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Introducere
Mesajul Preşedintelui Asociaţiei
Anii 2011 si 2012 au fost pentru Centrul pentru Politici
Publice 2 ani cu rezultate excepţionale, atât din punct de
vedere al extinderii actvităţilor de cercetare şi analiză a
politicilor publice cât şi din perspectiva parteneriatelor
încheiate.
Proiectele implementate în decursul acestor 2 ani au fost
axate pe elaborarea politicilor publice locale, contribuind la
creşterea transparenţei instituţiilor publice în ceea ce privesc
finanțările publice, dar și pe sprijinirea organizațiilor civice de
la nivelul comunităților. Am creat la nivel național o rețea de
organizații civice (grassroots) pe care ne propunem să o
dezvoltăm în continuare și să îi sprijinim în acțiunile or de
dezvoltare a comunităților în care lucrează.
Din punct de vedere al parteneriatelor, în anul 2011 CENPO
a încheiat parteneriate cu numeroase organizații internaționale.
În acelaşi timp, am menţinut parteneriatele anterioare şi am
căutat să ne extindem reţeaua de parteneri din ţări membre ale
Uniunii Europene, iar rezultatele acestor parteneriate au fost
vizibile în 2012.
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În ceea ce priveşte resursele umane ale organizaţiei,
cercetătorii noştri au participat în 2011 și în 2012 la diverse
conferinţe şi sesiuni de training, la nivel naţional sau
internaţional.
Acest raport descrie organizaţia noastră şi activităţile
derulate pe parcursul a doi ani. Am ales această abordare
deoarece proiectele derulate în 2012 au reprezentat o
contiunuare a proiectelor începute în 2011. Raportul nu este
unul exhaustiv, dar oferă o imagine de ansamblu asupra
activităţii din anii anteriori, indicând, de asemenea, direcţia
care va fi urmată în viitoarele proiecte.
Daniel POP
Preşedinte CENPO

Introducere
Misiune, Obiective şi Agendă
Centrul pentru Politici Publice (CENPO), creat în 2003 ca
o organizaţie independentă, non-profit şi non-partinică,
întreprinde activităţi care contribuie la dezvoltarea unor politici publice incluzive şi transparente la nivel local, contribuind
astfel la eficientizarea guvernării locale şi la accentuarea caracterului democratic al realizării politicilor publice locale în
România.
Misiunea Centrului pentru Politici Publice este de a
contribui la îmbunătăţirea procesului de realizare al
politicilor publice prin intermediul iniţierii unor cercetări independente, al intensificării mecanismului
informaţional şi al facilitării dezbaterilor între diferiţi actori ai scenei publice.
Pentru a realiza această misiune, CENPO şi-a propus
următoarele obiective:
 Facilitarea, dezvoltarea şi realizarea de cercetări ştiinţifice
relevante în diferite domenii ale politicilor publice;
 Promovarea şi susţinerea transferului informaţional, al
expertizei în ceea ce priveşte procesul de creare al politicilor publice;

 Iniţierea, dezvoltarea şi facilitarea parteneriatelor în vederea
îmbunătăţirii practicii din domeniul politicilor publice;
 Dezvoltarea şi încurajarea acţiunilor privind participarea
directă a cetăţenilor în procesul de realizare al politicilor
publice.
 Organizarea şi derularea unor servicii de formare continuă a
specialiştilor în conformitate cu prevederilor legislaţiei
corespunzătoare
Agenda noastră îşi propune să contribuie la îmbunătăţirea
procesului local de realizare al politicilor publice, percepţia
noastră fiind aceea că democraţia locală, în prezent slab
dezvoltată în România, poate fi eficient construită la nivel
local şi doar în măsura în care acest lucru se întâmplă în
fiecare regiune a ţării, în aşa fel încât democraţia de la nivel
naţional să fie cu adevărat funcţională. Cu toate acestea,
impactul activităţii noastre este vizibil dincolo de grupul sau
regiunea ţintă; aceasta are un efect multiplicator, atâta timp cât
rezultatele noastre sunt relevante şi pentru alte regiuni. Mai
mult decât atât, ceea ce întreprindem la nivel sub-naţional
poate influenţa politica naţională. Astfel că, ne propunem să
realizăm un proces inclusiv al politicilor publice la nivel local
pentru a contribui la dezvoltarea unui proces democratic în
domeniul politicilor publice în România.
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Cercetare în domeniul politicilor publice şi analiză –
realizăm cercetări şi analize în domeniul politicilor
publice pe diferite teme relevante la nivel local. Astfel,
oferim responsabililor cu procesul decizional un cadru
informaţional vast, abordări alternative şi soluţii posibile,
toate bazându-se pe cercetări temeinice. Aceste cercetări sunt realizate în colaborare cu instituţii
academice, cu cetăţenii, cu organizaţii cu profil comunitar, cu instituţii ale sectorului privat şi cu instituţii publice.



