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Proiectul a fost finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul 

Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007- 2013 și se desfășoară în perioada mai 2014- decembrie 2015. 
FINANŢARE

CUPRINS

Acest material oferă informații despre rezultatele 
proiectului "Cariere la feminin"

PARTENERIAT

REGIUNI

Proiectul s-a desfășurat pe baza unui parteneriat dintre Fundația 

Centrul de Dezvoltare Managerială Cluj-Napoca (CDM) și Asociația AS 

2001 Alba Iulia și Școala Română de Afaceri a Camerelor de Comerț și 

Industrie Filiala Alba Iulia. 

Regiunile în care s-a desfășurat proiectul au fost: Centru și Nord-Vest, și 

au inclus județele: Alba, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Cluj, Covasna, Harghita, 

Maramureş, Mureş, Satu Mare, Sălaj, Sibiu . 
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Obiectivul general al proiectului a fost stimularea și creșterea ratei de 

ocupare a populației feminine pe piața muncii, prin intermediul unor 

acțiuni integrate direcționate către reducerea inegalității de șanse și 

creșterea accesului la un loc de muncă.

Femeile incluse în proiect au beneficiat GRATUIT de cursuri acreditate
ź de perfecționare (susținute de CDM), și anume: 

ź Formator, Manager de Proiect, Instructor/Preparator formare.

ź de calificare/ recalificare (susținute de Asociatia AS 2001 Alba Iulia 

și Școala Română de Afaceri a Camerelor de Comerț și Industrie Filiala 

Alba Iulia), și anume: 
ź  Frizer, Lucrător în comerț, Lucrător în confecții piele și 

înlocuitori, Ospătar/Chelner, Operator introducere, validare și 

prelucrare date, Brutar, Inspector RU, Confecții produse 

textile, Cofetar-patiser, Comerciant vânzător mărfuri 

alimentare, Lucrător în prelucrare carne, peşte, lapte, 

conserve, Crescător păsări.

Totodată, proiectul a acordat sprijin pentru inițierea unei afaceri. S-a 

oferit asistență, în sensul clarificării legislației în vigoare și a etapelor ce 

trebuie întreprinse pentru deschiderea unei afaceri.

Pentru facilitarea schimbului de experiență și a sprijinului între 

persoanele care au aceeași profesie și inter-profesii au fost create 

Grupe de Sprijin și Stimulare (GSS) profesională. 

În scopul creșterii gradului de conștientizare privind reducerea 

inegalității de șanse și creșterea accesului la un loc de muncă au fost 

organizate și susținute seminarii de conștientizare și schimb de bune 

practici. 

CURSURI

DISEMINARE

SPRIJIN

Rezultatele finale ale proiectului au fost diseminate prin intermediul 

unor seminarii și al unei Gale de Recunoaștere și Promovare a 

organizațiilor care aplică consecvent principiile egalității de șanse, atât 

în propriile organizații cât și pe piața muncii .
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Din 1997, Centrul de Dezvoltare Managerială  este afiliat la Roffey Park Management Institute, una din cele mai 

prestigioase instituții de management din Europa, cu experiență în transformarea organizațiilor de peste 60 de ani. 

Printre clienții noștri din România, se numără: 

Programe oferite clienţilor din alte ţări din Europa & Asia, cum sunt:

Alcatel – Lucent Damen Galati Lafarge 
Bombardier Delphi Packard Leoni Wiring
Bosch Ford Nokia
Banca Transilvania Fujikura OMV Petrom
BCR – Erste Bank Grup Renault Terapia 
BRD – Société Generale IQuest Yonder 

Alladin Software Ford Europe Prodidactica
American Peace Corps Lafarge PriceWaterhouseCoopers
Allied Domecq OMV 

CDM a fost constituit ca fundație în 1994 de Ambasada Marii Britanii la București, 
Banca Transilvania, Leumi Bank, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Cluj, 

Consiliul Județean Cluj, Universitatea Babeș-Bolyai și Universitatea Tehnică.

Unul dintre scopurile noastre este să sprijinim procesele complicate de definire și 
dezvoltare ale comportamentelor și practicilor productive ale organizațiilor, încurajând 

oamenii să-și elibereze potențialul creativ și să fie responsabili pentru propria dezvoltare 
dar și pentru dezvoltarea organizației în care lucrează. 

