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Seria de evenimente  
„Includerea perspectivei de gen în politici, legislație și justiție” 

 Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și Ambasada 

Suediei la București organizează, în perioada 7-8 martie 2018, o serie de evenimente 

cu tema: „Includerea perspectivei de gen în politici, legislație și justiție”.  

7 martie 2018– Conferință Publică 

Dezbatere despre necesitatea includerii sistematice a perspectivei de gen la toate nive-

lurile politice și normative, cu scopul de a asigura drepturi egale, reprezentare 

adecvată și acces la resurse pentru toate femeile și fetele.   

Invitat special: Ambasadoarea Suediei în România – E.S. Anneli Lindahl Kenny. 

Evenimentul se va desfăşura la sediul SNSPA (Bd. Expoziţiei, nr. 30 A, sector 1), 

Parter, Sala Multifuncțională, de la ora 16:00. 

Dezbaterea se va desfășura în limba engleză. 

Intrare liberă  

7 martie 2018– Workshop “She’s on Wikipedia” 

Workshop de editare în limba română #WikiWomenRO ce are ca scop creșterea 

numărului de articole adespre personalități feminine din România pe Wikipedia.  

Evenimentul se va desfăşura la sediul SNSPA (Bd. Expoziţiei, nr. 30 A, sector 1), etajul 

7, Sala 719, de la ora 18:00.  

8 martie 2018– Conferință Academică 

Prezentare de articole în lucru despre tema includerii perspectivei de gen în politici, 

legislație și justiție. Abstractele (în limba română și în limba engleză pot fi trimise până 

la data de 6 martie 2018 la adresa: mariuca.constantin@gmail.com 

Evenimentul se va desfăşura la sediul SNSPA (Bd. Expoziţiei, nr. 30 A, sector 1), etajul 

7, Sala 719, de la ora 11:00.  
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EVENIMENTE 

“Don Quijote” (București, TNB) 

04.03.2018, ora 20:00 

Celebrul personaj al romanului lui Cervantes vine să se mai lupte o dată cu morile de vânt într-

un spectacol marca Dan Puric. Un Don Quijote plecat din carte, care trece pe lângă noi, ca sin-

gura şansă de mântuire a sufletului, într-o civilizaţie agonică. 

 

Mai multe detalii: http://www.tnb.ro/ro/don-quijote 

Concert VOLTAJ (București, Hard Rock Cafe) 

28.03.2018, ora 21:30 

VOLTAJ te aşteaptă la Hard Rock Cafe pe 28 martie la un show special, în care vei 

regăsi hiturile fără vârstă ale trupei, dar şi cea mai nouă melodie lansată alături de 

Andra - “Nu doar de ziua mea”. Iar dacă toată seara o vei petrece dansând, “Dă vina pe 

Voltaj”!  

Mai multe detalii: https://www.iabilet.ro/bilete-concert-voltaj-32849/ 

Bounty Fair #33, Ediția de Florii & Paști  

(București, Casa Universitarilor) 

31.03.2018 — 01.04.2018 

Scopul evenimentului constä in promovarea creativității și talentului românesc, 
informarea oamenilor cu privire la calitatea si unicitatea produselor lucrate man-
ual, susținerea producției și producătorilor autohtoni, dar și crearea unui mediu 
pentru dezvoltarea creativș a celor mici și celor mai mari. 
În esență, Bounty Fair este un eveniment dedicat întregii familii, indiferent de 

vârstă! 

 
 
Mai multe detalii: http://www.vinsieu.ro/eveniment/bucuresti/bucuresti/

Idolul şi Ion Anapoda (București, TNB) 

29.03.2018, ora 19:30 

O comedie amară despre căutarea fericirii, scrisă de unul dintre cei mai importanţi dramaturgi interbelici. 

Eroul piesei, un subtil raţionalist, îşi construieşte personalitatea prin iubire, delicateţe şi printr-o încrede-

re neclintită în puritatea valorilor morale.  

Mai multe detalii: http://www.tnb.ro/ro/idolul-si-ion-anapoda 
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