
                    
 

 
  
  
    

INVITATIE: 

“MANAGEMENTUL DIVERSITATII” 
– Realitati, Practici, Beneficii - 

 
Un eveniment organizat de Centrul de Resurse Juridice si Interact, realizat cu sprijinul Comisiei Europene 

 
Evenimentul « Managementul Diversitatii – realitati, practici, beneficii » isi propune sa : 

- Popularizeze un concept si o filozofie aflate la primii pasi in Romania, dar care incepe sa se institutionalizeze puternic 
la nivel guvernamental si al sectorului privat in tarile Europene 

- Initieze o discutie directa si sincera legata de realitatile sociale si economice nationale  
- Sa ofere perspective, cunostinte, instrumente si un punct de plecare pentru toti aceia care isi propun sa demareze o 

schimbare in mediul lor organizational, sau chiar sa inceapa o cariera in aceasta directie 
 

Participind la eveniment, veti afla : 
- cum puteti sa integrati politici de management al diversitatii in managementul resurselor umane  
- pasii de baza pentru specializarea in acest domeniu cu perspective ample de viitor 
- primii pasi in schimbarea organizationala printr-o buna gestionare a diversitatii in folosul indivizilor si al organizatiei 
 
Participantii vor primi gratuit un exemplar al  Manualului de Management al Diversitatii, elaborat in 
cadrul proiectului de popularizare realizat la nivel European. 
  
Participarea este fara taxa de participare. Numarul de locuri este limitat la 50, si rezervarea locurilor se 
va face in ordinea confirmarilor.  
Va rugam sa ne confirmati participarea pana la data de : 18.01.2008 
Persoana de contact : Iulia Gălescu, Asistenta de proiecte CRJ, Telefon : 0724 223 805 

 
Evenimentul va avea loc joi 24 ianuarie 2008, orele 9:30, la Hotel NOVOTEL – sala Lyon - Calea Victorei nr. 37B  

 
 

 
AGENDA EVENIMENTULUI: 

 
9:30 – 10:00  Inregistrarea participantilor  
10:00 – 11:30 Introduceri si prezentarea agendei 
  Introducere in Diversitate 
 Familiarizare cu Managementul 

Diversitatii 
  O privire spre viitorul Europei 
11 :30 – 11:45 Pauza de cafea 
11 :45 – 13:00 Realitatile Europene, realitatile 

Romanesti 
 Provocarile legate de Diversitate la nivel 

national    
13:00 – 14:00  Masa de pranz 
 

14:00 – 15:20 Modele si practici de management al diversitatii  
Practici de succes ale companiilor ce au implementat 
Managementul Diversitatii 
 Practici Europene – Modele si practici implementate 
in Romania 

  Studii de caz   
15:20 – 15:35  Pauza de cafea 
15:35 – 16:30  Intelegerea Competentelor Diversitatii 
  Imaginea unei companii care gestioneaza eficient 

diversitatea 
  Planuri de viitor    

Sesiune de intrebari si raspunsuri 
16:30   Inchiderea evenimentului 

 
Invitat special :   Dr. Kazuma Matoba – Master Trainer in Managementul Diversitatii  
Facilitator eveniment:  Stefan Palarie – Interact 
 
 INTERACT este o companie de training si consultanta cu o experienta de peste 10 ani in Romania. 

INTERACT ofera programe eficiente de dezvoltare profesionala, bazate pe knowledge international si 
adaptate la specificul mediului de afaceri romanesc.  
Programul „Leadership romanesc” este cel mai recent training lansat de INTERACT, avand la baza o 
cercetare unica, la nivel national, despre implicatiile trasaturilor culturale in dezvoltarea organizationala, 
cercetare bazata pe metodologia Hofstede a dimensiunilor culturale. 

 
Centrul de Resurse Juridice (CRJ) este o organizaţie neguvernamentală care lucrează din anul 2000 în 
domeniul combaterii discriminării. CRJ s-a implicat în activităţile de lobby pe lângă autorităţile române şi 
europene pentru adoptarea legislaţiei antidiscriminare şi în România. CRJ are o bogată experienţă de 
instruire pentru judecători, avocaţi, funcţionari publici. 

 
 

 

 


