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Listă semnături de susţinere Scrisoare Deschisă 
„Solidaritate cu învăţătoarea Cristina Anghel” 

21 octombrie 2010 
 
Nr. 
 

Nume şi prenume Ocupaţie Mesaj 

1 Bolcu Stefan - - 
2 Calin Alice Masteranda, Politici, Gen 

si Minoritati – S.N.S.P.A. 
- 

3 Molocea Andrei Elev Liceul de arta Stefan 
Luchian Botosani,clasa a 
XII-a 

- 

4 Molocea Liviu Referent departament 
logistica, Artsa na 
Romana-Botosani 

- 

5 Vlad Liana Camelia - - 
6 Molocea Maria Confectionera,Botosani - 
7 Neaga Marian Invatator - 
8 Braga Andreea - Sustin aceasta solidaritate morala fata de 

gestul eroic al doamnei invatatoare Cristina 
Anghel. Prin exemplul sau non-violent, 
doamna Anghel lupta pentru dreptul la o 
viata decenta a tuturor persoanelor ce isi 
desfasoara activitatea in domeniile puternic 
feminizate, cum sunt educatia si sanatatea. 
Taria de caracter de care da dovada doamna 
Cristina Anghel prin gestul sau eroic 
reprezinta un model de integritate pentru cei 
care impartasesc aceleasi cauze. 

9 Neaga Ecaterina Inginer agronom - 
10 Valentin Nicolescu Doctorand S.N.S.P.A. - 
11 Catalin Neaga Economist - 
12 Delia Stan - Sustin aceasta initiativa a Centrului 

FILIA.Trebuie sa invatam sa nu mai fim 
indiferenti la ce se intampla in jurul nostru 
si sa ne aparam drepturile. 

13 Cristina Radoi Doctoranda S.N.S.P.A. Sustin cauza doamnei invatoare Cristina 
Anghel. Preocuparea clasei politice fata de 
problemele existente in domeniul 
invatamantului trebuie sa depaseasca stadiul 
discursiv in favoarea adoptarii unor masuri 
concrete care sa vizeze valorificarea 
corespunzatoare a muncii desfasurate in 
acest sistem. Societatea evolueaza in masura 
in care sistemele de invatamant si sanatate 
sunt sprijinite, nu putem sprijini numai 
sistemul militar si cel de ordine publica si sa 

http://www.feminism-romania.ro/index.php/ro/presa/editoriale/223-solidaritate-cu-invatatoarea-cristina-anghel
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ne asteptam ca astfel vom construi noi 
modele morale pentru tinerii din Romania! 

14 Vic Bancila - Sustin cauza doamnei invatoare Cristina 
Anghel.  
Prin aceasta forma de protest, Invatatoarea 
Cristina Anghel, arata un model eficient de 
a contesta o decizie a autoritatilor, in loc sa 
faca discutii cu prietenii ori cunoscutii 
despre problemele invatamintului. 
Ne dorim dascali etici si care sa fie modele 
pentru copii nostri - Invatatoarea Anghel 
prin acest protest da o lectie civica si 
confirma ca "Omul sfinteste locul" 

15 Florin Poenaru Drd antropologie sociala - 
16 Irina Malcea Operator cultural - 
17 Alexandra - Este strigator la cer ca intr-o tara 

democratica din Uniunea Europeana este 
nevoie sa-ti risti viata pentru drepturile pe 
care Constitutia ti le ofera . O admir pe 
aceasta invatatoare care trage un semnal de 
alarma cu privire la directia in care merge 
Romania . 

18 Simona-Maria 
Chirciu 

Studenta la Facultatea de 
Stiinte Politice – 
S.N.S.P.A. 

--- 

19 Alexandra Florea Absolventa S.N.S.P.A. - 
20 Lefegiu Maria Masteranda, S.N.S.P.A. Toata consideratia pentru aceasta Doamna 

si pentru initiativa Centrului FILIA. 
21 Bogdan Dragu - Ma alatur iunitiativei FILIA. 

Este incredibil ca dupa 20 de ani o femeie 
recurge la aceasta forma de protest. 

22 Iulian Voicu - Sustin. 
23 Hurmuz Adina Studenta Facultatea de 

psihologie, Iasi 
- 

24 Smaranda Voicu Masteranda - Politici, Gen 
si Minoritati – S.N.S.P.A. 

- 

25 Iancu Dragos Antreprenor De existenta statului de drept, de 
respectarea si predictibilitat ea legilor 
depind libertatea si bunastarea noastra, iar 
doamna profesoara isi risca viata pentru 
aceste principii. Pentru mine este o eroina si 
sper ca si pentru voi. 

