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Reşiţa, 8 mai 2015

Ziua egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, aprobată prin Legea nr. 23/9 

martie 2015, a fost marcată astăzi, 8 mai 2015, în premieră, la nivel naţional.

Cu acest prilej, Primăria Municipiului Reşiţa şi Biblioteca Municipală Reşiţa 

au organizat o masă rotundă pe tema “Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. 

Prejudecăţi. Provocări. Realităţi”, care s-a desfăşurat la sediul central al Bibliotecii 

Municipale.

Au participat reprezentanţi ai administraţiei publice locale precum 

Viceprimarul Municipiului Reşiţa, Lucian-Sorin Voina, Şef Serviciul Public 

Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, Maria Miulescu, Şef Centrul de Zi “Maria”, 

Nicoleta Imbrescu, Şef Centrul de Zi “ABC” Anderca-Gherga Toma, dar şi persoane 

reprezentative pentru comunitatea reşiţeană din diverse domenii de activitate precum 

Măriuţa Simionescu, preşedintele organizaţiei Salvaţi Copiii, filiala Caraş-Severin, 

Mariana Zvarici, preşedintele Sindicatului Învăţământului Preuniversitar Caraş-

Severin, Cristiana Schmaler, directorul Şcolii Gimnaziale nr. 7, Ionela Kovacs-

directorul SC Spedition RO-A-TIR SRL, Ioana Mihăescu, arhitect şi artist plastic, 

reprezentanţi ai altor organizaţii (Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă Caraş-Severin) şi bibliotecari.

mailto:primar@primariaresita.ro
http://www.primariaresita.ro/


În cadrul acţiunii au fost prezentate informaţii generale despre Ziua egalităţii 

de şanse între femei şi bărbaţi, urmate de discuţii libere pe această temă. Au fost 

abordate aspecte precum reticenţele sau prejudecăţile pe care le-au întâmpinat femeile 

în exercitarea unor funcţii de conducere, calităţile principale care recomandă femeile 

pentru o funcţie de conducere (capacitate mai bună de comunicare faţă de un bărbat, 

capacitatea de empatizare, ambiţie, perseverenţă) dar şi măsurile concrete de 

promovare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.

Acţiunea a fost încheiată cu un scurt program artistic susţinut de corul 

“Steluţe” al Şcolii Gimnaziale nr. 2 din Reşiţa, condus de profesor pentru 

învăţământul primar, Mariana Brebenariu.
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