Programele pe care le creăm și livrăm sunt apreciate datorită răspunsului dat nevoilor 
clienților, stilului participativ și deschis de lucru. Ne sprijinim în muncă pe o colecție de 

instrumente și modele internaționale de consultanță și dezvoltare managerială adaptate 
cultural, sau dezvoltate de consultanții CDM. 

Credem în deviza noastră, “Business is Learning” și acest principiu îl aplicăm atât în munca 
noastră pentru clienți, cât și în interiorul CDM, prin programele interne de perfecționare 
continuă a cunoștințelor practice și teoretice. Sursa principală de experiență și învățare 

este munca alături de clienți pe care o completăm prin pregătire continuă, dar și prin 
participarea la stadii de pregătire în țară și străinătate oferite de instituții prestigioase din 

Italia -  Gruppo SOGES, Finlanda – Tulossilta, Marea Britanie - Ashridge Management 
College, Chartred Institute of Marketing, DUBS  University, Sunridge Park etc.

"Țelul nostru este să devenim o organizație model, respectată pentru sprijinul dat în transformarea și dezvoltarea 

organizațiilor. Echipa noastră de profesioniști asigură prin prestații la standard internațional servicii de training și 

consultanță ce răspund în mod creativ evoluțiilor din mediul de afaceri." 

Centrul de Dezvoltare Managerială (CDM) - Misiune și scurt istoric
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Exemple de programe oferite:

în domenii cum sunt:

concepute anume pentru o organizație, cum sunt cele de: 

ź Conducerea echipelor; ź Creativitate și inovație;
ź Echipe eficiente; ź Management performant;
ź Management strategic; ź Managementul proiectelor; 
ź Managementul personalului ź Marketing;
ź Obținere de rezultate prin oameni; ź Plată pentru performanta;
ź Putere personală și eficacitate; ź Recrutare și selecție.

ź Aprecierea performanțelor individuale; ź Clarificarea de roluri;
ź Definirea și dezvoltarea de competente; ź Evaluarea posturilor;
ź Interacțiuni interdepartamentale (Multi-grup ź Definirea unei strategii de resurse umane;

ź Facilitarea de procese de rezolvare de probleme mirorring);
ź Dezvoltarea organizațională; în grupuri.

ź Abilități de conducere; ź Management al proiectelor;
ź Comunicare; ź Rezolvare de probleme;
ź Managementul timpului; ź Relații în grupuri și echipe.

1. Programe (cursuri) deschise

Aceste programe permit un schimb de experiență între  participanți din organizații diferite,  în sesiuni intens 

participative. Programele sunt promovate semestrial, în funcție de interesul manifestat pentru  anumite  teme.

2. Consultanţă

3. Programe "la comandă"

Aceste programe au fost oferite unui număr de peste 4000 de participanți, în toate regiunile țării.

CDM concepe și susține următoarea gamă de servicii:
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Asociația AS 2001 Alba Iulia este o organizație formarea profesională și reintegrarea socială a 

neguvernamentală și non-profit activă în domeniile foștilor deținuți; 
ź Promovarea egalității de șanse, fără deosebire de dezvoltării comunitare și economiei sociale. Înființată 

gen, rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, în anul 2002, Asociația AS 2001 Alba Iulia are o bogată 
religie, opinie sau origine socială; experiență și expertiză acumulate, în timp, în 

managementul proiectelor cu finanțare europeană. 

Proiecte derulate 
Misiunea noastră este să ne apropiem de semenii 

noștri aflați în dificultate, întinzându-le o mână de Până în prezent am derulat 4 proiecte cu finanțare FSE 
ajutor pentru depășirea cu succes a acestei stări.  în calitate de beneficiar, 12 proiecte cu finanțare FSE în 

calitate de parteneri, 11 proiecte cu finanțare PHARE 
Scopul asociației este prestarea de servicii sociale, din care 6 în calitate de solicitant, 6 proiecte PHARE 
comunitare către toate categoriile sociale defavorizate, Dezvoltarea Resurselor Umane și peste 20 de alte 
în nevoie. proiecte derulate în perioada 2003 - 2014  

Suntem preocupați permanent să găsim soluții pentru Cursuri de calificare si recalificare
susținerea morală și educativă a tuturor claselor 

defavorizate. Suntem pregătiți să oferim servicii de Asociația AS 2001 Alba Iulia este autorizată ca furnizor 
asistență, mediere și consiliere celor care ne trec pragul de servicii de formare profesională pentru adulți de 
și să venim în întâmpinarea nevoilor acestora. către CNFPA, finalizându-și cursurile cu certificate 

emise de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale 
Credem în egalitatea de șanse și acceptam oamenii așa 