26 Andra-Maria 
Roescu 

doctoranda S.N.S.P.A. - 

27 Iancu Domnita Inginera Doamna profesoara da o palma la tot ceea 
ce inseamna respectarea legilor intr-o tara 
care este monitorizata pe justitie si care nu 
respecta o lege votata in parlament cu 
majoritate .VA aduceti aminte cu cat 
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aplomb si popularizare a fost votata in 
2008? 
NU inteleg de ce politicienii o roaga de 
doamna profesoara Cristina Anghel sa 
renunte cand e in vointa lor sa aplice legea ?  
Aplicati DOMNILOR legea si terminati cu 
ipocrizia! 
Toata stima Doamna CRISTINA 
ANGHEL! 

28 Cristina Moraru Economista - 
29 Dadu Daniela 

Rahela 
Masteranda - Politici, Gen 
si Minoritati, S.N.S.P.A. 

- 

30 Zeru Florin - - 
31 Bogdan O. Popescu - Sunt solidar cu doamna Cristina Anghel. Sa 

aiba putere si sa speram ca sacrificiul 
dumneaei ne va ajuta pe noi toti. 

32 Delia Gheorghiu - Imi exprim si eu solidaritatea fata de dna 
Cristina Anghel si o admir pentru ceea ce 
face. 

33 Miruna Matei Masteranda - 
34 Bogdan Stanoiu Profesor matematica Mă numesc Bogdan Stănoiu și sunt profesor 

de matematică. Îmi exprim pe această cale 
solidaritatea cu doamna Cristina Anghel. 
Avem nevoie de o adevărată reformă a 
învățământului românesc, nu de 
pseudoreforma lui Funeriu. 

35 Ana Georgeta 
Nicoles 

Pensionara - 

36 Ana Alexandra Masteranda - Politici, gen 
si minoritati 

- 

37 Razvan Gheorghe Traducator - 
38 Iulia Sima - Ma alatur cu toata inima celor care sustin 

acest protest. Imi pare rau ca in tara asta 
este nevoie de gesturi extreme pentru a 
atrage atentia asupra a ceea ce conteaza! 

39 Ioana Nanu Profesoara - 
40 Ariana Vacaretu Profesoara Ma alatur demersului d-nei invatatoare 

Cristina Irina Anghel. 
41 Ilinca Buciu Profesoara - 
42 Ilona Voicu Masteranda-Politici, gen si 

minoritati 
- 

43 Ghile Adina Studenta in cadrul 
S.N.S.P.A.-ului, Facultatea 
de stiinte Politice 

- 

44 Irina Ilise Studenta S.N.S.P.A. - 
Masterat Politici Gen 
Minoritati 

- 

45 Elena Lucia Balan Profesoara de stiinte socio- Salut initiativa FILIA de a exprima 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001695875313&v=info#/profile.php?id=100001695875313
http://twitter.com/xJudith
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umane, Scoala Superioara 
Comerciala "N. 
Kretzulescu" 

solidaritatea cu d-na  invatatoare Cristina 
Anghel.  
Sunt intru totul de acord cu ideile 
exprimate. 
Ma alatur acestei initiative, sunt gata sa 
devin samnatara - un mic gest de bun simt 
elementar, fata de gestul domniei sale de un 
eroism extrem. 
Ii doresc multa sanatate si putere Doamnei 
Invatatoare (chiar puterea de a renunta la 
aceasta forma a luptei) si o asigur de tot 
sprijinul meu si al colegelor mele. 
Va multumesc pentru initiativa de a da glas 
solidaritatii 

46 Danciu Natalia Profesoara  
47 Simona Obreja Psiholog Nu numai ca as vrea sa ma alatur initiativei 

dv (si nu doar pentru ca si mama mea e 
invatatoare, ambii mei parinti fiind cadre 
didactice).  

48 Oana Tanase Critic de arta, muzeograf, 
MNAC Bucuresti 

Va rog sa considerati sprijinul meu, daca 
este necesar. 
Cu cele mai bune ganduri, Oana! 

