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De 13 ani promovăm prin 
programele noastre egalitatea 
de șanse în România   

 

CPE - Centrul Parteneriat pentru 
Egalitate promovează egalitatea de 
şanse pentru femei şi bărbaţi și susţine 
prin programele sale redefinirea 
statutului şi îmbunătăţirea condiţiei 
femeii în România. 

În tot acest timp am propus 
soluţii pentru îmbunătăţirea calităţii 
vieţii, prin integrarea egalităţii de șanse 
pentru femei și bărbaţi în toate 
domeniile: politic, economic, social și privat.  

Și în 2014 proiectele CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate au continuat misiunea 
noastră de a promova egalitatea de șanse pentru femei și bărbaţi. Echipa CPE s-a mărit 
considerabil odată cu începerea multor proiecte pe care le realizăm în colaborare cu 
partenerii noștri naţionali și internaţionali.  

2014 a fost anul în care CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate și-a dovedit 
maturitatea, diversificându-și domeniile în care activează cu proiecte precum MamaPan, 
o structură de economie socială pe care am lansat-o la sfârșitul anului.  

 

Irina Sorescu,  

Președintă CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate 
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CPE - Centrul Parteneriat pentu Egalitate 
activează în următoarele domenii: 

 

 Egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi pe 
piaţa muncii 

 Managementul diversităţii în organizaţii 
 Diferenţe de gen în educaţie  

 Violenţa împotriva femeilor 
 Prevenirea traficului de persoane  
 Drepturi sexuale și reproductive 
 Sănătatea sânului 
 Economie socială cu beneficiare femei 

  

Programe derulate în 2014 

 

Proiectele derulate în 2014 au vizat 
acţiuni în domeniul educaţiei, oferind 
sesiuni de formare pentru educatori și 
educatoare în domeniul nondiscriminării 
și promovării diversităţii în grădiniţe, 
campanii pentru combaterea violenţei 
domestice, prevenirea traficului de femei 
pentru exploatare sexuală, campanii de 

conștientizare în domeniul sănătăţii sânului, cercetări privind situaţia pe piaţa muncii a 
persoanelor vulnerabile etc. 

 



 

 

3 Raport de activitate CPE | 2014 

 

 

PROIECTE DERULATE ÎN DOMENIUL PIEȚEI MUNCII 

Și noi avem dreptul la muncă! 

- proiect pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piața munci i- 

Proiectul are ca principal obiectiv 
îmbunătăţirea integrării grupurilor 
vulnerabile și eliminarea barierelor 
cu care acestea se confruntă în 
încercarea lor de a obţine un loc de 
muncă și de a se integra în societate. 
Implementat în parteneriat cu 
FORUM GROUP, Asociaţia Eco 
Energy și Agenţia de Consultanţă și 
Afaceri Română, proiectul se 
derulează în perioada aprilie 2014 – 
octombrie 2015, în regiunile 
Bucureşti – Ilfov, Sud – Muntenia și 

Nord – Vest.  

În 2014, CPE s-a implicat în realizarea cercetării calitative privind integrarea grupurilor 
vulnerabile pe piaţa muncii. De asemenea, expertele CPE au fost responsabile cu 
organizarea a 4 întâlniri dedicate specialiștilor din instituţii publice, organizaţii 
neguvernamentale, instituţii de învăţământ și sindicate. Peste 80 de persoane, 
majoritatea femei, au participat la sesiunile de curs desfășurate în Pitești, Târgoviște, 
Slobozia și Călărași. De asemenea, 80 de specialiști din regiunea București-Ilfov au luat 
parte la atelierele proiectului.  

La workshop-urile organizate de CPE au participat peste 
120 de asistenţi sociali, psihologi, reprezentanţi ai unor 
ONG-uri cu activităţi de promovare a drepturilor 
persoanelor de etnie romă, reprezentanţi ai unor ONG-
uri locale, inspectori sociali, reporteri, sindicaliști, 
psihoterapeuţi, profesori și educatori, reprezentanţi ai 
unor instituţii publice cu activităţi în special în domeniul asistenţei sociale. La aceste 
workshop-uri au participat persoane din București, Călărași și Pitești.  

Parteneri: Forum Group, Asociaţia EDUTECO și Agenţia de Consultanţă și Afaceri 
Română. 