și Persoanelor Vârstnice. 
cum sunt! Valorile asociației, Egalitatea, Libertatea de 

exprimare, Dragostea de oameni, Solidaritatea, Derulăm activități de pregătire prin cursuri de calificare 
Responsabilitatea, Dreptatea și Onestitatea stau la și recalificare în 16 meserii și ocupații profesionale 
baza dezvoltării unor servicii eficiente, de calitate. Ne precum Operator introducere, validare și prelucrare 
dezvoltăm permanent pentru a oferi servicii date, Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, Lucrător 
profesioniste, personalizate și adaptate nevoilor. finisor pentru construcții, Lucrător în tâmplărie, Frizer, 

Lucrător în comerț, Lucrător în confecții piele și 
Ne propunem să găsim cele mai bune modalități și cele 

înlocuitori, Lucrător în cultura plantelor, Măcelar, 
mai bune soluții pentru următoarele direcții de 

Brutar, Pavator, Instalator apă-canal, Lucrător în 
acțiune:

structuri pentru construcții, Ospătar (chelner) vânzător 
ź Accesul la educație și formare profesională a 

în unităţi de alimentaţie, Îngrijitoare bătrâni la 
tuturor claselor sociale;

domiciliu, Electrician în construcții și 6 specializări 
ź Combaterea șomajului și a excluziunii sociale la 

precum Inspector resurse umane, Contabilitate, 
nivel local și regional; 

Specialist în managementul deșeurilor, Formator de 
ź Dezvoltarea și implementarea unor programe de 

formatori, Competențe antreprenoriale, Consilier inițiere, formare și dezvoltare antreprenorială; 
orientare privind cariera. ź Sprijinirea persoanelor cu handicap;
 ź Ajutorarea persoanelor defavorizate, a celor cu risc 

Asociația AS 2001 Alba Iulia social ridicat, a persoanelor vârstnice;
spune ce face și face ceea ce spune!

ź Implementarea de proiecte și programe privind 

Asociaţia AS 2001 Alba Iulia  
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Anul înființării: septembrie 1992 Unități proprii de învățământ:

1. Școala Superioară de Afaceri, instituție de 
Este o instituție non-guvernamentală, fără scop învățământ universitar, autorizată ARACIS în 
patrimonial, înscrisă în Registrul Asociațiilor și perioada 1992 – 2005. Școala Superioară de Afaceri a 
Fundațiilor la Grefa Judecătoriei Alba Iulia la numărul fost parteneră a două proiecte internaționale. 
2/5.10.2001 2. Colegiul de Afaceri Alba Iulia, instituție de învățământ 

preuniversitar acreditată ARACIP, cu Liceu în 
Obiectivele școlii sunt: domeniul administrativ-servicii și Școală Postliceală 

cu specializările Asistent medical de farmacie și 
a. formarea profesională bazată pe competență, atât Asistent medical generalist. Au mai funcționat în 

prin activitate proprie, cât și prin asociere cu alte cadrul Școlii Postliceale specializările: Finanțe 
instituții de profil; contabilitate, Asistent de gestiune, Secretar, 

b. valorizarea învățării prin îmbunătățirea moda- Stenodactilograf, Operator birotică, Funcționar 
lităților de însușire a cunoștințelor și a compe- bancar și Agent vamal. 
tențelor profesionale;

c. actualizarea cunoștințelor pentru diferite profesii și Compartimentul de formare continuă a adulților 
specializări dobândite în formarea profesională; funcționează din anul 1992. În toată această perioadă, 

d. îmbunătățirea cooperării instituționale în scopul un număr de aproximativ 4000 cursanți au absolvit 
asigurării calității formării profesionale; cursurile de inițiere, calificare sau perfecționare 

e. elaborarea și editarea de suporturi de curs, cursuri și 
propuse de școala noastră. Calificările pentru care 

lucrări în folosul formării profesionale, atât pentru 
școala a dispus de autorizări sunt: inițiere în 

cursanți cât și pentru alți beneficiari;
contabilitate, contabilitate informatizată, contabil 