49 Simona Popescu Scriitoare, profesoară la 
Universitatea București 

- 

50 Ion Bogdan Lefter Scriitor, profesor la 
Universitatea București 

- 

51 Aida Postolache Conferentiar doctor La cata forta intelectuala are doamna 
Cristina Irina Anghel, ar fi fost suficiente 
argumentele ei bine documentate si atat de 
lucid exprimate ! 
De ce a fost nevoie de greva foamei? Ca sa 
atraga atentia unor conducatori inumani ?! 
Invatatoarea Cristina Irina Anghel ne invata 
acum lectia demnitatii. Cati vor lua o nota 
de trecere ? 
Personal, consider ca aceasta jertfa este 
inutila. Draga Doamna Cristina, purtati 
numele lui Iisus Hristos, dar, pentru numele 
lui Dumnezeu, nu va sacrificati ! Reveniti la 
viata, va rugam ! 

52 Corina Raiciu Artist, painter - 
53 Oana Voncick Masteranda Politici, Gen si 

Minoritati, S.N.S.P.A. 
 

54 Dorina Köbele-
Milas 

Studenta la film in Köln, 
fotografa 

Va multumesc pentru tot ce faceti! sunt 
mandra de orice pas de acest gen... am visat 
mereu la el...  

55 Remus Cernea Co-presedinte Miscarea 
Verzilor 

Dragi prieteni, vă invit să semnaţi şi să 
promovaţi apelul de mai jos! Este unul 
pentru o cauză nobilă pe lângă care nu 
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trebuie să trecem indiferenţi! 
56 Gelu Sabau Profesor - 
57 Maria Bucur Titulara Catedrei „John W. 

Hill” de istorie est-
europeana, Indiana 
University, Bloomington, 
SUA 

- 

58 Bogdan Zegheanu Student Politehnica - 
59 Michael Shafir Chair, International 

Relations,Faculty of 
European Studies 
Babes-Bolyai University, 
Cluj-Napoca Romania 

Ma alatur initiativei. 

60 Vladutu Diana  Studenta  
61 Irina Sorescu  Presedinta Executiva, 

Centrul Parteneriat pentru 
Egalitate   

Centrul Parteneriat pentru Egalitate sustine 
demersul. 

62 Olivia Nitis   Art critic&curator    
63 Adrian Basaraba  Conf. univ. dr. Adrian 

Basaraba 
Universitatea de Vest 
din Timisoara 

 

64 Dumitru Bortun  Conf.univ.dr. S.N.S.P.A..  Sunt solidar cu doamna Cristina Anghel si o 
admir pentru consecventa. Nu cred, ca altii, 
ca este o 
"ciudata", cred ca a inteles un lucru pe cere 
putini oameni il inteleg: nu merita sa traiesti 
oricum - de pilda, intr-o societate 
impredictibila, in care Statul este principalul 
inamic public. 
Salariul cadrelor didactice din Romania nu 
este o problema personala a educatorilor, 
invatatorilor 
si profesorilor, asa cum cred popandaii si 
carciogii din fruntea statului. Ea este o 
problema a 
viitorului natiunii romane - deci o problema 
de "securitate nationala", cum se spune in 
limbajul 
birocratiei statatle. 
De ce? Fiindca salariile neatractive vor 
determina depopularea domeniului, care va 
cunoaste doua 
etape: mai intai "criza relativa" - scaderea 
valorii profesionale a cadrelor didactice 
(etapa care 
a si inceput); apoi "criza absoluta" de cadre 
didactice (cand vor ramane catedre 
neacoperite, 
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scoli fara profesori, cum se intampla acum 
cu spitalele care nu mai au doctori si 
asistente). 
Dar ce sa intelega niste fosti repetenti si 
corigenti care conduc Romania de azi? Nici 
macar nu-i 
intereseaza! 
Succes, Cristina!  

65 Cristina Stefan   Imi exprim solidaritatea cu invatatoarea 
Cristina Anghel. 
Nimeni nu ar trebui sa fie lasat singur. 

66 Eniko Vincze  Prof. univ. dr.  
Universitatea Babes-
Bolyai  
Presedinta Fundatiei 
Desire, Cluj  

 

67 Sinziana Radu     
68 Tatarus   Felicitari pentru transformarea vorbelor in 

fapte! Asta ar trebui sa ne caracterizeze pe 
fiecare dintre noi!Tot respectul!  