 



 

 

4 Raport de activitate CPE | 2014 

 

Integrarea și promovarea femeilor pe piața muncii 

- proiect pentru dezvoltarea profesională a femeilor din mediul rural și urban - 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea şi promovarea principiului egalităţii de 
şanse şi de gen în societatea românească în scopul asigurării accesului egal la ocupare al 
femeilor și dezvoltarea profesională a 750 de persoane, din care 690 de femei care au 

vârsta cuprinsă între 18-35 ani, în 
special absolvente de liceu, școala 
profesională sau facultate care au 
dificultăţi în a se integra pe piaţa 
muncii. Proiectul Integrarea și 
promovarea femeilor pe piaţa muncii 
se desfășoară pe o perioadă de 18 
luni, în parteneriat cu Fundaţia Pentru 
Incluziune și Coeziune Socială, 
Asociaţia Centrul Umanitar TISO și 
Fondazione Casa della Carità Angelo 
Abriani. 

În acest proiect CPE - Centrul 
Parteneriat pentru Egalitate a realizat 

focus-grupurile premergătoare cursului de Competenţe Sociale și Civice. Peste 50 de 
tinere din Târgoviște, Ploiești și București au participat la focus-grupurile susţinute de 
expertele CPE.  

CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate împreună cu Fundaţia pentru o Societate 
Deschisă au lansat la Câmpina cercetarea 
Stereotipuri feminine în cultura română.  

În cadrul acestei lansări expertele CPE au susţinut la 
Câmpina două ateliere care să îi ajute pe profesori 
să înţeleagă contribuţia stereotipurilor de gen din 
mass-media în formarea tinerilor și cum afectează 
stereotipurile de gen viaţa personala și cea 
profesională. Evenimentul de la Câmpina a fost prima acţiune de conștientizare din 
cadrul proiectului, următoarele acţiuni fiind planificate în mai multe judeţe pentru 2015.  

Parteneri: Fundaţia pentru o Societate Deschisă, Fundaţia pentru Incluziune și Coeziune 
Socială, Asociaţia Centrul Umanitar Tiso, Fondazione Casa della Carita Angelo Abriani. 
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Inovarea și promovarea femeilor pe piața muncii 

- proiect pentru dezvoltarea profesională a femeilor care nu au un loc de muncă - 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea şi promovarea principiului egalităţii de 
şanse şi de gen în societatea românească in scopul asigurării accesului egal la ocupare al 
femeilor si dezvoltarea profesională a 460 de femei care au vârsta cuprinsă între 16-35 

ani, în special absolvente de liceu, 
școala profesionala sau facultate care 
au dificultăţi în a se integra pe piaţa 
muncii.  

CPE - Centrul Parteneriat pentu 
Egalitate a organizat în decembrie 
2014 primul dintre evenimentele 
pentru creșterea conștientizarii 
grupurilor ţintă ale proiectului. Este 
vorba de o dezbatere cu privire la 
importanţa și beneficiile egalităţii de 

gen pe piaţa muncii și a eliminării stereotipurilor. În cadrul atelierului ”Cum să depășim 
stereotipurile de gen. Bariere și provocări în viața femeilor din România” 20 de 
participanţi, profesori din licee bucureștene, profesori universitari, studenţi și 
profesioniști din domenii variate, au dezbătut în două sesiuni interactive influenţa 
stereotipurilor de gen prezente în literatură, muzică, cinematografie, presă, cât și în 
viaţa socială și personală a fiecăreia/fiecăruia. 

Cu ajutorul formatoarelor cu experienţă în domeniul 
egalităţii de șanse ale CPE, participanţii au încercat să 
identifice stereotipurile de gen din creaţiile artistice 
românești și să discute efectele acestora asupra 
evoluţiei personale. Din perspectiva discriminării de 
gen au fost analizate pe scurt și peisajul media, scena 
politică și piaţa muncii din România.  

De asemenea, expertele CPE au fost resposabile de organizarea și susţinerea focus-
grupurilor premergatoare cursului de Competenţe Sociale și Civice, în lunile noiembrie și 
decembrie 2014.  

