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CPE printre finaliștii ”Erste Foundation Award for Social Integration 2013„ 

 

 

 

 

 

 

 

Anul 2013 a fost unul în care am început și încheiat proiecte, un an în care echipa Centrului Parteneriat pentru 

Egalitate și-a îndeplinit obiectivele dar s-a bucurat și de un eveniment special. CPE s-a aflat printre finaliștii 

Premiului Fundației ERSTE pentru Integrare Socială. După o evaluare riguroasă a celor 2.000 de aplicații, membrii 

Comitetului de Selecţie au ales 136 de finalişti din cele 13 ţări participante. Campania AnimaNova - Protejează-i pe 

cei dragi! a fost proiectul cu care am ajuns în ultima etapă la Viena printre cei 136 de finaliști.  
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Date Generale  

 

CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate promovează egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi și susține prin programele sale redefinirea statutului 

şi îmbunătăţirea condiţiei femeii în România. 

Prin activitatea sa,  CPE propune soluții pentru îmbunătățirea calității vieții, 

prin integrarea egalității de șanse pentru  femei și bărbați în toate 

domeniile: politic, economic, social și privat.  

 

CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate are o experiență de peste 12 ani 

în domeniul promovării egalității de șanse, fiind una dintre cele mai vechi 

organizații feministe din România.  

Fundația dispune de specialiste în diferite domenii de expertiză și oferă 

suport prin: cursuri de formare și ateliere de lucru, realizare de cercetări, 

campanii de prevenire, activități de advocacy, consultanță pentru companii 

etc.  
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Domeniile de activitate ale CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate sunt:  

 Egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi pe piaţa muncii 

 Managementul diversităţii în organizaţii 

 Diferenţe de gen în educaţie  

 Violența împotriva femeilor 

 Prevenirea traficului de persoane  

 Drepturi sexuale și reproductive 

 Sănătatea sânului 

 

Structurile și organismele din care face parte CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate sunt: 

International Gender Policy Network - reţea de organizaţii independente din Europa Centrală, de Est şi de Sud-

Est, Caucaz şi Asia Centrală, care militează pentru includerea drepturilor femeilor în agenda de politici naţionale, 

regionale şi globale şi pentru implementarea integrală a drepturilor sociale, economice şi culturale ale femeilor. 

WAVE – Women Against Violence Europe – rețea de organizaţii neguvernamentale din Europa, care acţionează 

în domeniul combaterii violenţei împotriva femeilor şi copiilor (femei refugiate, centre de consiliere, hotlines); 

Reţeaua Împreună pentru sănătatea sânului 

Reteaua ONG-urilor implicate în programe privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor;  

http://www.igpn.ne/
http://www.wave-network.org/
http://www.sanatateasanului.ro/
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Comisia Naţională în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi (CONES)- organism consultativ pentru 

implementarea politicilor de egalitate în toate domeniile, format din reprezentanţi ai ministerelor, organelor de 

specialitate ale administraţiei publice centrale, confederaţiilor sindicale şi patronale, ONG-urilor cu activitate 

recunoscută în domeniu; 

Comisia pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi a Municipiului Bucureşti - alcătuită din reprezentanţi ai 

structurilor autorităţilor centrale şi locale, ai confederaţiilor patronale şi sindicale, precum şi ai organizaţiilor 

neguvernamentale cu activitate în domeniul egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi; 

Comitetul de Monitorizare POSDRU 

Comitetul de Evaluare POSDRU 
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Proiecte și programe derulate în 2013 

CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate a avut o serie de proiecte în anul 2013 dintre care unele s-au încheiat 

iar altele se află încă în derulare și vor continua și în 2014. Proiectele au vizat acțiuni în domeniul educației, 

sesiuni de formare pentru manageri de resurse umane în domeniul nondiscriminării și promovării diversității la 

locul de muncă, campanii pentru combaterea violenței domestice, prevenirea traficului de femei pentru 

exploatare sexuală, campanii de conștientizare în domeniul sănătății sânului etc.     

1. ALTFEM – proiect pentru schimbarea imaginii femeii în societate  

Proiectul ”ALTFEM” și-a propus îmbunătăţirea percepţiei asupra femeilor şi creşterea gradului de conștientizare a 

experţilor şi operatorilor mass-media, al partenerilor sociali, autorităţilor publice şi a femeilor asupra 

problematicii egalităţii de şanse şi de gen pe piaţa muncii. 