f. organizarea de dezbateri, simpozioane, mese 
autorizat, referent financiar-contabil, declarant vamal, 

rotunde, etc., pe teme care să favorizeze calitatea 
instalator, montator placaje, electrician în construcții, 

procesului de învățare și perfecționare profesională;
agent imobiliar de bază, psihopedagogie, manage-

g. elaborarea și implementarea de proiecte în diverse 
mentul resurselor umane, educație antreprenorială, 

domenii, din proprie inițiativă sau în parteneriat cu 
marketing-calitatea produselor și serviciilor, tehnici de 

alte organizații;
comerț internațional, comunicare și negociere, 

h. asigurarea unui management performant;
agroturism și turism rural, operare și programare roboți i. inițierea și efectuarea de cercetări științifice, 
industriali, referent stare civilă, operator introducere și consultanță și consiliere, în nume propriu sau în 
validare date, manager resurse umane, ajutor colaborare;
programator, formator, agent de pază și ordine, lucrător j. organizarea de activități economice care susțin 
în prelucrare carne, lapte, pește, conserve, crescător de realizarea scopului fundației.
păsări, confecționer produse textile, bucătar, cofetar-

patiser, vânzător produse alimentare și nealimentare, Pentru atingerea acestor obiective, Școala Română de 
barman-ospătar, tehnician în agricultură.Afaceri a CCI - filiala Alba Iulia și-a organizat activitatea 

prin propriile unități de învățământ, colaborări cu 
Compartimentul de elaborare și implementare proiecte alte unități de învățământ ce vizează formarea inițială, 
a implementat un număr de 8 proiecte (6 ca beneficiari compartimentul de formare continuă a adulților, 
și 2 ca parteneri) cu finanțare UE, în perioada 1995-2015 compartimentul de elaborare și implementare 
și a participat la implementarea celor două proiecte ale proiecte
Școlii Superioare de Afaceri.

Școala Română de Afaceri a Camerelor de Comerț și Industrie -
filiala Alba Iulia
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Conferinţa de deschidere a proiectului: "Cariere la feminin"

2 octombrie 2014 
Diversitate în organizații, în cadrul conferinței "Putere prin Oameni"

Ateliere: Susținute după masa de prânz, au permis schimburi de idei 
între participanți prin dezbateri facilitate de către moderatori CDM și 
invitaţi.

Invitat special: Michael Jenkins, 
Chief Executive, Roffey Park Institute, UK 

Speakeri: 2014: Radu Mavrodin, 
Renault VP Human Resources for Euromed Africa, 
Președinte HR Club.

Nevenca Doca, 
Director executiv RU, Banca Transilvania.

Dan Căprar, 
Senior Lecturer, UNSW School of Management,
Australia.

Florin Ioan Petean, 
Director Executiv, CDM - moderator.

5Sesiune în plen

5Ateliere

5Invitat special Dl Michael Jenkins,
- Chief Executive, Roffey Park Institute, UK

5Dl Florin Ioan Petean, 
Director Executiv CDM
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Tema conferinței: Prezentarea proiectului “Cariere la feminin” și 
discuții despre “Diversitate în organizaţii” 

Subiecte: Prin prezentări interactive și în cadrul unor ateliere, s-a 
discutat despre:

ź Aspecte ale diversităţii: multiculturalitate, generaţii, gen 
dar și despre potenţial și interese;

ź Abordări productive și experienţe aplicate – practici, 
încercări;

ź Noi orientări în conducere;
ź Dileme, întrebări, idei de acţiune.

Sesiuni plenare: Prezentarea unor experiențe practice sau a unor 
modele conceptuale, care au fost completate de sesiuni de 
întrebări și răspunsuri după fiecare prezentare. 



5Echipa Centrului de Dezvoltare Managerială

5Dl Paul Brummell - Ambasadorul Marii Britanii în România 
și Dl Florin Ioan Petean - Director Executiv, CDM;

5Sesiune în plen 
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Studiu exploratoriu privind diferențele de gen 
pe piața muncii din România

Studiul derulat de CDM în cadrul proiectului cu finanțare europeană „Cariere la feminin” este un studiu-pilot, de 

natură exploratorie, menit să ofere o imagine de ansamblu asupra percepțiilor referitoare la egalitatea de șanse pe 

piața muncii. Acesta poate reprezenta o bază pentru studii viitoare, mai extinse. În momentul de față, studiul realizat 

de CDM nu conferă reprezentativitate statistică.