Parteneri: Fundaţia pentru o Societate Deschisă, Fundaţia pentru Incluziune și Coeziune 
Socială, Asociaţia Centrul Umanitar Tiso, Fondazione Casa della Carita Angelo Abriani.  
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Structura de economie socială - Brutăria MamaPan 

- proiectul S.E.S. „Să evoluăm sustenabil” - 

CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitatea a început în 2014 demersurile pentru 
înfiinţarea unei structuri de economie socială în cadrul proiectului ”S.E.S. – Să evoluăm 
sustenabil”. Brutăria MamaPan produce pâine sănătoasă, cu maia, fără conservanţi și 
aditivi, în cuptor cu lemne, folosind numai ingrediente naturale. Atât producţia cât și 
distribuţia se fac în București. Angajatele sunt mame singure aflate în situaţii dificile și 

femei cu mai mult de 2 copii, care se 
confruntă cu dificultăţi în integrarea pe piaţa 
muncii. În acest proiect 7 femei vor face parte 
din echipa de producţie, ca brutar (5 
persoane) și ca brutar cu atribuţii de 
supervizare (2 persoane) iar una va fi 
implicată în distribuirea produselor. Din 
producţia totală de pâine, un anumit procent 
va fi distribuit gratuit familiilor vulnerabile, 
monoparentale. 

”S.E.S – Să Evoluăm Sustenabil” propune crearea de noi servicii și oportunităţi de 
integrare socio-profesională pentru persoane din grupuri vulnerabile, cu dificultăţi de 
integrare pe piaţa muncii. Partenerii vor înfiinţa în total 11 structuri de economie socială 
în cadrul a patru regiuni (București-Ilfov, Sud-Est, Centru și Sud-Muntenia) care vor oferi 
75 de locuri noi de muncă. 

Grupul ţintă al proiectului este format din 132 de persoane vulnerabile expuse situaţiilor 
de excludere și marginalizare socială, între care 
persoane de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, 
familii monoparentale, persoane afectate de sărăcie, 
care trăiesc din venitul minim garantat și tineri care 
provin din instituţii de protecţia copilului.  

Parteneri: Asociaţia C4C-Communication for 
Community, Confederaţia Naţională a Persoanelor cu Dizabilităţi din Grecia, Asociaţia 
Naţională pentru Protecţia Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din 
România, Asociaţia Institutul Român pentru Dezvoltare Sustenabilă, Asociaţia 4CAREER.  
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PROIECTE DERULATE ÎN DOMENIUL EXPLOATĂRII 

ȘI TRAFICULUI DE PERSOANE 

GendeRIS 

-proiect pentru prevenirea traficului de persoane- 

Proiectul GenderRIS - Dimensiunea de gen în politici și activități de prevenire a 
traficului  de ființe umane în România, Italia și Spania 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 acţiuni mai 
eficiente în domeniul prevenirii traficului de persoane. Beneficiarii proiectului sunt 
organizaţii neguvernamentale și instituţii publice care lucreaza în domeniul prevenirii 

traficului de persoane. În 2014, CPE - Centrul 
Parteneriat pentru Egalitate a participat la 
realizarea ”Ghidului practic pentru 
implementarea inițiativelor bazate pe gen în 
vederea unei abordări mai eficiente a 
fenomenului traficului de ființe umane - Genul 
Contează”. 

Ghidul se adresează profesioniștilor din 
domeniul traficului de fiinţe umane care 
activează în instituţii publice sau în organizaţii 
neguvernamentale. Traficul de fiinţe umane 

(TFU) afectează milioane de persoane la nivel global și reprezintă infracţiunea cu cea 
mai ridicată prevalenţă a victimelor, majoritatea fiind femei (80%). Traficul de fiinţe 
umane este forma pe care o îmbracă sclavia în epoca modernă și una dintre cele mai 
dure manifestări ale inegalităţilor de gen.  

De asemenea, CPE - Centrul Parteneriat pentru 
Egalitate a organizat la București evenimentul 
transnaţional Perspectiva de gen în cadrul bunelor 
practici pentru prevenirea traficului de fiinţe umane 
dezvoltate la nivel european. 

