
 

 

Invitație 

Rolul societății civile și al autoritaților în promovarea și 
implementarea egalității de șanse și de gen 

 
22 Iulie 2015, Hotel Dumbrava, Bacău 

 
Femeile din România se confruntă cu discriminare de gen, atât din punct de vedere al locului pe care îl 
ocupă în familie și la serviciu, cât și din punct de vedere al castigului salarial, puterii de decizie, 
timpului liber disponibil si al sănătății. Mai mult, România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană în 
ceea ce privește egalitatea de șanse între femei și bărbați1;  
 
Cu toate acestea, societatea civilă și autoritățile publice joacă un rol esențial în susținerea principiului 
egalității de șanse, precum și în promovarea femeilor în societate, prin intermediul proiectelor pe care 
le derulează și a exemplelor de bună practică pe care le pot oferi.  

În data de 22 iulie 2015, vă invităm în cadrul seminarului “Rolul societății civile și al autoritaților în 
promovarea și implementarea egalității de șanse și de gen” să aflăm împreună cum putem promova 
egalitatea de șanse și de gen acordată femeilor din România.  
 
Evenimentul este organizat de către Asociația Four Change Bucurețti în parteneriat cu Fundația de 
Sprjin Comunitar Bacău și va avea loc miercuri, 22 iulie 2015, în intervalul orar 13:00 – 16:30, la 
Hotel Dumbrava, Strada Dumbrava Roșie, nr 2, Bacau, Sala New York.   

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului ” EVA – Evolutie Valoare Antreprenoriat pentru femei 
pe piața muncii”, cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeste în oameni, Axa prioritară 6 “Promovarea 
incluziunii sociale”. 

Vă rugăm să confirmați participarea dumneavoastră până la data de 20.07.2015 la numărul de telefon 
0745.020.648 sau e-mail rodica.nenov@4change.ro, persoana de contact, Rodica Nenov.  

Va multumim si va asteptam,  

Aurelia Pasare,  
Presedinte  
Asociatia Four Change  
 

 
                                                           
1 Conform Indexului privind Egalitatea de Gen realizat de Institutul European pentru Egalitate intre Femei si Barbati din 
Bruxelles, 2013 



 

 

 
Rolul societății civile și al autoritaților în promovarea și 

implementarea egalității de șanse și de gen 
-Seminar - 

22 Iulie 2015, Bacău, Hotel Dumbrava, Sala New York 

AGENDA 

13.00 – 13.30 Welcome coffee. Primirea și înregistrarea participanților 

 

13:30 – 14:00 

 

Cuvânt de deschidere, Diana Secal, Director Executiv, Asociația Four Change 
București 
 
Prezentarea proiectului “EVA – Evoluție Valoare Antreprenoriat pentru 
femei pe piața muncii”  
 

14:00 – 14:30 Egalitatea de sanse și de gen. Prezentarea noțiunilor utilizate și a 
instituțiilor implicate din societatea romînească ,  
Oana Maria Clocotici, Expert egalitate de sanse 
 

14:30 – 15:00 Pauza de cafea și gustări 
 

 

 

 

15:00 – 16:30 

Rolul societății civile și al autorităților în promovarea și implementarea 
principiului egalitătii de șanse,  
Moderator: Oana Clocotici, Expert egalitate de sanse 
 
Studiu de caz:  
 
Egalitatea de șanse in mediul rural – provocări și soluții -  Irina Avorniciței, 
Fundația de Sprijin Comunitar  
 
Egalitatea de șanse în mediul public vs. mediul privat în județul Bacău, 
Lacramioara Hanus, Președinte Comisia Județeană de Egalitate de Șanse (COJES) 
 
Egalitatea de gen din perspectiva beneficiarilor proiectelor finantate prin 
fonduri europene, intevenții din partea beneficiarilor  
 
Concluzii si incheierea evenimentului  

 

 