ź Populația studiată a fost selectată din baza de date internă a CDM și însumează 445 de cazuri. Aceasta este 

formată atât din bărbați, cât și din femei care lucrează în companii private din România.

ź Domeniile în care respondenții lucrează au fost diverse: Automotive, Inginerie, Consultanță, IT&C, Comerț, 

Servicii, Financiar-Bancar, Farmaceutic etc.

ź Persoanele incluse în studiu au fost contactate via e-mail și au fost rugate să răspundă unui chestionar online. 

Răspunsurile astfel colectate au fost prelucrate și sunt reprezentate în prezentul raport descriptiv.

ź Au fost realizate 20 de interviuri de profunzime cu persoane în funcție de conducere sau cu o largă experiență pe 

piața muncii. Concluziile opiniilor exprimate de către persoanele intervievate se regăsesc în prezentul raport.
ź

Studiu calitativ

Studiul s-a concentrat asupra 8 dimensiuni principale:

ź Percepții generale asupra egalității de șanse pe piața muncii

ź Percepții privind egalitatea de șanse la angajare

ź Percepții privind diferențele de gen în cazul salarizării

ź Percepții privind posibilitățile de promovare

ź Percepții privind posibilitățile de formare și perfecționare profesională

ź Percepții privind hărțuirea sexuală la locul de muncă

ź Percepții privind experiența personală referitoare la fenomenul de mobbing

ź Percepții privind reglementări interne și legislație în domeniul egalității de șanse și al discriminării

business is learningbusiness is learning
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Studiu calitativ

În acest raport sunt prezentate și o serie de informații cheie care au reieșit din fiecare dimensiune interogată în cadrul 

studiului. Dintre respondenți, 64,9% ocupă funcții de conducere și  30,6 % funcție de execuție. Dintre ei, 38,2% au o 

experiență profesională cuprinsă între 11 și 20 de ani.

ź În general, se comentează că pe piața muncii din România uneori se manifestă uneori atitudini discriminatorii, 

acestea fiind, cel mai adesea, determinate de vârstă,  gen și etnie.

ź Per ansamblu, piața muncii este caracterizată de egalitate de șanse între femei și bărbați, unul dintre motivele 

puternice pentru această situație fiind faptul că, în perioada comunistă, educația și accesul la locuri de muncă 

erau încurajate atât în cazul bărbaților, cât și în cel al femeilor.

ź Unul dintre principalele dezavantaje ce caracterizează femeile pe piața muncii pare a fi acela că ele își asumă 

rolul de mamă și cel de îngrijitor al familiei și al casei, spre deosebire de bărbați, care îndeplinesc roluri similare în 

mult mai mică măsură. 

ź Evoluția situației egalității de șanse – atât cea de până acum, cât și cea viitoare – este, în general, caracterizată 

în termeni pozitivi, în sensul în care lucrurile au cunoscut o evoluție bună până acum, iar în prezent există 

suficiente motive pentru care acestea vor evolua înspre bine și în anii care urmează. Unul dintre motivele 

schimbărilor pozitive din trecut a fost venirea pe piața românească a multinaționalelor, acestea promovând și 

având programe în direcția egalității de șanse dintre femei și bărbați. Există, însă, din anumite puncte de vedere, 

domenii de activitate şi situaţii în care se manifestă puternic inegalitatea de şanse dintre femei şi bărbaţi. Spre 

exemplu, în funcţiile politice sau din administraţie publică, sunt mai degrabă preferaţi bărbaţii şi, în general, 

femeile trebuie să depună eforturi mult mai mari decât bărbaţii pentru a obţine aceleaşi funcții.

ź Unul dintre punctele de discuţie abordate în cadrul interviurilor a vizat avantajele competitive, dar şi 

dezavantajele pe care femeile și bărbații le au pe piața muncii. Astfel, în opinia persoanelor intervievate, femeile 

sunt caracterizate, în mai mare măsură decât bărbații, de: abilități bune de comunicare, capacitatea de a 

empatiza, răbdare, intuiție, dedicare, implicare, capacitatea de a integra opiniile altora și, prin urmare, de a lua 

decizii mai bune, amabilitate, docilitate, organizare, disciplină, ordine, atenție și orientare spre detalii, 

meticulozitate, atenție distributivă, capacitatea de a se concentra pe mai multe sarcini concomitent, capacitatea 

de adaptare, seriozitate, conștiinciozitate, capacitate de analiză, insistență și perseverență în atingerea 

obiectivelor.