Parteneri: Fondazione Giacomo Brodolini, DIFFERENZA 
DONNA - Associazione di donne contro la violenza alle 
donne, SURT- Fundaciò de dones, UNAR -Autoritatea Naţională Antidiscriminare. 
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AGREE - AGricultural job Rights to End foreign workers Exploatation 

- proiect pentru prevenirea exploatării lucrătorilor migranți în agricultură -  

 

Proiectul AGREE este un demers menit să conducă la o mai bună înţelegere a practicilor 
de exploatare a lucrătoarelor și lucrătorilor migranţi în agricultură, pentru a dezvolta 

strategii de intervenţie eficiente în combaterea 
fenomenului. Proiectul promovează formarea 
profesională și dialogul între experţi și alţi 
operatori din sector, prin crearea unor reţele de 
acţiune la nivel local care să implice 
reprezentanţi ai autorităţilor locale, lucrători din 
domeniu etc. Printre obiectivele sale se află 
analiza fenomenului de exploatare severă prin 
muncă în agricultură, în special a migranţilor și 
îmbunătăţirea sistemului de prevenire și 
combatere a acestui tip de exploatare, atât prin 
analiză calitativă, cât și prin analiza modului în 
care se realizează în statele partenere (Italia, 

Spania, România) implementarea Directivei 2009/52/EC; 

În 2014, expertele CPE-Centrului Parteneriat pentru Egalitate au cules date pentru 
elaborarea cercetării privind exploatarea prin muncă în agricultură în România. 
Obiectivele cercetării au fost descrierea și definirea fenomenului exploatării prin muncă 
în agricultură, atât în România, cât și situaţiile care afectează românii care lucrează în 
afara ţării. 

Proiectul AGREE este implementat de organizaţii 
neguvernamentale și confederaţii sindicale din trei 
ţări: Italia (Associazione Bruno Trentin ISF-IRES, 
CITTALIA – Centro Europeo di studi e ricerche per i 
comuni e le citta), Spania (CONC – Confederacion 
Sindical de la Comision Obrera Nacional de Catalunya, Fundacion Cipriano Garci CCOO 
de Catalunya)  și România (CPE- Centrul Parteneriat pentru Egalitate, C.N.S.L.R.-Frăţia). 
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GIRL 

- proiect de intervenții din perspectiva de gen pentru drepturile și libertățile femeilor și 
fetelor victime ale traficului pentru exploatare sexuală - 

CPE- Centrul Parteneriat pentru Egalitate, împreună cu partenerii săi,  a demarat în 2014 
proiectul GIRL. Acesta are ca obiective elaborarea unei cercetări calitative în ceea ce 
priveşte fenomenul traficului de persoane prin exploatare sexuală atât în ţara de origine 
(România), cât şi în ţările de destinaţie (Italia, Spania) care urmărește corelaţia dintre 
vulnerabilităţile de gen şi impactul lor asupra fiecărei etape a fenomenului de trafic, de 
la recrutare (incluzând şi noile forme de recrutare prin internet şi social media) până la 
exploatare şi ieşirea din situaţii de trafic.  

Cercetarea va fi bazată pe interviuri 
aprofundate cu victime și specialiști care 
lucrează direct cu victimele și va propune o 
serie de recomandări pentru profesioniştii 
care intră în contact cu victimele exploatării 
sexuale, fete şi femei, de la prevenţie şi 
identificare, la investigare, procesul de 
asistenţă şi integrare socială. 

În cadrul proiectului GIRL se vor organiza sesiuni de formare pe tema vulnerabilităţilor 
de gen în corelaţie cu traficul de fete și femei pentru exploatare sexuală. Beneficiarii 
acestor sesiuni de formare sunt: persoane care lucrează în organizaţii ce oferă servicii 
victimelor, persoane implicate în activităţi de prevenire, persoane implicate în 
identificarea informală a victimelor traficului. 

O altă componentă a proiectului este organizarea de activităţi de prevenire a traficului 
de persoane pentru exploatare sexuală din 
perspectivă de gen, atât în România, ca ţară de 
origine, cât și în Italia și Spania, ca tări de destinaţie, 
respectiv: workshopuri cu copii, părinţi și autorităţi 
locale din 10 comunităţi rurale din România, 
organizare de evenimente publice în 5 orașe din 
România, campanie de informare derulată prin mass-
media, work-shopuri cu femei românce care lucrează 
în Italia și Spania, campanie adresată clienţilor din Italia și Spania. 