Obiectivele proiectului 

 Identificarea percepţiilor şi stereotipurilor asupra femeii în relaţie cu profesia, aşa cum rezultă din mass-

media şi din publicitate; 

 Dezvoltarea abilităţilor a 400 de jurnalişti, experţi în comunicare şi mas-media, experţi în marketing şi 

comunicare privind identificarea şi combaterea stereotipurilor de gen și organizarea de cursuri; 

 Creşterea conştientizării grupurilor ţintă ale proiectului cu privire la importanţa şi beneficiile egalităţii de gen 

pe piaţa muncii şi a eliminării stereotipurilor, prin lansarea unei campanii naționale de sensibilizare; 

 Facilitarea accesului grupurilor ţintă ale proiectului la resurse relevante privind problematica egalităţii de gen 

şi combaterea stereotipurilor, prin dezvoltarea unui centru de resurse online; 
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 Creşterea gradului de coeziune în rândul femeilor din mass media şi comunicare în scopul diminuării 

impactului stereotipurilor de gen pe piaţa muncii, prin înfiinţarea unei reţele a femeilor profesioniste în 

domeniul media, comunicare şi marketing. 

Beneficiarii proiectului 

 Jurnaliști 

 Experți în comunicare din agenții de publicitate și departamente de marketing 

 Personalul din autorităţile publice centrale şi locale din domeniul muncii şi audiovizualului 

 Personalul din organizaţiile societăţii civile, inclusiv parteneri sociali 

 Publicul larg 

Aria de intervenţie a proiectului 

România 

Partenerii proiectului 

CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate 

Agenția de  Monitorizare a Presei ActiveWatch 

TBWA București – Agenție de comunicare 
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Rezultatele proiectului pentru anul 2013 

 Centrul de resurse online www.altfem.ro; 

 3 evenimente regionale cu 60 participanţi  

 Campania de strângere de semnături pentru petiția „Prima personalitate feminină pe o bancnotă 

românească”; 

 1 cercetare despre imaginea femeii în mass-media. 

 

Durata de implementare a proiectului 

Decembrie 2010 – Iulie 2013 

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.  

 

2. Fii activist/ă! – proiect pentru încurajarea societății civile și cetățenilor în sprijinul problematicii de gen 

Proiectul ”Fii activist/ă! Susține drepturile femeilor!” a urmărit coalizarea societății civile și a cetățenilor în 

sprijinul problemelor de gen  

Obiectivele proiectului 

 Crearea unui instrument pentru educație sensibilă la gen, adresat educatorilor, învățătorilor și părinților;  

 Organizarea de ateliere de lucru cu educatori, părinți și copii pentru promovarea unei educații sensibile la 

gen; 

http://www.altfem.ro/
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 Dezvoltarea unei rețele de organizații și persoane care să susțină problemele de gen;  

 Reacții punctuale la aspecte de gen care apar pe agenda publică: promovarea ordinului de protecție pentru 

victimele violenței în familie, reprezentarea femeilor în cadrul alegerilor parlamentare; 

 Aducerea în atenția publică a problematicii de gen prin implicarea societății civile și a cetățenilor.  

 

Beneficiarii proiectului 

- 20 organizații neguvernamentale 

- 50 bloggeri, activiști, studenți la facultățile unde se predau studii de gen 

- 400 de cetățeni  

- 48 de educatori  

- 140 de părinți și 140 de copii  

Aria de intervenție a proiectului 

București 

Rezultatele proiectului  

 Raport de cercetare calitativă „Stereotipuri de gen 

în educația timpurie”; 

 Toolkit pentru mame, tați și educatori pentru o 

educație sensibilă la gen;   

 4 cursuri de formare privind streotipurile de gen în 

educație la care au participat peste 70 de 

educatoare și învățătoare;  
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 12 ateliere de lucru privind educația fetelor și băieților la care au participat peste 150 de părinți;  

 12 de ateliere de joacă pentru părinți și copii la care au participat peste 120 de familii; 

 20 de ong-uri implicate în susținerea unor cauze de gen; 

 50 de bloggeri, activiștii, studii de studenți implicați în susținerea unor cauze de gen.  

Durata de implementare a proiectului și finațator 

Iulie 2012 – Octombrie 2013 

Proiectul a fost cofinanţat de Trust for Civil Society for CEE. 