ź Bărbații, pe de altă parte, au următoarele avantaje: forța fizică, rezistența, disponibilitate mai mare, capacitatea 

de a fi tranșanți și direcți, orientarea mai puternică spre rezultate, capacitatea mai slabă de a empatiza, 

pragmatismul, faptul că sunt mai cerebrali, lipsa sensibilității, capacitate mai mare de readaptare, asocierea lor cu 

anumite competențe, chiar dacă nu sunt dovedite (în sensul în care se crede că bărbații au, de la sine înțeles, 

anumite competențe).

business is learningbusiness is learning
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Per ansamblu, deși părerile sunt împărțite cu privire la catalogarea discriminării drept un fenomen real, se consideră 

că inegalitatea de șanse a femeilor pe piața muncii nu reprezintă cu adevărat o problemă la nivel de țară. Mai mult 

decât atât, cele mai multe dintre persoanele intervievate consideră că discriminarea de gen în România este 

reprezentată mai degrabă prin cazuri izolate, și nu se poate vorbi de un fenomen de amploare. Alții merg mai departe, 

până la a afirma că pe piața națională a locurilor de muncă se manifestă chiar discriminări pozitive, în sensul în care 

femeile sunt preferate bărbaților în  anumite domenii, cum ar fi, de exemplu cel al serviciilor de ospitalitate 

(restaurante, baruri, hoteluri). La această discriminare pozitivă au contribuit și proiectele cu finanțare europeană, 

care au drept principal obiectiv reducerea inegalității de șanse dintre sexe, respectiv faptul că deja există o istorie a 

„grijii” față de femei, care datează încă din perioada de dinainte de 1989.

ź În general, respondenților le-a fost dificil să numească sau să exemplifice practici discriminatorii de pe piața 

muncii pe care le cunosc sau despre care au auzit, însă au fost menționate câteva exemple, după cum urmează:  

întrebări referitoare la statutul marital și la planurile de a avea copii în cadrul interviului de angajare, refuzul 

angajatorului de a angaja o persoană mai în vârstă, ironia și comentariile misogine, reticența angajatorului de a 

angaja femei din mediul rural (pornindu-se de la premisa că vor absenta mult de la serviciu din cauza gospodăriei 

și a muncilor agricole).

ź Tendința generală este de a aprecia că, în cazul în care o femeie și un bărbat ocupă funcții similare într-o 

organizație, aceștia nu vor fi recompensați diferit din punct de vedere financiar. În mod normal, există anumite 

grile de salarizare, care iau în calcul factori precum nivelul de responsabilitate sau obligațiile pe care le presupune 

postul, fapt care împiedică efectuarea unei salarizări diferențiate în funcție de genul angajatului. Dacă apar, 

totuși, anumite diferențe de venit în cazul persoanelor care ocupă funcții similare, acestea se datorează altor 

motive, precum performanța și rezultatele individuale.

ź Accesul femeilor la nivelele de top management, precum și cauzele care determină un acces redus sunt, din 

nou, discutabile, persoanele intervievate oferind argumente în ambele direcții. În primul rând, există acele voci 

care susțin că accesul persoanelor de gen feminin la funcții mai înalte în organizații nu este, în nici un caz, limitat. 

În astfel de contexte primează dovedirea capacităților, obținerea de rezultate, dorința femeilor de a accede la 

astfel de posturi, experiența în domeniul de activitate și cunoștințele de specialitate.

ź Femeile, spun alți participanți la studiu, pot avansa mai greu în funcții de top management, deoarece trebuie să 

muncească mult mai mult pentru acest scop, pentru că în continuare există prejudecăți legate de sensibilitatea și 

emotivitatea acestora, iar un alt motiv menționat este lipsa de tradiție în ceea ce privește ocuparea funcțiilor de 

conducere de către femei, se consideră că bărbații au deja avantajul unei experiențe mai îndelungate în acest 

sens.

