 
lucru pentru implementarea abordării integratoare a egalităţii pentru femei şi bărbaţi, 
metode de punere în practică a strategiilor; 
- pagina de website http://european.gender.ro – pagina proiectului „Fii european: implică-
te în problemele comunităţii!” cuprinde informaţii despre activităţile desfăşurate şi despre 
materialele rezultate; 
- buletinul electronic “Şanse Egale” – buletin apărut în cadrul proiectului „Fii european: 
implică-te în problemele comunităţii!”; 
- buletinul electronic “Observator” -  apărut în cadrul proiectului „Instruirea în domeniul 
egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi a consilierilor Birourilor de informare şi 
consiliere pentru cetăţeni”; 
- flyer cu informaţii despre drepturile femeilor şi bărbaţilor – apărut în cadrul proiectului 
„Instruirea în domeniul egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi a consilierilor Birourilor 
de informare şi consiliere pentru cetăţeni”, şi cuprinde informaţii despre discriminare, 
recrutarea şi selecţia pe piaţa muncii, relaţiile de muncă, hărţuirea sexuală, protecţia 
maternităţii, violenţa în familie şi traficul de fiinţe umane; 
- CD – Cercetarea Naţională privind violenţa în familie şi la locul de muncă (română şi 
engleză). 
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Finanţatori şi parteneri 
 
 
CPE mulţumeşte următoarelor organizaţii care au sprijit programele sale: 
 
- Fundaţia pentru o Societate Deschisă România; 
- Network Women’s Program, Open Society Institute New York; 
- Agenţia Canadiană de Dezvoltare Internaţională; 
- Comisia Europeană prin programele: 
 - PHARE -  2001 – Componenta Educaţie civică; 

-  PHARE -  Dezvoltarea Societăţii civile: Instruire pentru ONG-uri şi Proiecte în 
parteneriat; 
- PHARE -  Programul de Micro-Proiecte – FONDUL EUROPA. 
 
 
 

Parteneri 
 
- Ministerul Educaţiei şi Cercetării; 
- Inspectia Muncii din cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei; 
- Inspectoratul Şcolar General al Municipiului Bucureşti, Inspectorate Şcolare Judeţene 
(din judeţele Constanţa, Timiş, Suceava, Iaşi, Bacău, Vaslui, Focşani, Tecuci); 
- Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni; 
- Casa Corpului Didactic Bucureşti; 
- Centrul Municipal de Asistenţă Psihopedagogică Bucureşti; 
- 5 Direcţii judeţene/de sector pentru Protecţia Copilului; 
- 40 de organizaţii neguvernamentale. 
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Date financiar contabile 
 
 
 
 
Costuri derulare programe   184.069,6  EURO 
Costuri administrative   46.017,4    EURO 
Mijloace fixe şi obiecte de inventar  16.983       EURO 
Finanţări atrase    141.553     EURO 
 
 
 
 
 

Structura de buget pe proiecte cu finanţări de la o terţă parte 
 

Proiecte Finanţatori 
 Network Women’s Program – OSI 

New York si Fundaţia pentru o 
Societate Deschisă 

 
Terţa parte 

 
Uniunea Europeană prin 
Programul Societate Civilă 

 
Instruirea în domeniul egalităţii de şanse 
pentru femei şi bărbaţi a consilierilor 
Birourilor de consiliere pentru cetăţeni 
(finalizat) 

 
 

 
 

6.000  

 
42.116 

Uniunea Europeană prin 
PHARE, 2001 – Componenta 
Educaţie civică 

 
Fii European: implică-te în problemele 
comunităţii! 
(finalizat) 
 

 
 

 
 

9.225  
 

62.046 
Uniunea Europeană prin 
PHARE -  Programul de 
Micro-Proiecte – FONDUL 
EUROPA 

 
 
Ambasadori ai Europei 
(în derulare) 
 

 
 
 
 

2.494   
7.760 

Agenţia Canadiană de 
Dezvoltare Internaţională 

 
Creşterea capacităţii organizaţiilor 
neguvernamentale din România de a 
integra egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi în activităţile desfăşurate (în 
derulare) 

 
 

 
 

8.775  

 
 

27.174 

GRADO – fonduri USAID  
Activităţi de secretariat pentru Coaliţia Vif 
(finalizat) 
 

 
 
                       _______ 

 

 
2.457 

TOTAL (EURO) 26.494  141.553  
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Mulţumirile noastre se îndreaptă şi spre: 
 
 
MEMBRII CONSILIULUI DIRECTOR 
- Doamna Valentina Conţescu 
- Doamna Daniela Vişoianu 
- Domnul Gabriel Andreescu 
- Domnul Florin Buhuceanu 
 
 
EXPERŢI 
- Doamna Raluca Anca 
- Doamna Elena Anghel 
- Doamna Bogdana Bursuc 
- Domnul Mugur Ciumăgeanu 
- Doamna Doina Dumitriu 
- Doamna Marcela Marcinschi 
- Doamna Valentina Marinescu 
- Doamna Cecilia Preda 
- Domnul Mihai Preda 
- Doamna Domnica Petrovai 
- Doamna Elena Salomia 
- Doamna Simona Ştefănescu 
- Doamna Mihaela Ţăranu 
- Doamna Raluca Tătaru 
- Doamna Diana Vasile 
 
 
 
 
VOLUNTARI 
- Domnişoara Ioana Bucaleţ 
- Domnişoara Mădălina Bodea 
- Domnişoara Ana Corlan 
- Domnişoara Elena Negrescu 
- Domnişoara Alexandra Povara 
- Domnişoara Anca Velicu 
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Echipa CPE 
 
Roxana Teşiu, Preşedintă executivă 
Florentina Bocioc, Directoare programe 
Angelica Nicolau, Directoare financiară 
Irina Sorescu, Directoare program 
Alina Chiriac, Manageră program 
Cristina Văileanu, Manageră program 
Livia Aninoşanu, Coordonatoare program 
Georgiana Avram, Coordonatoare program 
Diana Calenic, Coordonatoare program 
Dana Marţiş, Coordonatoare program 
Monica Secoşan, Coordonatoare program 
Camelia Stanciu, Directoare comunicare 
Claudia Goicianu, Asistentă administrativă 
Gheorghe Paraschiv, Şofer 
 
 
 
 
 
 
 
Contact 
 
Centrul Partenriat pentru Egalitate - CPE 
Str. Căderea Bastiliei nr. 33 
Bucureşti, sectorul 1 
010613 
România 
 
Telefon: 021 2121196/ 021 2121197 
Fax: 021 2121035 
E-mail: info@cpe.ro 
www.cpe.ro 
 