Campanii de advocacy – de-a lungul activităţii noastre,
am realizat faptul că, pe lângă expertiza oferită autorităţilor publice, este necesar să acordăm atenţie
problemelor critice legate de politicile publice prin implicarea în activităţi de advocacy în vederea influenţării
schimbărilor în acest domeniu. Adoptarea unei atitudini
pro-active este vitală în contextul românesc, unde
guvernele locale sunt extrem de vulnerabile în ceea ce
priveşte politicile publice.



Încurajarea personalului academic de a se implica în etapa
de cercetare a politicilor publice – sprijinim dezbaterile

academice prin realizarea unor studii şi prin organizarea
de evenimente în cadrul cărora activitatea noastră de
cercetare este discutată într-un context academic. Această
interacţiune cu spaţiul universitar este un mijloc esenţial
prin care abordările novatoare legate de problema
politicilor publice pot fi dezvoltate. Astfel, obiectivul
nostru este acela de a atrage atenţia studenţilor şi cadrelor
universitare asupra importanţei cercetării din domeniul
politicilor publice şi de a-i încuraja să se implice în astfel
de activităţi.


Intensificarea capacităţii participative a cetăţenilor – ne
propunem să creştem rolul de mediator între cetăţeni şi
cei care sunt responsabili cu politicile publice. Acest lucru
include atragerea atenţiei şi informarea cetăţenilor cu
privire la problemele comunităţii în care trăiesc;
conştientizarea implicaţiilor pe care le au diferite activităţi
ale guvernului local; încurajarea cetăţenilor de a-şi spune
punctul de vedere în ceea ce priveşte politicile locale;
considerarea opiniilor cetăţenilor în activităţile noastre şi
comunicarea lor la nivelul autorităţilor publice locale,
creând astfel o legătură între cetăţean şi politicile publice.

Proiecte 2011 și 2012
 Organizații Civice Europene pentru Bunăstare Locală
 Dezvoltarea Indicatorilor de Bunăstare pentru
Participativă a Strategiei UE pentru Europa 2020

Planificarea

 Grassroots Europe Initiative
 Implicaţiile Reglementariilor in ceea ce priveste Finanţările Publice
asupra Serviciilor Organizaţiilor Societăţii Civile
 Sustinerea parteneriatelor APL-ONG pentru elaborare de strategii si
politici publice locale durabile
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Proiecte
Dezvoltarea Indicatorilor de Bunăstare pentru Planificarea Participativă a
Strategiei UE pentru Europa 2020
Finanţatori: Comisia Europeană - Agenţia executivă Educaţie, Audiovizual şi Cultură, prin Programul
„Europa pentru cetăţeni”, acţiunea 2, măsura 3
Parteneri: Network of Education Policy Centers - Croaţia
Nadácia Škola dokorán – Wide Open School Foundation - Slovacia
Website: http://www.cenpo.ro/wellbeing/
Perioada de Implementare: 1 Octombrie 2010 – 31 Septembrie 2011
Manager Proiect: Andreea Suciu
Manager Comunicare: Diana Moraru
Valoarea Totală: 93,608.10 Euro, valoarea finanţării nerambursabile 55,000.00 Euro.
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Obiectivul General al proiectului este de a oferi cetăţenilor, funcţionarilor publici şi organizaţiilor
societăţii civile posibilitatea de a interacţiona în vederea îmbunătăţirii planului Europa 2020 pentru
bunăstare. Proiectul promovează participarea cetăţenească ca o resursă pentru dezvoltarea, promovarea
şi optimizarea bunăstării sociale şi a mediului, nu doar a celei economice.