ź Deși problema cunoașterii legislației și a conștientizării problematicii egalității de șanse nu întrunește o 

unanimitate a răspunsurilor, sunt menționați câțiva dintre factorii care contribuie la o bună informare a 

populației în acest sens: gradul ridicat de acces la informații, derularea proiectele cu finanțare europeană, 

campaniile derulate de ONG-uri, existența materialelor publicitare (bannere, spoturi televizate), politicile 

firmelor care au în vedere ideea egalității de șanse. Pe de altă parte, factorii care determină tocmai situația opusă, 

a unei insuficiente promovări ar putea fi, din perspectiva unora dintre persoanele intervievate, lipsa dorinței de a 

atrage atenția asupra discriminării și lipsa deschiderii societății, în ansamblu, spre conceptul de egalitate de 

șanse.
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ź Câteva dintre direcțiile de acțiune propuse de către persoanele intervievate pentru îmbunătățirea situației 

egalității de șanse au fost:

ź Bareme și standarde (egale) pentru posturi/poziții similare

ź Testarea candidaților pentru un post prin probe practice

ź Derularea unor proiecte educaționale care să vizeze încurajarea unor comportamente și atitudini de 

egalitate la copii

ź Predarea conceptului de egalitate de șanse în școli – educație civică

ź Implicarea copiilor în programe de tipul „porților deschise” în care să poată vizita organizații și sta de 

vorbă cu angajații, pentru a înțelege că potențialul profesional al unei persoane nu este determinat de 

gen

ź Analizarea nevoilor de pe piața muncii și satisfacerea acestora prin derularea unor programe de pregătire 

a tinerilor (inclusiv pe filieră vocațională) în conformitate cu cererea, dar și cu pasiunile și înclinațiile 

acestora

ź O publicitate mai bună a legislației, reglementărilor și regulilor în această arie

ź A fi un model de comportament în propria organizație

ź Identificarea cauzelor fenomenelor de discriminare și găsirea acțiunilor potrivite

ź Organizarea unor întâlniri în cadrul companiilor, cu prilejul cărora să fie verificat sau identificat gradul de 

informare al angajaților cu privire la drepturile lor în aria egalității de șanse și, ulterior, dezvoltarea unor 

acțiuni în consecință

business is learningbusiness is learning
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Conferinţa de închidere a proiectului: “Cariere la feminin”

 Cluj-Napoca, 1 octombrie 2015

Conferința a însemnat un maraton excepțional de aproape 9 ore 
(9.00 – 18.00) și a cuprins intervențiile unor lideri de opinie din 
mediul de afaceri românesc. În dialogurile dintre vorbitori și 
participanți, în care întrebările nu au ocolit subiecte sensibile și la 
care invitații au răspuns din experiența și expertiza proprie, cu 
sinceritate, competență și …umor, a fost abordată și ideea de 
diversitate și puterea pe care aceasta o conferă organizațiilor.

"Invitaţii noştri şi organizaţiile de succes pe care le conduc ne-au 
demonstrat că acceptarea diversităţii, sub toate formele ei, 
înseamnă mai mult decât reconciliere umană. În plus, este 
vorba de productivitate în companii, de proiecte de succes care 
pot fi construite prin înţelegerea perspectivelor, valorilor şi 
obiceiurilor personale care sunt altfel decât ale noastre, pe 
colaborare şi apreciere", a declarat în cuvântul de deschidere 
Florin-Ioan Petean, directorul executiv al Centrului de Dezvoltare 
Managerială.

Desfășurare 
Prima prezentare a fost susținută de către Dl Francois Coste – 
CEO Groupama România. Diversitatea în viziunea vorbitorului 
are legătură cu mai multe categorii 

ź Diversitatea de vârstă – cu accent pe contribuția seniorilor 
ź Diversitatea culturală națională 
ź Diversitatea culturilor funcționale în firme

Concluzia a fost că, pentru a atinge performanța este necesară 
reconcilierea diferențelor și valorificarea lor productivă, printr-o 
bună conducere, bazată pe respect și încredere, dar și pe 
asumare la nivel individual.

5Dl Florin Spătaru, Director de RU 
și Afaceri Corporatiste, Damen Shipyard Galați

5Dna Crina Ilie - Vice-președinte HR,  
Genpact Europe

5Dna Dana Oprișan,  HR Director, 
Group Renault România

5Dl Francois Coste, CEO Groupama Romania 
cu Dl.Florin Ioan Petean, Director Executiv CDM

5Dl Nicholas Maure, 
Director General Grup Renault România 

business is learningbusiness is learning
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Printr-un mesaj înregistrat video, CEO Director General Grup 
Renault România Dl Nicholas Maure a prezentat experiența 
personală legată de diversitate.