Parteneri: ADPARE, Cultura Lavoro, SURT, Expert 4 Europe. 
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PROIECTE DERULATE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI EGALITĂȚII DE GEN 

Coaliția pentru egalitate de gen 

- proiect pentru dezvoltarea de rețele și coaliții ONG - 

Proiectul are drept scop principal dezvoltarea coaliţiei pentru egalitate de gen, care este 
constituită din mai multe organizaţii nonguvernamentale active în domeniul drepturilor 
femeilor, ale femeilor rome, promovării egalităţii de șanse și nondiscriminării. 
Organizaţiile iniţiatoare: CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Asociaţia Front, 
Asociaţia pentru Libertate și Egalitate de Gen A.L.E.G., E-Romnja (Asociaţia pentru 
Promovarea Drepturilor Femeilor Rome), Societatea de Analize Feministe AnA; aceste 

organizaţii au un istoric comun de 
colaborare în acţiuni publice pe 
parcursul anilor anteriori. Proiectul 
își propune să consolideze aceste 
colaborări într-o formulă de 
activitate constantă, care să crească 
capacitatea acestora de intervenţie 
și implicare în procesul schimbărilor 
legislative și de politici publice, în 
special în legătură cu oportunităţile 
de incluziune a femeilor ce aparţin 
unor grupuri etnice, vulnerabile sau 
în risc de sărăcie. 

În septembrie 2014, CPE împreună cu partenerii săi din coaliţie au organizat Festivalul 
Egalității de Gen de la Sibiu. În luna octombrie a urmat o acţiune de sensibilizare a 
publicului de Ziua Europeană de Acţiune Împotriva Traficului de Persoane. Evenimentul 
„Stop traficului de femei şi fete” a avut loc sâmbătă, 18 octombrie 2014, în București, 
Sibiu şi Cluj. Evenimentul a adunat peste 120 de voluntari numai în București și peste 
100 în Cluj și Sibiu. 

Ultimul eveniment public din cadrul proiectului a fost 
Campania ”16 zile de activism împotriva violenței asupra 
femeilor”. În cadrul acesteia, CPE împreună cu partenerii săi 
au organizat un protest de conștientizare în faţa Primăriei 
Capitalei, au împărţit pliante în mai multe cartiere 
bucureștene și alte patru orașe: Constanţa, Brașov, Ploiești 
și Râmnicu Vâlcea.  

Parteneri: Asociaţia pentru Libertate și Egalitate de Gen - A.L.E.G., Societatea Cultural Știinţifică 
de Analize Feministe AnA (AnA), Asociaţia Front, Asociaţia E-Romnja. 
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Rupem tăcerea despre violența sexuală 

- proiect pentru întărirea capacității rețelei de ong-uri din domeniul combaterii violenței 
asupra femeilor - 

Proiectul își propune creșterea dialogului între parteneri și agrearea unor priorităţi 
comune într-o serie de 10 documente de advocacy, realizarea unui centru de resurse 
online adresat specialiștilor care lucrează cu victime ori grupuri vulnerabile, decidenţilor, 

media și universităţilor de profil.  

Obiectivul principal al acestui proiect 
este ca, printr-o serie de interacţiuni 
între organizaţiile cuprinse în reţeaua 
informală de organizaţii pentru 
combaterea violenţei împotriva 
femeilor, să se poată construi un 
demers unitar pe problema violenţei 
sexuale, nu numai ca reacţie la situaţii 
de criză, dar și în mod pro-activ.  O 
abordare pro-activă, de introducere a 
violenţei sexuale pe agenda publică 

este cu atât mai dificilă cu cât este mai necesară societăţii românești.  

Pentru a  dezvolta o societate în care femeile să fie participante active și să-și poată 
exersa drepturile avem nevoie un discurs din perspectivă de gen despre violenţa 
sexuală. Un discurs care să abordeze problema din 
perspectiva consimţământului, a dreptului la integritate 
și autonomie corporală, a discriminării de gen prin 
utilizarea violenţei sexuale. Pe parcursul acestui proiect 
ne propunem deci să introducem împreună cu 
organizaţiile partenere această abordare. 

Parteneri: Asociaţia pentru Libertate și Egalitate de Gen 
- A.L.E.G., Societatea Cultural Știinţifică de Analize Feministe AnA (AnA), Asociaţia Front, 
Asociaţia E-Romnja. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 Raport de activitate CPE | 2014 

 

 

Avem fiecare o poveste 

- program prodiversitate și proincluziune în grădinițe - 

 

 „Avem fiecare o poveste” este un proiect prodiversitate și proincluziune dedicat 
educatoarele și educatorilor, care au un rol foarte important în a susţine copiii să își 

împlinească potenţialul, să crească și să 
se dezvolte în medii prietenoase și 
sigure. Proiectul își propune să lucreze 
cu educatorii, să demonteze posibile idei 
preconcepute și să îi încurajeze pe 
aceștia să lucreze cu copii în așa fel în cât 
stereotipurile și prejudecăţile din familie 
sau din societate să fie eliminate. 