Mese rotunde 2011
11 Februarie 2011, Baia Mare, România

Obiectivele Specifice ale proiectului se referă la evaluarea schimbărilor adoptate la nivel
guvernamental în urma adoptării a diferiţi indicatori economici şi sociali care măsoară bunăstarea;
colectarea de informaţii sistematice privind modul în care noii indicatori sociali pentru măsurarea
prosperităţii şi bunăstării remodelează rolul diferiţilor actori în dezvoltare, planificare şi implementare
locală; dezvoltarea de strategii ale societăţii civile pentru acţiuni de advocacy privind reforma
reglementării furnizării de servicii publice pentru perioada de planificare a dezvoltării 2014-2020.
Grupul Ţintă este reprezentat de organizaţii ale societăţii civile care oferă servicii de bunăstare
publică, precum şi instituţii publice care sunt implicate în procesul de planificare al strategiei Europa
2020, la nivel local, regional, naţional şi European.

2-3 Septembrie 2011, Oradea, România

Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului au constat în:
 Reuniuni ale partenerilor cu scopul de a dezvolta un plan comun de implementare
 Analiza situaţională privind rolul indicatorilor sociali de măsurare a prosperităţii şi bunăstării în
planificarea agendei Europa 2020
 Dezvoltarea cadrului analitic şi efectuarea de analiză pentru a evalua posibilul rol al indicatorilor
sociali în măsurarea prosperităţii şi bunăstării în planificarea agendei Europa în 2020
 Reuniuni ale cetăţenilor la nivel local organizate în cele 3 țări partenere
 Volum care cuprinde analiza indicatorilor de bunăstare în cele 3 țări partenere
Conferință international la care au participat 30 de reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale din Europa Centrală și de Est (Bulgaria, Croația, Macedonia, Polonia, România și Slovacia).
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Proiecte
Organizații Civice Europene pentru Bunăstare Locală

Finanţatori: Comisia Europeană - Agenţia executivă Educaţie, Audiovizual şi Cultură, prin Programul
„Europa pentru cetăţeni”, acțiunea 1, măsura 2
Open Society Foundations (Ungaria), Education Support Program
Parteneri: Open Society Foundations (Ungaria), Education Support Program - partener coordonator
Interkulturelles Zentrum (Austria)
Agora CE (Cehia)
Education Development Center (Letonia)
Perioada de Implementare: 1 Ianuarie 2011 – 31 Decembrie 2011
Manager Proiect: Andreea Suciu
Website: http://grassrootseurope.educationdevelopment.org/ Blog: http://grassrootsblog.eu/
Valoarea Totală: 64,707.00 Euro
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Obiectivul General sprijinirea organizațiilor civice europene de la nivelul comunităților în dezbaterile de
elaborare a politicilor publice de la nivelul UE.

Mese rotunde 2011

Obiectivul Specific al proiectului a fost de a oferi cetățenilor din 5 țări oportunitatea de a interacționa
cu factori de decizie și organizații ale societății civile de la nivel local, național și European. La nivel local
proiectul s-a axat pe o abordare participativă și la nivelul comunității și a urmărit să implice o serie de
organizații civice care contribuie la promovarea unor factori indirecți pentru dezvoltarea locală (cultură,
creativitate și inovație din partea cetățenilor) și care contribuie la creșterea bunăstării locale. Prin
implicarea cetățenilor din diverse medii sociale și profesionale, acordând o atenție deosebită categoriilor
defavorizate, proiectul și-a propus să ofere posibilitatea acelor voci locale care de obicei nu sunt auzite să
ia parte la dezbaterile din cadrul procesului Europa 2020, să asigure dialogul și interacțiunea între factorii
de decizie de la nivelul UE și cei direct afectați de politicile UE.

8 Aprilie 2011, Cluj-Napoca, Romania

Grupul Ţintă a vizat organizațiile civice europene de la nivelul comunităților care activează în domeniul
educației și al incluziunii sociale.
Activităţi O componentă a inițiativei a vizat organizarea, în 2011, a unor serii de evenimente:
- 4 întâlniri de coordonare pentru managerii de proiect din cele cinci țări partere
- 22 de evenimente locale și naționale în cele cinci țări partenere
- 2 conferințe internaționale a organizațiilor civice, ce au avut loc în Budapesta și în Bruxelles
De asemenea, au fost realizate o serie de studii și analize de politici referitoare la rolul pe care îl au
organizațiile civice în stabilirea pincipiilor democrației participative și în dezvoltarea bunăstării locale.
- Analiza literaturii de specialitate în domeniul organizațiilor civice și al voluntariatului în Europa
- Analiză de politici privind elaborarea strategiei Europa 2020
- Publicații naționale – studii de caz rezultate din dezbaterile cu organizațiile civice de la nivel național
- Volum care cuprinde analiza participării organizațiilor civice la dezvoltarea politicilor de bunăstare.