69 Georgeta Baluta  Pensionara  Va sustin sin tot sufletul.  
70 Madalina Florea Antreprenor Avem nevoie de cat mai multe initiative 

sustinute de un numar cat mai mare de 
oameni pentru a genera o schimbare. Poate 
un gest extrem ne impinge catre o astfel de 
initiativa.  

71 Laura Candidatu  Studenta  
72 Ovidiu Anemtoaicei Doctorand Central 

European University 
 

73 Raluca Bibiri  Cercetător CESI, studii de 
gen  

 

74 Rebeca Schenkel  Asistenta pedagogica   
75 Alexandra Negrut  Asistent director Fundatia 

Dezvoltarea Popoarelor  
 

76 Delia Panait  Realizator emisiuni radio si 
masteranda- Politici, gen si 
minoritati, S.N.S.P.A. 

 

77 Carmen Radu  Carmen Radu, 
Marketing&PR Manager  

Felicitari pentru initiativa! Chiar este nevoie 
de un activism eficient si bine ancorat in 
realitatile cu care ne confruntam.  

78 Mara Calista  Masteranda Sustin cauza din simplul motiv ca sunt 
foarte putine persoane care sunt in stare sa 
treaca peste egoismul propriilor persoane 
pentru a da un exemplu majoritatii! Aceste 
situatii sunt de apreciat, cu atat mai mult cu 
cat iti faci rau tie, dar un bine altor cateva 
mii sau zeci de mii de persoane! acrifciul 
profesoarei nu va fi trecut cu vederea, cu 
atat mai mult cu cat sunt zeci de mii de 
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persoane care se identifica cu problema 
dansei!  

79 Costel Popa  Director Salvati Delta Sustinem pe doamna profesoara si demersul 
initiat. 

80 Dan Barbulescu  Director Centrul pentru 
politici durabile - Ecopolis  

 

81 Nicoleta Apostol  Masteranda CESI, studii de 
gen  

 

82 Cristina B.  Doctorand Fizica, asistent 
cercetare, Facultatea de 
Fizica  

Stimata Doamna, va inteleg perfect gestul.  

83 Ioana Vlad  Membra FILIA, drd. 
S.N.S.P.A.  

Sustin aceasta cauza, cu speranta ca 
solidarizarea in jurul unor reactii atat de 
verticale la nedreptate este un proces 
esential intr-o democratie  

84 Emilian Ivasuc  Profesor, invatamant 
preuniversitar  

- 

85 Lucica Pecie  Cercetator stiintific, 
Auditor financiar.  

 Mama si bunica a unor copii care NU VOR 
SA PARASEASCA ACEASTA TARA! 
Vrem RESPECT si un sistem de educatie 
ADECVAT pentru tinerii acestei tari! Nu 
este necesar sa moara oameni pentru 
drepturile constitutionale !  

86 Mirica Rodica  Profesoara Toata dragostea Doamnei Anghel!!! 
De ce este nevoie de un astfel de sacrificiu 
ca sa ni se permita sa traim NORMAL?  

87 Simona Qăroni   Admir gestul d-nei Cristina Anghel, dar in 
Qara noastră parcă trebuie să avem martiri, 
Qi nici aQa parcă nu se schimbă ceva în 
bine.  

88 Oana Ion  Doctoranda  
89 Laura Grunberg Prof. Asociat SNSPA si 

Universitatea Bucureşti, 
Preşedintă Societatea de 
Analize Feministe “AnA” 

 

90 Gabriela Cretu   
91 Valentina Dragu  O asiguram pe doamna Cristina Anghel de 

întreaga noastră solidaritate morală  
92 Daniela Draghici  - Specialista advocacy 

pentru politici publice   
- Membra AnA-Societatea 
de Analize Feministe 
- Membra, consiliul 
director, Societatea de 
Educatie Contraceptiva & 
Sexuala (SECS) 
 

 

93 Loredana Ercus  absolventa S.N.S.P.A.  
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94 Carmen Amza  Profesoara  
95 Cristina Mocanu  Doctoranda. S.N.S.P.A.  
96 Mihaela Cosescu  Doctoranda. S.N.S.P.A.  
97 Dragomir Mihaela    Romanii, indiferent de domeniul in care 

lucreaza nu au nici un gram de spirit de 
actiune. Unde e reactia si solidaritatea 
celorlalti profesori? 
In alta tara acest caz ar fi fost un bun motiv 
pt. ca profesorii sa organizeze spontan o 
manifestare in care sa ceara recapatarea 
demnitatii.  