În perioada iunie-iulie 2014, au avut loc 
5 sesiuni de formare în București la care 
au participat educatori și educatoare din 
mai multe grădiniţe publice și private din 
București și Ilfov. Cursurile au avut 

durata de trei zile. Specialiștii au lucrat cu metode interactive și participative, folosind 
multe exerciţii, studii de caz și activităţi care vor putea fi ulterior utilizate și în activitatea 
educatoarelor și educatorilor la clasă. 

Cei 100 de educatoare și educatori care au participat la cursurile din luna iulie au 
continuat studiul în cadrul proiectului ”Avem fiecare o poveste” în luna noiembrie. În a 
doua parte a programului de formare, participanţii au 
fost instruiţi în aplicarea în lucrul cu copiii a trei metode 
practice prodiversitate: Persona Dolls, Povești de viaţă și 
Jocul cu nisip.   

Proiectul ”Avem fiecare o poveste” este derulat de CPE – 
Centrul Parteneriat pentru Egalitate, în parteneriat cu 
Asociaţia de Ajutor Amurtel și cu Asociaţia Romano 
ButiQ, în perioada 1 aprilie 2014 – 31 martie 2016. 
Proiectul este finanţat prin granturile SEE, 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în 
România. 
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PROIECTE DERULATE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII  

Împreună pentru sănătatea sânului 

- program pentru prevenirea cancerului de sân -  

Proiectul 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 sănătoase durabile cu 
privire la cancerul de sân în rândul 
populaţiei. Printre obiectivele proiectului se 
află dezvoltarea reţelei de ong-uri în scopul 
mobilizării comunităţilor pentru susţinerea 
eforturilor de influenţare a politicii publice 
pentru depistarea cancerului de sân. CPE-
Centrul Parteneriat pentu Egalitate este 

organizaţia responsabilă pentru extinderea reţelei în judeţul Giurgiu.   

În perioada ianuarie-decembrie 2014 s-a lansat la Giurgiu cercetarea privind candrul de 
sân în acest judeţ. CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate și Asociaţia Bolnavilor de 
Cancer și Hepatită Giurgiu, împreună cu Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu au 
coordonat realizarea acestei cartografieri privind situaţia cancerului de sân în judeţul 
Giurgiu, bazată pe date calitative şi cantitative.  

De asemenea, CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate 
a participat la realizarea Campaniei de informare din 
cadrul Festivalului de Dans ”Cupa Dunării” de la Giurgiu. 
Împreună cu voluntarii s-a organizat un flash mob 
pentru a sensibiliza femeile privind cancerul de sân.  

 

Parteneri: ALPER, Asociaţia Pas Alternativ, Asociaţia Română de Cancer, Clubul 
Amazoanelor Bistriţene, Parteneri în Progres, Crucea Roșie Mureș, Societatea Română 
de Cruce Roșie.   
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Programul Diana Calenic pentru sănătatea sânului 

- program pentru sprijinirea femeilor diagnosticate cu cancer de sân - 

Iniţiativa, derulată permanent şi susţinută de CPE în mod voluntar, îşi propune să 
crească calitatea vieţii femeilor diagnosticate cu cancer de sân şi a familiilor acestora, 
prin oferirea de grupuri de suport. Proiectul are ca scop organizarea şi susţinerea a 2 
grupuri de suport pentru femeile diagnosticate cu cancer de sân din Bucureşti.  

În prima parte a anului 2014 au continuat întâlnirile de grup care se desfăşoară 
săptămânal, cu participarea unui număr de aproximativ 20 de femei, cu vârste cuprinse 
între 30 şi 75 de ani.  

Grupurile sunt moderate de către o psihoterapeută şi sunt deschise oricăror noi 
persoane diagnosticate cu cancer de sân care doresc să beneficieze de acest serviciu. 
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Activități de advocacy  
 

Ordinul de protecție – campanie de advocacy și asistență juridică – eveniment la Senatul 
României. Organizatorii au organizat această acţiune prin care au dorit să transmită că 
societatea civilă este alături de femeile victime ale violenţei în familie și că un 
parteneriat solid cu reprezentanţii lor din Parlament înseamnă nu numai susţinerea unei 
cauze, ci și legi mai bune pentru oameni. 