În primul rând diversitatea este culturală, apoi vorbim despre 
deschiderea absolut necesară pentru a înțelege diferențele 
între obiceiurile din diferitele părți ale lumii, în economia 
globală actuală (ne referim de la modul de a aborda 
problemele pană la modul de a face afacerile). De asemenea 
este important cum îți conduci echipele, cum prezinți viziunea 
pentru viitor, cum oferi feedback și cum recunoști și 
recompensezi succesul.
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Dl Costin Borc, CEO CRH România a prezentat o Referindu-se la diversitate prin prisma leadership-ului 
perspectivă bazată pe experiența industrială din mai feminin, a identificat și exemplificat 3 factori care ne 
multe firme, țări și continente. duc spre succes: performanța, imaginea și expunerea.

Valoarea personală într-o organizație este Director executiv HR, BCR – Erste Bank, Dna Andreea 
recunoscută în măsura în care reușești să răspunzi cu Voinea ne-a prezentat concluziile organizației din care 
promptitudine și profesionalism nevoilor unui grup face parte după trecerea prin criza financiară de la 
cât mai mare dintre colegi. Un mesaj important a fost sfârșitul deceniului trecut. Schimbările de generații de 
că a-ți arăta respectul este esențial pentru construirea pe piața muncii, constrângerile generate de criză au 
unor relații productive când ajungi să conduci echipe făcut să se schimbe politicile de recrutare și on-
din diverse culturi, inclusiv prin eforturile de a te boarding, iar aceste schimbări au fost  ilustrate cu 
integra lingvistic în cultura oamenilor cu care lucrezi. exemple și cu un consistent dialog cu sala.

Dl Voicu Oprean - fondator și CEO AROBS Transilvania Dl Paul Pătrașcu, Senior HR Manager pentru Europa de 
Software și-a prezentat concluziile privind abordarea Est - Fujikura Automotive - a vorbit în intervenția sa 
diversității în unul dintre cele mai dinamice medii despre diversitatea privită prin prisma actului de 
existente astăzi, cel din IT. Cu operațiuni în 4 țări de pe 2 conducere și despre modul prin care se trece de la 
continente munca la Arobs a oferit întreprinzătorului management la leadership în organizație. 
posibilitatea de a redescoperi cei 5 pași pentru ca o 
echipă să se bucure de munca făcută. În ultima intervenție a zilei, Dl Florin Spătaru Director 

de Resurse Umane si Afaceri Corporatiste, la Damen 
Dna Dana Oprișan, HR Director, Group Renault Shipyard Galați - a împărtășit concluziile din organizația 
România a prezentat modul de abordare a diversității sa privind modul de a gestiona diversitatea și de a reuși 
într-o companie de talie foarte mare și a vorbit despre să fi lider prin propriii angajați. 
modul de a face lucrurile în funcțiunea de R.U. din 
Renault. În loc de final

Ediția din acest an a conferinței a fost, spun 
Dna Crina Ilie - Vice-președinte HR, Genpact Europe participanții, un succes, am avut vorbitori 
ne-a povestit despre experiența sa personală, de la o experimentați cu abordări interesante și originale, 
familie multiculturală (cu 4 bunici din 4 etnii diferite), legate de practică. Atmosfera a fost destinsă, de lucru, 
până la conducerea la nivel european a Genpact. de împărtășire de experiențe.

5Dna Andreea Voinea, 
    Director Executiv HR, BCR - Erste Bank

5Dl Paul Pătrașcu, Senior HR Manager 
    pentru Europa de Est, Fujikura 

5Dl Costin Borc, CEO, CRH România 5Dl Voicu Oprean – fondator și CEO AROBS Transilvania Software
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Mai multe informații pe  sau la partenerii proiectului: 
CDM - tel./fax:   

 - tel. +40 258 814 227
Școala Română de Afaceri a Camerelor de Comerț și Industrie, filiala Alba Iulia - tel. +40 258 819 799

 www.carierelafeminin.ro
+40 264 418 941

AS 2001 Alba Iulia

REGIUNILE DE DERULARE A PROIECTULUI:

Titlul programului: 

Titlul Proiectului: „Cariere la feminin”, 

Editorul materialului: CDM - Centrul de Dezvoltare Managerială

Data publicării materialului: decembrie 2015

Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

POSDRU/144/6.3/S/129188

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

