
Săptămâna egalității de șanse între femei și bărbați – 2018 

 

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) a organizat 
o serie de evenimente cu ocazia celebrării Zilei Egalității de Șanse între Femei și Bărbați 
sub egida „Săptămâna Egalității de șanse între femei și bărbați - 2018”, în perioada 7-
11 mai a.c., în București.    

Evenimente organizate: 

1. Conferinţă naţională cu tema „EDUCAȚIA FĂRĂ DISCRIMINARE – SOLUȚIA DURABILĂ 
PENTRU EGALITATE DE ŞANSE ŞI DE GEN ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ”, organizată de 
către Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi din cadrul Camerei 
Deputaţilor, cu sprijinul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați, care va avea loc, în data de 8 mai a.c., în intervalul orar 10.00 și 14.30, la 
Palatul Parlamentului, sala Drepturilor Omului, intrarea C1 (intersecţia dintre Bd. 
Libertăţii şi Bd. Naţiunile Unite). 

2. „Ceremonie de conferire a Înaltului Patonaj Regal Agenției Naționale pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați”, organizată în data de 8 mai a.c., ora 16:30, 
la Palatul Elisabeta (Șoseaua Kiseleff, nr 28). 

3. „Ceremonie de semnare a Protocolului de colaborare între Agenția Națională pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și Asociația UN Youth România, cu scopul 
promovării Campaniei HeforShe și implementării Agendei 2030 pentru Dezvoltare 
Durabilă”, eveniment organizat în data de 10 mai 2018, în București, la Scoala Naționala 
de Studii Politice, în intervalul orar 11:00 – 12:00. 

4. În debutul Săpămânii Egalității de Șanse între Femei și Bărbați, ieri, 7 mai a.c., ANES 
a organizat Seminarul cu tema „8 Mai – Ziua Egalității de Șanse – Respect și Demnitate 
pentru Femei”, eveniment găzduit de Centrul Cultural Mihail Eminescu 

5. Dezbateri în 10 licee din București -  Pe parcursul săptămânii 7 – 11 mai a.c., au fost 
organizate în colaborare cu  Inspectoratul Școlar General al Municipiului București și 
Professional Womens Network Romania, evenimente comune în 10 licee bucureștene. 
In cadrul acestor acțiuni, reprezentanții ANES au susținut sesiuni de informare, urmate 
de dezbateri, pentru elevii din clasele XI-XII, cu tematici care promovează principiul 
egalității de șanse între femei și bărbați și eliminarea tuturor formelor de discriminare 
pe criterii de gen.   

6. În marja Săptămânii egalității de șanse între femei și bărbați pe data de 17 mai ANES 
a organizat reuniunea lărgită a Comisiei naționale în domeniul egalității de șanse între 
femei și bărbați (CONES). 