Sesizare la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) în care se reclamă 
lansarea campanie de promovare a staţiunii Mamaia - Mamaia Style întrucât conţine 
imagini cu caracter misogin și incită la hărţuirea femeilor. 

Scrisoare deschisă către: Poliția Capitalei, Inspectoratul General al Poliției Române, 
Ministerul Afacerilor Interne. Prin această scrisoare s-a solicitat autorităţilor în drept să 
cerceteze cu maximă diligenţă cazul de agresiune fizică petrecut pe 19 octombrie 2014 
în Piaţa Romană din București, în care un bărbat necunoscut a acostat o femeie și apoi a 
agresat-o fizic în momentul în care aceasta a reacţionat verbal și a încercat să-l 
fotografieze. Reţeaua „Rupem tăcerea despre violenţa sexuală” din care face parte și 
CPE – Centrul Parteneriat pentu Egalitatea cerut autorităţilor în drept și mai ales Poliţiei 
Capitalei să facă toate demersurile necesare pentru a cerceta acest caz, pentru a 
identifica agresorul și a-l trimite în judecată.  

Scrisoare deschisă domnului Remus PRICOPIE, ministrul Educației Naționale și domnului 
Nicolae BĂNICIOIU, ministrul Sănătății. Cazul Segarcea – peste 20 de organizaţii 
nonguvernamentale au solicitat introducerea educaţiei sexuale ca materie obligatorie în 
școli după cazul în care un tânăr infectat cu HIV ar fi transmis, intenţionat, virusul mai 
multor femei. După moartea lui, două tinere au fost depistate seropositive. 

Memoriu adresat primariei Capietalei si Primăriilor de sector. CPE – Centrul Parteneriat 
pentru Egalitate  împreună cu partenerii din Coaliţia pentru Egalitate de Gen au 
organizat marţi, 25 noiembrie, un protest în faţa Primăriei Capitalei, cu prilejul Zilei 
Internaţionale împotriva violenţei asupra femeilor. Coaliţia a cerut autorităţilor publice 
locale printr-un memoriu să îmbunătăţească serviciile de asistenţă în cazurile de 
violenţă asupra femeilor.  
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Publicații și instrumente de lucru 
 

Raport de cercetare:  Dimensiunea de gen în politici și activități de prevenire a 
traficului de ființe umane în România, Italia și Spania  

Documentul este o analiză a principalelor documente legislative în domeniul traficului 
de fiinţe umane în vigoare în România. În raport se 
regăsesc opinii și percepţii asupra modului în care 
perspectiva de gen este integrată în prevederi, politici 
și acţiuni menite să prevină și să diminueze fenomenul 
traficului pentru exploatare sexuală în România. 
Cercetarea calitativă a fost realizată în contextul unei 
activităţi mai largi în cadrul proiectului, care a 
presupus analiza politicilor și a activităţilor de 
prevenire a traficului pentru exploatare sexuală din 
perspectivă de gen la nivelul fiecăruia dintre cele trei 
state-membre partenere (România, Italia, Spania), 
atât prin intermediul documentării informaţiilor 
disponibile public, cât și prin intermediul realizării 

unor interviuri cu actori importanţi în domeniu (reprezentanţi ai autorităţilor publice și 
organizaţiilor neguvernamentale). 

Ghid practic pentru implementarea inițiativelor bazate pe gen în vederea unei 
abordări mai eficiente a fenomenului traficului de ființe umane. Genul contează! 

 

Acest ghid propune o metodologie centrată pe gen 
care să susţina munca profesioniștilor implicaţi în 
prevenirea TFU. Principalele obiective ale ghidului 
sunt: introducerea unui cadru conceptual pentru o 
metodologie centrată pe gen în lupta împotriva 
traficului de fiinţe umane (TFU), prezentarea și 
dezbaterea perspectivei de gen în campanile de 
informare și conștientizare. Ghidul se adresează 
profesioniștilor din domeniu care activează în 
instituţii publice sau in organizaţii neguvernamentale. 
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Partenerii CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate 
 