 

3. GENDERIS – proiect pentru prevenirea traficului de persoane 

Proiectul ”GenderRIS” își propune să sprijine lupta împotriva traficului de persoane prin utilizarea unei 

metodologii sensibile la aspectele de gen, care să contribuie la realizarea de politici publice și planificarea de 

acțiuni mai eficiente în domeniul prevenirii traficului de persoane. 

Obiectivele proiectului 

 Analiza politicilor și activităților de prevenire a traficului pentru exploatare sexuală din perspectivă de gen 

(la nivelul Uniunii Europene, cu accent special asupra situației din România, Italia și Spania) și elaborarea 

unui raport; 

 Documentare asupra bunelor practici privind prevenirea traficului pentru exploatare sexuală din 

perspectivă de gen la nivel european și elaborarea unui catalog cu bune practici; 
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 Elaborarea și diseminarea unui instrument de lucru privind integrarea perspectivei de gen la nivelul 

activităților de prevenire a traficului pentru exploatare sexuală; 

 Pilotarea a trei tipuri de activități de prevenire a traficului pentru exploatare sexuală care integrează 

perspectiva de gen, în România, Italia și Spania; 

 Elaborarea de linii directoare și recomandări pentru dezvoltarea și implementarea politicilor de prevenire a 

traficului pentru exploatare sexuală din perspectivă de gen. 

Beneficiarii proiectului 

Organizații neguvernamentale și instituții publice 

care lucreaza în domeniul prevenirii traficului de 

persoane.  

Aria de intervenție  

România, Spania și Italia  

Partenerii proiectului 

Centrul Parteneriat pentru Egalitate  

Fondazione Giacomo Brodolini, Italia  

SURT- Fundaciò de dones, Spania 

UNAR – Autoritatea Națională Antidiscriminare, Italia 

DIFFERENZA DONNA - Associazione di donne contro la violenza alle donne, Italia 
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Rezultatele proiectului în anul 2013  

 Raportul de analiză a politicilor și activităților de prevenire a traficului pentru exploatare sexuală din 

perspectivă de gen la nivelul Uniunii Europene, în Italia, în Spania și în România (analiză legislativă și 

cercetare calitativă); 

 Workshop transnational "Perspectiva de gen în cadrul politicilor de prevenire și combatere a traficului de 

persoane"- Barcelona, Spania. 

Durata și finanțatorul proiectului 

Iunie 2013 – Mai 2015 

Proiectul este finațat de Comisia Europeană – Programul ISEC. 

 

4. Angajatori pentru Antidiscriminare – proiect de formare privind nediscriminarea la locul de muncă 

Proiectul ”Angajatori pentru Antidiscriminare” a urmărit formarea și pregătirea reprezentanților 

departamentelor de resurse umane din mai multe companii din Republica Moldova în domeniul nediscriminării și 

privind gestionarea diversității în interiorul instituției.  
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Obiectivele proiectului 

 Sesiuni de formare pentru reprezentanții Departamentelor de Resurse Umane din cadrul a 13 companii din 

Republica Moldova în domeniul nediscriminării; 

 Evaluarea politicilor existente şi  implementate în companii, din perspectivă de gen; 

 Conștientizarea problematicii de gen în cadrul companiilor; 

 Consultanță pentru 13 companii în vederea dezvoltării unor instrumente interne privind managementul 

diversității. 

Beneficiarii proiectului 

Reprezentanții și responsabilii departamentelor de Resurse Umane din 13 companii din Republica Moldova: Air 

Moldova, Coca-Cola Îmbuteliere Chișinău, B.C. Moldova Agroindbank, Gas Natural Fenosa , OMF Microinvest, 

Moldcell, B.C. FinComBank, Prime Capital, Avon Cosmetics,  Efes Vitanta Moldova Brewery, B.C. Mobiasbanca 

Groupe Société Générale, Glorinal,  AEGIS Grup.  

Aria de intervenție a proiectului 

Republica Moldova  

Partenerii proiectului 

Centrul Parteneriat pentru Egalitate, România 

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, Moldova  
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Rezultatele proiectului 

Reprezentanţii a 13 companii au beneficiat de instruire, consultanță și coaching din partea expertelor CPE. 

Durata de implementare a proiectului și finațator 

Octombrie 2012 – Septembrie 2013 

Proiectul a fost finanțat de Fundația Soros Moldova - Programul Egalitate și Participare Civică. 