98 Mirela Vlasceanu  Doctoranda. S.N.S.P.A.  
99 Stan Cristina  Coord.Proiecte A.R.T. 

Fusion  
Ma alatur cu drag! 

100 Mihaela Chiribuca  Masteranda - Politici, gen 
si minoritati  

 

101 Roxana Dumitrache  Masteranda   
102 Dan Dumitrache  Medic  
103 Ticala Bogdan  Inspector financiar - 

economist  
 

104 Stefania Manea   Sunt alaturi de dvs! Insa doresc sa incetati 
greva foamei! Nu merita sa va riscati viata! 
Dovada cea mai plauzibila este numarul 
mare de zile de cand sunteti in greva si 
faptul ca nici nu se gandeste cineva sa va 
rezolve cerintele, ci, din contra, va lasa sa 
muriti! Va rog din suflet sa incetati greva!  

105 Cristina Dogot  Profesoara Si totusi, e atat de putin ceea ce facem.. . 
106 Letitia Mark Presedinta Asociatia 

Femeilor Tiganci "Pentru 
Copiii Nostri 

Asociatia Femeilor Tiganci "Pentru Copiii 
Nostri", Timisoara se solidarizeaza cu 
Doamna invatatoare Cristina Anghel. 
Suntem ingrijorate de situatia grava in care 
se afla. Rugam autoritatile sa treaca peste 
cinismul si nepasarea caracteristica si sa 
rezolve in regim de urgenta doleantele care 
nu sunt numai ale Doamnei ivatatoare ci ale 
tuturor dascalilor. 
Cu respect si ingrijorare, prof. Letitia Mark, 
presedinta organizatiei. 

107 Liliana Nanu  Asistent Manager  - 
108 Micaela Jugravu - - 
109 Madalina Vladescu Profesoara - 
110 Crina Morteanu - - 
111 Georgeta Adam  Presedinte Ariadna, 

Romanian Women' Lobby  
Asociatia Jurnalistelor din Romania se 
solidarizeaza cu dna invatatoare Cristina 
Anghel in greaua misiune de a stopa 
agresivitatea guvernamentala asupra unei 
profesiuni de mare prestanta din Romania si 
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din lume: aceea de  educator al tinerelor 
generatii. Totusi, nu cred ca ar trebui sa 
plateasca cu propria sanatate si chiar viata. 
De aceea o sfatuiesc calduros sa renunte la 
greva pana nu este prea tarziu. Alte metode 
de a atentiona pe guvernanti de acest grav 
abuz pot fi in continuare folosite de noi toti. 
Multa sanatate si putere de a rezista!   

112 Magdalena Uleia  Profesoara Poate asa ne vom trezi din amorteala!  
113 Maria Postu   - O sustin din tot sufletul pe d-na Cristina 

Anghel  
114 Valentina Barbu  Profesoara  
115 Cristina Vaileanu Specialista dezvoltare 

organizationala  
Ma alatur demersului Centrului Filia de 
sustinere a doamnei Crsitina Anghel  

116 Carmen Olteanu  Junior editor  - 
117 Nicolae Cristina  - Sunt alaturi de dna. Cristina. 

Este pacat ca trebuie sa recurgem la gesturi 
extreme pt.a ne castiga drepturile, libertatea, 
meritele... 
Dumnezeu, sa va ajute!  

118 Liviu Cristian  Regizor - 
119 Adriana Arsenie   Doamna invatatoare este o femeie cu mare 

forta morala si demnitate. O sustin cu totul.  
120 Tariceanu Alina  Doctoranda S.N.S.P.A.  E de necrezut că în Romania europeană a 

anului 2010 mai există persoane care sunt 
dispuse să plătească cu viaţa pentru 
respectarea legilor unui "stat de drept"! 
Tot respectul meu pentru doamna profesoara  

121 Chiffa Monica  Doctoranda S.N.S.P.A.   
122 Catanescu 

Alexandru  
 Sunt de profesie tanar cercetator si vreau sa 

va spun ca sunt de acord cu doamna ristina 
Anghel sa fim revoltati impotriva acestui 
guvern de tip fanariot si al stapanului de la 
Cotroceni, dar nu sunt de acord cu dansa in 
privinta metodei prin care lupta cu acesti 
"fanarioti' deoarece prin greva foamei isi 
pericliteaza propia viata si aceasta este data 
de Dumnezeu si trebuie s-o pretuim asa cum 
ne-a fost daruita pana la ultima suflare...as 
propune doamnei profesoare sa renunte la 
aceasta forma de protest pentru ca ea nu va 
avea rezultatul scontat si noi societatea 
civila si mai ales cei care lucram in acest 
domeniu al educatiei si cercetarii sa 
protestam virulent si in acelasi timp sa fim 
solidari unii cu ceilalti in fata acestor 
greutati si necazuri prin care trece poporul 
roman...  