Naționali  

Forum Group, Asociaţia EDUTECO, Agenţia de Consultanţă și Afaceri Română, Fundaţia 
pentru o Societate Deschisă, Fundaţia pentru Incluziune și Coeziune Socială, Asociaţia 
C4C-Communication for Community, Asociaţia Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România, Asociaţia 
Institutul Român pentru Dezvoltare Sustenabilă, Asociaţia 4CAREER,  C.N.S.L.R.-Frăţia, 
ADPARE, Asociaţia pentru Libertate și Egalitate de Gen - A.L.E.G., Societatea Cultural 
Știinţifică de Analize Feministe AnA (AnA), Asociaţia Front, Asociaţia E-Romnja, Asociaţia 
de Ajutor Amurtel, Asociaţia Romano ButiQ, ALPER, Asociaţia Pas Alternativ, Asociaţia 
Română de Cancer, Clubul Amazoanelor Bistriţene, Parteneri în Progres, Crucea Roșie 
Mureș, Societatea Română de Cruce Roșie. 

 

Internaționali  

Asociaţia Centrul Umanitar Tiso, Fondazione Casa della Carita Angelo Abriani, 

Confederaţia Naţională a Persoanelor cu Dizabilităţi din Grecia, Fondazione Giacomo 
Brodolini, DIFFERENZA DONNA - Associazione di donne contro la violenza alle donne, 
SURT- Fundaciò de dones, UNAR -Autoritatea Naţională Antidiscriminare., Associazione 
Bruno Trentin ISF-IRES, CITTALIA – Centro Europeo di studi e ricerche per i comuni e le 
citta, CONC – Confederacion Sindical de la Comision Obrera Nacional de Catalunya, 
Fundacion Cipriano Garci CCOO de Catalunya, Cultura Lavoro, SURT, Expert 4 Europe. 
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Structura Bugetului CPE în 2014 * 
 

Proiect Finanțator Buget anul 2014 
Și noi avem dreptul la muncă! FSE prin POSDRU 2007-2013 835.996,00 RON 

Integrarea și promovarea 
femeilor pe piața muncii 

FSE prin POSDRU 2007-2013 272.702,22 RON 

Inovarea și promovarea 
femeilor pe piața muncii 

FSE prin POSDRU 2007-2013 272.702,22 RON 

Structura de economie socială 
- Brutăria MamaPan 

FSE prin POSDRU 2007-2013 231.929,00 RON 

Genderis Comisia Europeană – Programul 
ISEC 

29.880,28 EUR 

AGREE Comisia Europeană – Programul 
ISEC 

13.370,00 EUR 

GIRL Comisia Europeană 41.655,63 EUR 

Coaliția pentru egalitate de 
gen 

CEE Trust - Fondul ONG 41.251,1 EUR 

Rupem tăcerea despre 
violența sexuală 

CEE Trust  - Fondul ONG  1.046,55 EUR 

Avem fiecare o poveste CEE Trust  - Fondul ONG 83.692,50 EUR 

Împreună pentru sănătatea 
sânului 

Guvernul Elveţiei - Fondul 
Tematic pentru Participarea 
Societăţii Civile  

4.835,00 CHF 

* Bugete aferente perioadei de implementare derulată pe parcursul anului 2014 pentru proiectele menţionate 
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Echipa și colaboratoarele CPE în 2014 
 
 Irina Sorescu, Preşedintă executivă  
 Livia Aninoşanu, Directoare programe  
 Dana Marţiş, Coordonatoare program  
 Georgiana Slobozeanu, Consilier Juridic  
 Irina Mureșan, Responsabilă comunicare  
 Cristina Rădoi, Expertă de gen 
 Ana Gheorghiu, Expertă de gen 
 Adela Râpeanu, Expertă de gen 
 Alina Panaitov, Asistentă de programe 
 Silvia Burcea, Asistentă de programe 
 Liliana Simionescu, Responsabilă organizare evenimente  
 Monica Vișan, Responsabilă Departament Financiar  
 Mariana Bogzoiu, Asistentă Departament Financiar  
 Mariana Stanciu, Casieră  
 
Colaboratoare  
 
 Ana Drăgan 
 Andreea Popescu 

Membrele Consiliului Director  

 Doina Dimitriu 
 Iustina Ionescu 
 Ioana Marinescu 
 Valentina Marinescu 
 Irina Sorescu  



 

 

20 Raport de activitate CPE | 2014 

 

  

Date de contact 
 

 

 

 

 

 

CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate 

Adresa: Str. Calea Dorobanţilor, 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 

Web: www.cpe.ro  

Facebook: https://www.facebook.com/cpegalitate  

 

 

 