 

5. STOP Violența Domestică! – proiect pentru prevenirea și combatearea violenței în familie 

Proiectul ”STOP Violența Domestică!” a urmărit prevenirea și combaterea violenței în familie asupra femeilor,  

intervenția în sprijinul și pentru protecția femeilor victime ale violenței în familiei în România.  

Obiectivele proiectului: 

 Monitorizarea instanțelor și realizarea unei analize cantitative și calitative a modului de aplicarea a 

ordinului de protecție; 

 Campanie de informare adresată publicului larg în legatură cu ordinul de protecție; 

 Campanie de advocacy pentru implementarea măsurilor cuprinse în Strategia Națională pentru prevenirea 

și combaterea fenomenului violenței în familie pentru perioada 2013-2017: elaborarea de norme 

metodologice pentru punerea în aplicare a ordinului de protecţie şi elaborarea de standarde pentru servicii 

acordate victimelor violenței în familie. 
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Partenerii proiectului 

CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate 

TRANSCENA (Liderul Proiectului) 

Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului – GRADO 

Asociaţia FRONT 

Asociația ANAIS 

Asociația ARTEMIS CLUJ 

Fundaţia SENSIBLU 

Asociația pentru Libertate si Egalitate de Gen - A.L.EG Sibiu 

Centrul FILIA 

Rezultatele proiectului  

 Realizarea unei cercetări la nivel național privind serviciile sociale pentru victimele violenței în familie; 

 Realizarea unui studiu de monitorizare a implementării ordinului de protecție; 

 Organizarea unui marş pentru conştientizarea fenomenului violenţei asupra femeilor.  
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Perioada de derulare a proiectului și finațator 

Ianuarie  – Decembrie 2013  

Proiectul a fost finanțat de Open Society Foundation. 

 

6. Împreună pentru sănătatea sânului  

Proiectul ”Împreună pentru sănătatea sânului” - îşi propune întărirea capacităţii locale a instituţiilor din 11 

judeţe (Mureş, Constanţa, Braşov, Covasna, Harghita, Bistriţa, Giurgiu, Călăraşi, Tulcea, Prahova şi municipiul 

Bucureşti) de a organiza şi susţine implementarea unor politici publice în domeniul cancerului de sân şi de a clădi 

comportamente durabile sănătoase cu privire la cancerul de sân în rândul populaţiei. 

CPE este organizația responsabilă pentru extinderea rețelei în județul Giurgiu. 

Obiectivele proiectului 

 Dezvoltarea reţelei de ONG-uri în scopul mobilizării comunităţilor pentru susţinerea eforturilor de 

influenţare a politicii publice pentru depistarea precoce a cancerului de sân; 

 Cartografierea nevoilor și serviciilor din domeniul cancerului de sân; 

 Consolidarea rețelei prin aplicarea de metodologii, instrumente și bune practici comune; 

 Campanii locale de informare, conștientizare și educare a populației pentru depistarea precoce a cancerului 

de sân; 
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 Creșterea gradului de conștientizare a populației asupra importanței și metodelor disponibile pentru 
depistarea precoce a cancerului de sân.  

Beneficiarii proiectului 

Femeile din județele în care se desfășoară proiectul, instituțiile publice locale și organizațiile neguvernamentale. 

Aria de intervenție 

Județele Mureş, Constanţa, Braşov, Covasna, Harghita, Bistriţa, Giurgiu, Călăraşi, Tulcea, Prahova şi Bucureşti. 

Partenerii proiectului 

CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate  

SECS - Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală (Liderul Proiectului) 

Asociația Alternative pentru Performanță (ALPER) 

Societatea Română de Cruce Roșie – filialele Sector 5 și Tg. Mureș 

Parteneri în Progres – Constanța, Asociația Română de Cancer – Grupul Destine Comune – Tg. Mureș 

Asociația Pas Alternativ – Brașov, Clubul Amazoanelor Bistrițene 
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Rezultatele proiectului în anul 2013  

 Întâlniri cu reprezentanții instituțiilor publice locale din cele 11 județe împlicate în proiect; 

 Organizarea de ateliere de instruire reprezentanti ai unor institutii locale relevate în metodologia de 

efectuare a cartografierilor;  

 Culegerea de date cantitative și calitative pentru cartografierea nevoilor și serviciilor din domeniul 

cancerului de sân în cele 11 județe împlicate în proiect. 

