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11 Februarie - Ziua internaţională a fetelor şi femeilor cu activităţi în domeniul ştiinţei
 

  Stabilirea unei zile internaţionale dedicate recunoaşterii rolului important al fetelor şi 
femeilor în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ONU în 22 decembrie 2015.  
 
Astfel s-a recunoscut  necesitatea asigurării 
tehnologiei şi inovaţiei pentru feme
femeilor şi fetelor. 
 
Printre obiectivele marcării Zilei internaţionale a fetelor şi femeilor cu activităţi în domeniul 
ştiinţei se află:  

 oprirea tuturor formelor de discriminare faţă de
nu numai, 

 acces gratuit și echitabil, la  educaţie 
  accesul egal al tuturor fetelor 

și cercetare la toate nivelur
 creşterea substanţială a numărului de femei

relevante, competenţe tehnice şi profesionale, 
domeniile de activitate.  

 
Accesul la educație, accesul la știință,  sporesc șansele fetelor și femeilor
libertate și independență, la un stil de viață pliat dorințelor și nevoilor proprii, 
indiferent de domeniul în care activează.  
 

Dr. ec.  Laura OLTEANU  

Presedinte CNF Cartel ALFA  
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Ziua internaţională a fetelor şi femeilor cu activităţi în domeniul ştiinţei

tabilirea unei zile internaţionale dedicate recunoaşterii rolului important al fetelor şi 
femeilor în domeniile ştiinţei şi tehnologiei s-a realizat printr-o rezoluție care a fost adoptată de 

a recunoscut  necesitatea asigurării  accesului  deplin şi egal  în domeniile ştiinţei, 
ru femei şi fete, pentru asigurarea egalităţii de gen şi emanciparea 

Printre obiectivele marcării Zilei internaţionale a fetelor şi femeilor cu activităţi în domeniul 

oprirea tuturor formelor de discriminare faţă de fetele şi femeile din domeniul ştiinţei şi 

și echitabil, la  educaţie primară şi secundară de calitate,  
fetelor și femeilor la educație, la știință și la activități de formare 

și cercetare la toate nivelurile 
creşterea substanţială a numărului de femei și fete pe piața muncii care au

tehnice şi profesionale, și care să ocupe  locuri de m
 

ție, accesul la știință,  sporesc șansele fetelor și femeilor la o via
și independență, la un stil de viață pliat dorințelor și nevoilor proprii, la un trai mai bun 

indiferent de domeniul în care activează.   

FEMEI 

Blănari nr. 21), 

Ziua internaţională a fetelor şi femeilor cu activităţi în domeniul ştiinţei 

tabilirea unei zile internaţionale dedicate recunoaşterii rolului important al fetelor şi 
ție care a fost adoptată de 

în domeniile ştiinţei, 
pentru asigurarea egalităţii de gen şi emanciparea 

Printre obiectivele marcării Zilei internaţionale a fetelor şi femeilor cu activităţi în domeniul 

n domeniul ştiinţei şi 

și la activități de formare 

care au competenţe 
locuri de muncă  în toate 

la o viață decentă,  la 
la un trai mai bun 



 

 


