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 Inițiativa ”Women in Tech”a fost  lansată în cadrul  

INNOWAVE Summit 2022 

 

        
 

 

Vineri, 20 mai, în cadrul INNOWAVE Summit 2022, a avut loc conferința ”Women in Tech”, 

centrată pe rolul și importanța femeilor în domeniul tehnologiei digitale din România. 

Evenimentul organizat în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) 

și Agenția pentru Digitalizarea României, s-a adresat femeilor active profesional în 

domenii de dezvoltare tehnologică, în orice formă de organizare, reprezentanților de 

instituțiilor financiare care susțin financiar educația  în domeniu, reprezentanți ai 

sistemului de învățământ în toate ciclurile care adoptă decizii privind curricula în 

domeniu, precum și reprezentanților ANOFM.  

În cadrul conferinței a fost lansată platforma de susținere, prezentarea strategiei 

inițiativei, a instrumentelor de implementare, desemnarea de ambasadori ai femeilor în 

domeniul tehnologic în România. Au fost discutate aspecte cu privire la crearea unui 

forum de sprijin, mentorat și susținere reciprocă prin dezvoltare de leadership, evoluție 

profesională, oportunități de carieră, susținere financiară, facilitarea re/integrării pe 

piața muncii, sprijin pentru re/conversie profesională în domeniu, identificarea și 

dezvoltarea de talente, susținerea și promovarea atragerii de experți străini care să 

lucreze în domeniu în România, crearea unei organizații care să se integreze în structuri 

similare internaționale de inginerie digitală, precum și  susținerea antreprenoriatului  în 

rândul femeilor active în domeniul tehnologic. 

În calitate de fondator și promotor al inițiativei, doamna Prorector Prof.dr.ing. Daniela 

Popescu, a fost implicată direct în organizarea evenimentului și a participat alături de 

domnul Prorector Prof.dr.ing. Gabriel Oltean, în calitate de reprezentanți al universității 

noastre.  În deschiderea evenimentului, doamna prorector a declarat: 

”Women in Tech” nu este o idee nouă, dar este o idee care avea nevoie de vectori care să o 

ducă mai departe. Am început această idee în universitate, unde, introducând-o în clusterul 
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de educație, i-am dat o dimensiune națională, moment în care Autoritatea pentru 

Digitalizarea României a acceptat ca această inițiativă să fie condusă în parteneriat, i-am 

dat o dimensiune europeană atunci când cele opt universități din cadrul European 

University of Technology ( EUt+), au acceptat să primească această inițiativă sub umbrela 

lor.  

A onorat cu prezența domnia sa Prim-Ministrul Nicolae Ciucă, alături de Primarul 

Municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc. Documentul care reprezintă vocea comună 

a inițiativei ”Women in Tech”, a fost înmânat domnului prim-ministru sub forma unui 

Manifesto, de către doamna Prof.dr.ing. Daniela Popescu și a fost semnat de către toți 

rectorii consorțiului Universitatea Europeană de Tehnologie.  
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