Durata programului și finațatorul 

August 2013 – Iulie 2015 

Programul este finațat de Guvernul Elveției prin Fondul Tematic pentru Participarea Societății Civile. 

 

7. Diana Calenic pentru sănătatea sânului – proiect pentru sprijinirea femeilor diagnosticate cu cancer de sân 

Proiectul ”Programul Diana Calenic pentru sănătatea sânului” îşi propune să crească calitatea vieţii femeilor 

diagnosticate cu cancer de sân şi a familiilor acestora, prin oferirea de grupuri de suport. 

Obiectivele iniţiativei 

 Organizarea şi susţinerea a 2 grupuri de suport pentru femeile diagnosticate cu cancer de sân din Bucureşti; 

 Întâlnirile de grup desfăşurate săptămânal cu 20 de femei, cu vârste cuprinse între 30 şi 75 de ani; 

 Oferirea de suport în cadrul grupului de către o psihoterapeută.  
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Beneficiarii proiectului 

20 de femei diagnosticate cu cancer de sân din Bucureşti, de diferite vârste. 

Aria de intervenţie a proiectului 

Bucureşti  

Rezultatele proiectului 

 50 de întâlniri ale grupurilor de suport; 

 20 de femei diagnosticate cu cancer de sân, beneficiare ale întâlnirilor grupurilor de suport. 

Durata de implementare a iniţiativei 

Iniţiativa se desfăşoară permanent. 

Inițiativa este susținută de către CPE – Centrul 

Parteneriat pentru Egalitate, în mod voluntar.  
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Publicații și instrumente de lucru 

 

Imaginea femeii în societatea româneascã. Raport de analizã media, 2013 

 

Cercetarea și-a propus să identifice schimbările în felul în care sunt 
reprezentați femeile și bărbații în mass-media și publicitate, înregistrate la 2 
ani după prima cercetare, utilizând același cadru metodologic. Concluziile au 
arătat că există un decalaj semnificativ de reprezentare a femeilor în domenii 
profesionale precum administrația publică, sistemul de sănătate și politică, că 
bărbații discută cu precădere despre aspecte legate de viața profesională, în 
timp ce discuțiile cu femeile abordează în special viața personală și că discursul 
realizatorilor emisiunilor de divertisment este stereotipal și supersexualizat.  

 

 
Ghidul pentru mãmici, tãtici, educatori și învãțãtori privind educația fãrã 
stereotipuri pentru fete și bãieți  
 
Ghidul își propune să devină o resursă pentru părinți și pentru specialiștii din 
domeniul educației care doresc să crească și să educe copiii într-un mod cât 
mai liber de stereotipuri de gen și cât mai autentic. Documentul oferă 
informații, exemple de situații diverse și activități practice. Ghidul își propune 
să răspundă la întrebarea „Cum educăm fetele și băieții pentru a trăi fericiți 
până la adânci bătrâneți?”. 



21 
 

Activități de advocacy 

 Scrisoare deschisă adresată Membrilor Consiliului Naţional al Audiovizualului – CNA pentru susținerea 

introducerii în Legea 504/2002, dar şi în Codul de Reglementare a Conţinutului Audiovizual a unor 

prevederi ce ţin de demnitatea umană a femeilor, astfel încât prezentarea cazurilor de violenţă sexuală şi 

domestică, inclusiv a celor de hărţuire şi viol să se realizeze adecvat. 

 Scrisoare deschisă adresată: Primului ministru, Ministerului Sănătății, Deputaților și Senatorilor, Consiliului 

Național pentru Combaterea Discriminării, Consiliului Superior al Magistraturii, Inspectoratului General al 

Poliției Române prin care se solicită luarea de măsuri pentru a fi sancționate ferm toate declarațiile și 

inițiativele care instigă la ură, denigrează imaginea și integritatea femeilor rome și propun forme de control 

asupra corpurilor lor. 

 Campanie de advocacy pentru implementarea măsurilor cuprinse în Strategia Națională pentru prevenirea 

și combaterea fenomenului violenței în familie pentru perioada 2013-2017: elaborarea de norme 

metodologice pentru punerea în aplicare a ordinului de protecţie şi elaborarea de standarde pentru servicii 

acordate victimelor violenței în familie. 