9 Mai 2011, Cluj-Napoca, Romania
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Proiecte
Grassroots Europe Initiative
Finanţatori: Open Society Foundations (Ungaria), Education Support Program
Parteneri: Education Development Center (Letonia)
Children are the Future (Albania)
Forum for Freedom in Education (Croația)
Life e.V. (Germania)
Website: http://www.grassrootseurope.org/?
Perioada de Implementare: 1 Aprilie 2012 – 30 Decembrie 2012
Manager Proiect: Andreea Suciu
Valoarea Totală: 10,837.00 Euro
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Obiectivul General al initiative este sprijinirea organizațiilor civice de tip grassroots din comunitățile europene care au capacitatea de a mobiliza comunitățile din care fac parte și să influențeze opinia
publică în privința problemelor și provocărilor privind marginalizarea în educație și sprijinirea grupurilor
vulnerabile ale societății.

Întâlniri grassroots 2012
4-5 Mai 2012, Sighișoara, România

Obiectivul Specific ale acestei initiative este de a sprijinii proiecte comune și acțiuni inițiate de organizațiile civice, care au scopul de a derula activități pentru consolidarea comunităților din care fac parte
și care să conducă la întărirea societății civile și a organizațiilor de tip grassroots prin implicarea unui
număr larg de factori interesați din domeniul educației.
Sprijinul initiativelor a fost sub formă de mini-granturi iar rolul CENPO a fost de a oferi măsuri de suport : mentorat; sprijinirea financiară adițională pentru organizarea întâlnirilor factorilor interesați;
măsuri de vizibilitate a proiectului și facilitarea relației cu ceilalți factori interesați (autorități locale, reprezentanți ai mediului academic etc.), expertiză externă.
Grupul Ţintă este reprezentat de organizaţii ale societăţii civile din cadrul rețelei grassroots care
activează în domeniul educației și al incluziunii sociale.

16-17 Iunie 2012, Sibiu, România

Buget: bugetul total alocat pentru această inițiativă a fost de 100.000 USD. Organizațiile aplicând în
parteneriat, pentru o sumă maximă de 25.000 USD/țară.
În 2012, inițiativa a sprijinit implementarea a 9 proiecte derulate în parteneriat în 5 țări europene, implementate de 48 de organizații civice. Pentru a afla mai multe despre această inițiativă și despre proiectele
implementate, vă rugăm să accesați site-ul: www.grassrootseurope.org .
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Proiecte
Implicaţiile Reglementării Finanţelor Publice
asupra Agendei Serviciilor Organizaţiilor Societăţii Civile
Finanţatori: Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe
Perioada de Implementare: 1 Octombrie 2010 – 31 Martie 2012
Website: http://www.cenpo.ro/studiu_finantari_ONG/
Manager Proiect: Zsófia Kelemen
Manager Comunicare: Diana Moraru
Analist Politici Publice: Márton Balogh
Expert Juridic: Dacian Dragoş
Valoarea Totală: 69,962.00 USD.
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Obiectivul General al acestei iniţiative este de a iniţia o dezbatere la nivel naţional cu privire la
implicaţiile creşterii interesului instituţiilor publice de a finanţa organizaţii ale societăţii civile din
România care oferă servicii publice.

