
  

 

 
                                                                                         PARLAMENTUL EUROPEAN  

                                       BIROUL DE INFORMARE ÎN ROMÂNIA  

 

 

Dezbatere 

 

Modele feminine în știință și cercetare  

 

Vineri, 10 martie - 10:30 – 13:00 

 

Centrul Cultural Casa Artelor (Casa Eliad)  

Bd. Mircea Vodă nr. 5, Sector 3, București  

 

Moderator: Denise Theodoru, jurnalist 

 

10:00 – 10:30  Înregistrarea participanților 

 

10:30 – 10:40  Cuvânt de bun venit 

Biroul de Informare al Parlamentului European în România 

 

10:40 – 10:55 Carierele femeilor în mediul științific şi universitar din perspectiva 

Parlamentului European 

  

Intervenții 

 

Viorica DĂNCILĂ, deputat în Parlamentul European, Grupul Alianței 

Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European, 

Vicepreședintă a Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, Membră a 

Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 

 

10:55 – 11:05  Sesiune de întrebări și răspunsuri 

 

11:05 – 11:45 Prevederi legislative privind egalitatea de gen 

Programe care încurajează femeile să adopte o carieră științifică sau 

academică 

 

Intervenţii 

 

Monica ALEXANDRU, Consilier pentru Afaceri europene, Ministerul 

Cercetării şi Inovării  

 

Domnica COTEȚ, Expert, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului 

Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării  

 

Monaliza CÎRSTEA, Director Direcția prevenirea si Combaterea Violenței în 

Familie, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei şi Bărbați 

 

Programul de burse naționale UNESCO – L’Oréal „Pentru femeile din 

știință” 

 

Daniela POPESCU, Expert Comisia Națională a României pentru UNESCO, 

Președintă Federația EUROPEANA a Asociațiilor, Centrelor și Cluburilor pentru 

UNESCO  

Simona FÎRTAT, Responsabil comunicare Corporate şi relații publice L’Oréal 

 

11:45 – 11:55  Sesiune de întrebări și răspunsuri 

 



Exemple feminine românești de succes, în domeniul științific 

 

 

11:55 – 12:05  Moment evocator Acad. Prof. Dr. Ana Aslan  

   Interpretare: Vladimir Purdel, actor la Teatrul Naţional București 

 

12:05 – 12:45  Intervenții  
 

Dr. Magda STAVINSCHI - Astronom, Doctor în Matematici, cercetător 

onorific la Institutul Astronomic al Academiei Române  

 

Dr. Ina PETRESCU - Medic Primar în Chirurgie Plastică, Estetică și 

Microchirurgie Reconstructivă, Cercetător Științific, Doctor în Stiinte Medicale 

 

Video-intervenții  

 

Dr. Daniela BOTA - Profesor de Neurologie, Director al Centrului de Tratament 

si Cercetare pentru Tumorile Cerebrale, Universitatea California Irvine 

 

Dr. Simona CABUZ - Cercetător în Știință Aplicată, Microsoft  

 

Dr. Ioana COZMUŢA - Lider cercetare pe inovație si microgravitație la NASA  

 

Dr. Aurora SIMIONESCU - Astrofizician, Profesor Asociat la Agenția Spațială 

Japoneză JAXA 

 

 

12:45 – 13:00  Sesiune de întrebări și răspunsuri  

 

 Prânz bufet și networking 

 

 

***Context*** 

 

Conform statisticilor și anchetelor sociologice disponibile, femeile sunt subreprezentate în majoritatea 

posturilor din știință, inginerie și management și la nivelurile ierarhice superioare, chiar și în sectoarele 

în care sunt majoritare, cum ar fi educația. Femeile sunt extrem de subreprezentate în sectoarele 

educaționale și în carierele din domeniile ştiinţă, tehnologie, inginerie, matematică (STIM), reprezentând 

doar 24 % din profesioniștii din știință și inginerie. Există o nevoie recunoscută de a se promova şi 

facilita dezvoltarea carierelor femeilor şi o mai mare prezentă a tinerilor, mai ales a studentelor şi 

femeilor din mediul academic, în domeniile STIM. 

 

Nu există o singură explicație pentru nivelul scăzut al femeilor în STIM, printre motive numărându-se: o 

necunoaștere de către profesorii din școli a carierelor în domeniile STIM, o lipsă a modelelor feminine, 

un număr mare de contracte precare pe termen scurt, prejudecăți inconștiente la interviurile de angajare, 

faptul că femeile sunt mai puțin înclinate să candideze pentru posturile de conducere în comparație cu 

bărbații și tendința de a direcționa femeile spre învățământ și tutorat, mai degrabă decât spre de 

cercetare și mediul academic, necesitatea de a reconcilia obligațiile profesionale şi familiale etc. 