123 Mihaela Mihai   Da, o sustin pe dna. Cristina Anghel. Dar, 

http://mariapostu.wordpress.com/
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nu este suficient.E derizorie o sustinere 
declarativa. Trebuie sa aparam TOTI statul 
de drept. Aici este vorba de o anumita lege, 
pe cand TOATE celelalte sunt zilnic 
incalcate chiar de cei care sunt platiti sa le 
puna in aplicare.Eu m-am saturat de 
lasitatea concetatenilor nostri care sustin din 
vorbe dar in fapte isi protejeaza prudent 
confortul personal. Sa mergem toti alaturi 
de dna Anghel, sa chemam presa, sa 
protestam dar, mai ales, sa continuam. Pas 
cu pas, in orice situatie, sa pretindem 
respectarea legilor de catre toti. Asta 
inseamna sa regasim spiritul comunitatii iar 
efortul dnei. Cristina Anghel nu va fi fost 
punctual si inutil.  

124 Serban Gabriela Economista, Bacau O doamna deosebita care se sacrifica pentru 
o idee dar sacrificiul ei este inutil pentru 
guvernantii nostrii,acestia nu merita nimic 
dar mai ales o viata pierduta pentru a se 
aplica legea! 
Doamna ca mama va rog sa renuntati la 
protest si hai sa luptam altfel sa ii inlaturam 
pe hotii acestia de la guvernare sa facem o 
coalitie a oamenilor care nu mai accepta 
umilinta si hotia ,minciuna pe fata ! 
Va rugam frumos alaturati-ne sa luptam 
impreuna pentru o viata mai buna ! 
Va apreciez si va respect dar opriti-va 
sacrificiul ! 

125 Letitia Mark  Profesor, Presidinta  
Asociatia Femeilor Tiganci 
"Pentru Copiii Nostri" , 
Timisoara 

Asociatia Femeilor Tiganci "Pentru Copiii 
Nostri", Timisoara se solidarizeaza cu 
Doamna invatatoare Cristina Anghel. 
Suntem ingrijorate de situatia grava in care 
se afla. Rugam autoritatile sa treaca peste 
cinismul si nepasarea caracteristica si sa 
rezolve in regim de urgenta doleantele care 
nu sunt numai ale Doamnei invatatoare, ci 
ale tuturor dascalilor . 

126 Marilena Iaver  Va apreciez initiativa de solidarizare cu 
doamna Cristiana Anghel, gestul dansei  
ne pune pe multi pe ganduri. Cred ca de la 
acest protest individual pentru  
respectarea legii in tara asta ar trebui pornita 
o mare campanie de reeducare a  
romanilor, de asezare a vietii sociale si 
politice pe principii morale .  
 
Permiteti o rugaminte: convingeti-o pe 
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doamna Anghel sa renunte! Mai are atatea  
de facut pe lumea asta! 
Nemernicii nu vor intelege niciodata cauza 
pentru care lupta dansa acum, nici nu  
le poti pretinde sa inteleaga, din moment ce 
ei actioneaza pe alte principii ,  
altele decat cele normale, de moralitate, de 
libertate de  actiune in limitele  
legale, de respect pentru demnitatea 
umana,etc. 
Va doresc succes in tot ce veti intreprinde 
pentru a deschide ochii tuturor  
asupra limitei la care s-a ajuns in tara 
noastra!  

127 Geta Sidovici   Functionar public, 57 ani Ma alatur celor care-i sprijina  protestul , cu 
toata consideratia   

128 Daniel Mihai 
Ungureanu  

Lector univ dr. S.N.S.P.A.  

129 Anca Jugaru  Economist; membra board 
Societatea de Analize 
Feministe "AnA"  

 

130 Brindusa Palade  Lector univ dr. S.N.S.P.A.  
 
 