Mese rotunde 2011
30 Iulie 2011, Cluj-Napoca, Romania

Obiectivele Specifice ale proiectului se referă la evaluarea raportului dintre sectorul public şi
societatea civilă, considerând finanţările publice ca şi sursă dominantă de finanţare pentru activităţile
organizaţiilor societăţii civile; colectarea sistematică de informaţii referitoare la modul în care finanţarea
publică modifică definirea şi activităţile organizaţiilor societăţii civile; analiza capacităţii organizaţiilor
societăţii civile de a participa la consultările publice cu privire la reforma reglementării furnizării de
servicii publice pentru perioada de programare financiară multianuală 2014-2020.
Grupul Ţintă vizează atât organizaţiile societăţii civile din România care furnizează servicii de interes
public, cât şi instituţiile publice care reglementează şi administrează fonduri publice pentru susţinerea
acestor activităţi.
Activităţile desfăşurate în cadrul proiectului au constat în analiza situaţiei actuale de finanţare publică
a activităţilor organizaţiilor societăţii civile, precum şi în organizarea unei mese rotunde în Cluj Napoca,
atât cu participarea reprezentanţilor mediului public, cât şi a celui civic din diferite sectoare de furnizare
de servicii. Principalul rezultat a fost culegerea de informaţii referitoare la gradul de accesibilitate la
finanţările din fonduri publice, pentru organizaţiile civice și conturarea studiilor și cercetărilor;
familiarizarea participanţilor cu instrumentele de consultare publică în cadrul reglementărilor finanţărilor
din fonduri publice, la nivel naţional şi european; încurajarea de schimburi de experienţă între
organizaţiile civice în accesarea fondurilor publice şi implementarea proiectelor finanţate din aceste
fonduri; dezvoltarea de parteneriate pentru întărirea capacităţii organizaţiilor civice de a implementa
proiecte finanţate din fonduri publice; precum şi realizarea unei coaliții a organizațiilor civice - Coaliția
Finanțări din Fonduri Publice pentru Organizații Civice.

9 Aprilie 2011, Cluj-Napoca, Romania
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Proiecte
Sustinerea parteneriatelor APL-ONG pentru elaborare de strategii si
politici publice locale durabile
Finanţatori: FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Dezvoltarea
Capacitatii Administrative 2007-2013
Perioada de Implementare: 15 Noiembrie 2012 – 15 Noiembrie 2013
Parteneri: Asociatia AGES (Satu-Mare), Asociatia AREA3 (Cluj-Napoca), Asociatia KALOT
(Miercurea-Ciuc), Asociatia Pro Vobis – Centrul National de Resurse pentru Voluntariat (ClujNapoca) si Asociatia PLUSMINUS (+/-) (Cluj-Napoca)
Manager Proiect: Andreea Suciu
Asistent Proiect: Andra Hututui
Expert Politici Publice: Daniel Pop
Expert Planificare Strategică: Márton Balogh
Expert elaborare planuri strategice: Ștefan Harda
Valoarea Totală: 463.746,00 lei
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Obiectivul General Obiectivul general al proiectului este îmbunatatirea procesului de elaborare
participativa a politicilor publice la nivelul comunitatilor locale prin cresterea capacitatii organizatiilor
partenere de a identifica nevoile comunitatilor în care activeaza si de a planifica si implementa actiuni
sustenabile, în parteneriat cu autoritatile publice, privind strategiile locale pentru perioada 2014-2020.

Cursuri 2012
2-7 Iulie, Cluj-Napoca, Romania

Scopul proiectului este cresterea capacitatii ONG-urilor de a dezvolta propuneri de planuri de actiune
si strategii cu un impact semnificativ în societate, promovând astfel o buna guvernare si principiul
parteneriatului pubic privat.
Grupul Ţintă este format din 26 de angajati, membrii si voluntari din cadrul organizatiilor partenere si
9 din cadrul Centrului de Politici Publice din Cluj-Napoca. Proiectul va impacta de asemenea comunitatea
locala, care va beneficia de îmbunatatirea calitatii politicilor publice locale si de mai multe oportunitati de
participare în procesul decizional.
Activităţile
Organizarea unui program de instruire format din 6 module (Politici Publice, Planificare Strategica,
Managementul Proiectelor, Achizitii Publice, Formator, Comunicare si PR pentru sectorul ONG), urmat
de workshop-uri prin care se va asigura asistenta pentru implementarea în practica a cunostintelor
dobândite;

4-9 Iunie 2012, Cluj-Napoca,

Participarea ulterioara a membrilor organizatiilor neguvernamentale care au beneficiat de programul de
formare la consultari publice locale si elaborarea de propuneri si opinii în domeniile lor de expertiza;
elaborarea a 4 propuneri de politici publice pentru perioada 2014-2020;
Dezvoltarea unui incubator de politici publice (Policy Incubator) prin care se va asigura accesul la carti si
studii de specialitate în domeniul politicilor publice si, de asemenea, sprijin si asistenta acordate de Centrul
de Politici Publice organizatiilor civice în elaborarea de propuneri de politici publice;
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Evenimente
Mese Rotunde
Dezvoltarea Indicatorilor de
Bunăstare pentru Planificarea
Participativă a Strategiei UE
pentru Europa 2020
11 Februarie - Baia Mare
Rolul politicilor publice de bunăstare
la nivelul comunităților
8 Aprilie - Cluj Napoca
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Mese Rotunde
Rolul organizatiilor civice în cadrul
comunităților și în procesul de elaborare al politicilor publice locale
29 Iulie - Cluj Napoca