 Scrisori publice adresate Ministerului de Interne pentru crearea unui sistem intern care ar ușura  

investigațiile poliției în cazurile femeilor victime ale hărțuirii sexuale comise de către superiori și colegi, 
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precum și punerea în aplicare de urgență a unui protocol privind prevenirea tuturor formelor de hărțuire și 

abuz asupra femeilor angajate în Ministerul de Interne. 

 Participare la organizarea unui protest de stradă împotriva includerii violului în rândul infracțiunilor care 

intră sub incidența legii medierii.  

 Redactare de amendamente la legislația anti-discriminare. 

 Participare la dezbaterile privind modificarile aduse Constituției României, în ceea ce privește interzicerea 

discriminării și promovarea parteneriatelor civile. 

 Participare la un flash mob și la elaborarea unei plângeri depuse la Consiliul Național pentru Combaterea 

Discriminării împotriva declarațiilor sexiste și rasiste făcute de președintele României privind femeile rome. 

 Participare la campania pentru cele 16 zile de activism împotriva violenței împotriva femeilor. 
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Partenerii CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate 

Naţionali  
  

 Internaţionali 

Active Watch - Agenţia de Monitorizare a Presei 

Asociația ANAIS, Asociația ARTEMIS CLUJ 

Fundaţia SENSIBLU, Centrul FILIA, Asociaţia FRONT   

Asociația pentru Libertate si Egalitate de Gen-A.L.EG 

GRADO, Transcena 

SECS - Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală 

 

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, Moldova  

Fondazione Giacomo Brodolini, Italia  

 

SURT-Fundaciò de dones, Spania 

 

DIFFERENZA DONNA - Associazione di donne contro 

la violenza alle donne, Italia 

 

UNAR-Autoritatea Națională Antidiscriminare, Italia 
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Structura Bugetului CPE 

1. Structura de buget alocat CPE pe proiecte cu finanţări externe  

Proiect Finanţator Buget anul 2013 

ALTFEM 
Campanie pentru schimbarea imaginii femeii 
în societatea românească 

Fondul Social European prin POSDRU 
30.500 EUR 

Fii activist/ă!  

Proiect pentru încurajarea societății civile și 
cetățenilor în sprijinul probelmaticii de gen  

CEE Trust 

 
 

40.000 EUR 

GENDERIS  Proiect pentru combaterea 
traficului de persoane 

Comisia Europeană – Programul ISEC 
30.000 EUR 

Angajatori pentru Antidiscriminare  

Proiect de formare privind nediscriminarea în 
câmpul muncii 

Fundația Soros Moldova  

 6.700 EUR 

STOP Violența Domestică! 
Proiect pentru prevenirea și combatearea 
violenței în familie 

Open Society Foundation 
200 EUR 

Împreună pentru sănătatea sânului  

Program pentru dezvoltarea capacității 
instituționale 

Guvernul Elveției prin Fondul Tematic 

pentru Participarea Societății Civile 
1.200 EUR 
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Echipa Centrului Parteneriat pentru Egalitate în 2013 

 

 Irina Sorescu, Preşedintă executivă 

 Livia Aninoşanu, Directoare programe 

 Dana Marţiş, Coordonatoare program 

 Georgiana Slobozeanu, Consilier Juridic 

 Irina Mureșan, Responsabilă comunicare 

 Dorina Drăgan, Asistentă program 

 Lucia Ionaș, Psihologă 

 Monica Vișan, Responsabilă Departament Financiar 

 Mariana Bogzoiu, Asistentă Departament Financiar 

 Mariana Stanciu, Casieră 
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 Membrele Consiliului Director 

 Doina Dimitriu 

 Iustina Ionescu 

 Ioana Marinescu 

 Valentina Marinescu 

 Irina Sorescu  

   Experte 

 Ana Drãgan 

 Adina Tița 
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Date de contact 

 

CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate 

Str. Calea Dorobanților, nr. 42, et. 4 ap. 6,  

Sector 1, București 

Telefon: 021 335 4175 

                021 335 4180  

Fax:        021 335 4176 

E-mail: info@cpe.ro 

www.cpe.ro  

https://www.facebook.com/cpegalitate  

www.facebook.com/worklifebalance.ro 

www.facebook.com/CampaniaAnimaNova 

 

 

mailto:info@cpe.ro
http://www.cpe.ro/
https://www.facebook.com/cpegalitate
http://www.facebook.com/worklifebalance.ro
http://www.facebook.com/CampaniaAnimaNova