Implicaţiile reglementării finanţărilor
publice asupra serviciilor
organizaţiilor societăţii civile
30 Iulie - Cluj Napoca

Implicaţiile reglementării finanţărilor
publice asupra serviciilor
organizaţiilor societăţii civile
9 Aprilie - Cluj Napoca

Seminar Internațional: Dezvoltarea
Indicatorilor de Bunăstare
2-3 Septembrie - Oradea

Expoziție Caricaturi - Evenimentul a
marcat sărbătorirea Zilei Europei și a
urmărit prezentarea politicilor
publice sub forma caricaturilor.
9 Mai - Bastionul Croitorilor

Conferințe Internaționale
7-9 Octombrie 2011 - Budapesta
14-15 Noiembrie 2011 - Bruxelles
2-4 Decembrie 2012 - Budapesta

Publicaţii
Dezvoltarea Indicatorilor de Bunăstare
pentru Planificarea Participativă a
Strategiei UE pentru Europa 2020 Studiu de caz

Organizații Civice în România
- Studiu de caz
Engleză/Română

Engleză/Română
Rethinking the Quality of Life in Europe
Approaching the current state of
wellbeing in Romania, Croatia and
Slovakia
Engleză/Română

Well-being Reconsidered:
Empowering Grassroots
Organizations - Cross-Country
Experiences from the
Grassroots Europe for Local
Wellbeing Initiative
Engleză/Română

Wellbeing: Aspects and Evaluation
Oveview of the literature
Engleză
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Indicatori Financiari
Buget
În anul 2012 Centrul pentru Politici
Publice a continuat proiectele iniţiate în
2011 şi, în plus, noi proiecte au fost demarate, proiecte care vor continua în anul
2013.

Buget Anual (Lei)
An

Mai mult, anii 2011 și 2012 au însemnat
pentru CENPO o crestere substantiala a
bugetului dedicat proiectelor si activitatilor desfasurate. În ceea ce priveşte sursele
de finanţare, acestea au provenit dintr-o
varietate de surse: fonduri guvernamentale, finanţări din partea organizaţiilor
internaţionale, dar şi parteneriate.

636.715,00
467.752,00

151.430,00

87.039,00
2007
1
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Buget Anual

2008
2

203.429,00
2009

3

145.468,00
2010

4

2011
5

2012
6

Finanţatori

Uniunea Europeană

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Open Society Institute
Education Support Programe
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Parteneri
Education Development
Center (Letonia)

Nadácia Škola dokorán
Wide Open School Foundation

Fundaţia Civitas pentru
Societatea Civilă

Universitatea Babeş Bolyai

Facultatea de Științe Politice,
Administrative și ale Comunicării
Departmentul de Științe Politice
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Network of Educational Policy Centers

Conducere şi Personal
Board
Preşedinte
Daniel Pop
E-mail: dpop@cenpo.ro
Vice-Preşedinte
Márton Balogh
E-mail: mbalogh@cenpo.ro
Membru
Csaba Hajdó
E-mail: cshajdo@cenpo.ro
Membru
Gábor Kolumbán
E-mail: gkolumban@cenpo.ro
Consiliu Director
Daniel Pop - Președinte
Márton Balogh - Vice-Președinte
Andreea Suciu - Director Executiv

Cercetători
Andreea Suciu
E-mail: andreeasuciu@cenpo.ro
Andra Huțuțui
E-mail: ahututui@cenpo.ro
Diana Moraru
E-mail: dmoraru@cenpo.ro
Ana Maria Enache
E-mail: aenache@cenpo.ro
Zsofia Kelemen
E-mail: zkelemen@cenpo.ro
Contabil
Sanda Mihaela Fălcuşan
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Centrul pentru Politici Publice
Public Policy Centre

Str. Ţebei, nr.21, Corp C, etaj 2
400305 Cluj-Napoca, România
Phone: + 40 264 354 455
Fax: + 40 264 354 455
E-mail: info@cenpo.ro
Website: www.cenpo.ro
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