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I.

Despre Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

Misiunea ANES este aceea de a promova principiul egalității de șanse și de tratament între
femei și bărbați în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul
de sex și de a preveni și combate violența în familie prin implementarea unor măsuri,
politici și programe adaptate nevoilor victimelor.
În exercitarea funcției sale de autoritate de stat în cele două domenii de competență,
ANES asigură coordonarea implementării celor două documente programatice esențiale:
Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor
(CEDAW) și Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei
împotriva femeilor şi a violenţei domestice (Convenția de la Istanbul).
De asemenea, întreaga activitate a ANES este guvernată de prevederile a două legi foarte
importante: Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, cu
modificările și completările ulterioare și Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse
şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările și completările ulterioare.
ANES este instituție de specialitate a administrației publice centrale, cu personalitate
juridică, aflată în subordinea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, care promovează
principiul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, în vederea eliminării
tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate politicile și programele
naționale.
ANES exercită funcțiile de strategie, reglementare, reprezentare și autoritate de stat
și în domeniul violenței în familie, având atribuții în elaborarea, coordonarea și aplicarea
strategiilor și politicilor Guvernului în domeniul violenței în familie.
ANES a fost înființată potrivit prevederilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 202/2002 privind
egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Prin Hotărârea Guvernului nr. 177/2016 au fost stabilite funcțiile
și principalele atribuții ale ANES.
ANES este garantul instituţional al respectării principiului egalităţii de şanse şi de
tratament între femei şi bărbaţi şi asigurării elaborării şi implementării cadrului legal
necesar. Rolul său este acela de a asigura implementarea și monitorizarea aplicării
prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi
bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
De asemenea, activitatea ANES este orientată conform documentelor programatice
existente la nivel internațional, european, și național cele mai importante fiind:
•

Declaraţia şi Platforma de Acţiune de la Beijing (1995)
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Agenda ONU pentru dezvoltare durabilă 2030 (Agenda 2030) care prevede la
Obiectivul nr 5: Obținerea egalității de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
și abilitarea tuturor femeilor și fetelor, cu următoarele sub-obiective:
5.1 Eradicarea tuturor formelor de discriminare împotriva tuturor femeilor și
fetelor de pretutindeni.
5.2 Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva tuturor femeilor și fetelor,
inclusiv în domeniul public și privat, în ceea ce privește traficul de persoane,
exploatarea sexuală sau alte tipuri de exploatare.
5.3 Eliminarea practicilor vătămătoare cum ar fi: căsătoria timpurie a copiilor,
căsătoria forțată și mutilarea genitală a femeilor.
5.4 Recunoașterea și valorizarea muncii neretribuite din sfera de îngrijire și muncă
domestică prin furnizarea de servicii publice, politici de infrastructură și protecție
socială și promovarea partajării responsabilității în cadrul gospodăriei și familiei
după caz, la nivel național.
5.5 Asigurarea participării depline și efective a femei și a egalității de șanse la
conducere la toate nivelurile de decizie în viața politică, economică și publică.
5.6 Asigurarea accesului universal la sănătatea sexuală și reproductivă, drepturile
reproductive așa cum sunt prevăzute în Programul de Acțiune al Conferinței
Internaționale a Populației și Dezvoltării, Platformei de Acțiune de la Beijing,
precum și în documentele rezultate în cadrul conferințelor de revizuire.
5.a Realizarea de reforme care să acorde femeii drepturi egale la resursele
economice, precum și acces la proprietate și control asupra terenului și altor
forme de proprietate, servicii financiare, moștenire și resurse naturale, potrivit
legilor naționale.
5.b Creșterea utilizării tehnologiei, în special a tehnologiei informației și
comunicațiilor în scopul promovării împuternicirii femeii.
5.c Adoptarea și consolidarea unor politici solide și întărirea legislației aplicabile
pentru promovarea egalității de șanse și împuternicirea tuturor femeilor și fetelor
la toate nivelurile.
• Angajamentul Strategic pentru egalitatea de gen 2016-2019, care prevede că
acțiunile principale ale Comisiei Europene se vor concentra pe cinci obiective
prioritare:
1. încurajarea participării femeilor pe piața muncii și independenței economice;
2. reducerea disparităților în ceea ce privește remunerația și veniturile din pensii;
3. promovarea egalității de gen în procesul decizional;
4. combaterea violenței împotriva femeilor și asigurarea sprijinului pentru
victime;
5. promovarea egalității de gen și în afara Uniunii Europene.
• Hotărârea nr.53/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului - Programul de
Guvernare 2017 - 2020 , Cap. Politici publice în domeniul muncii și justiției
sociale, Punctul 8 „Respect și demnitate pentru femei”.
•
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Principalele acte juridice comunitare care reglementează domeniul egalităţii de şanse
între femei şi bărbaţi şi care reprezintă repere importante pentru activitatea specifică,
fiind transpuse în legislația națională, sunt:
• DIRECTIVA CONSILIULUI 79/7/CEE din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptată
a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității
sociale;
• DIRECTIVA 92/85/CEE A CONSILIULUI din 19 octombrie 1992 privind introducerea de
măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă
în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează;
• DIRECTIVA 2004/113/CE A CONSILIULUI din 13 decembrie 2004 de aplicare a
principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri
și servicii și furnizarea de bunuri și servicii;
• DIRECTIVA 2006/54/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 5 iulie
2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de
tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă;
• DIRECTIVA 2010/18/UE A CONSILIULUI din 8 martie 2010 de punere în aplicare a
Acordului-cadru revizuit privind concediul pentru creșterea copilului încheiat de
BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP și CES și de abrogare a Directivei 96/34/CE;
• DIRECTIVA 2010/41/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 7 iulie
2010 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile
care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE a
Consiliului.

Date de contact
Adresa: Intrarea Camil Petrescu nr.5, Sector 1, București
Telefon: +4 021 313 0059
E-mail: secretariat@anes.gov.ro
Website: www.anes.gov.ro
Facebook: www.facebook.com/egalitatedesanse
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II.

Politici publice

În cursul anului 2017 principalele direcții de acțiune s-au articulat pe măsurile din
Programul de Guvernare 2017-2020 - Capitolul Politici publice și justiție socială, pct. 8 –
Respect și demnitate pentru femei, precum și pe viziunea conducerii ANES privind
promovarea perspectivei de gen în România, ca valoare a democrației sociale, prin
raportare la toate documentele programatice care guvernează cele două domenii specifice
de competență egalitatea de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea
violenței domestice.(Convenția de la Istanbul, CEDAW, Agenda ONU 2030, Directive
europene, Angajamentul Strategic UE în domeniul egalității de șanse 2015-2019, Indexul
egalității de gen). Priorităţile pe termen scurt și mediu ale instituției au fost orientate în
vederea dezvoltării unei abordări integrate și comprehensive a principiului egalităţii de
şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi și a problematicii violenței domestice.
În acest sens, prioritățile globale ale instituției au vizat:
îmbunătățirea și consolidarea cadrului legislativ actual din domeniul egalităţii de şanse
şi de tratament între femei şi bărbaţi și din cel al prevenirii și combaterii violenței
domestice și armonizarea acestuia cu prevederile Convenției de la Istanbul;
asigurarea planificării, elaborării şi implementării strategiilor şi politicilor în domeniul
egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi și cel al prevenirii și combaterii
violenței domestice;
- demersuri în vederea implementării măsurilor din Programul de Guvernare 2017 - 2020
Cap. Politici publice în domeniul muncii și justiției sociale, Punctul 8 „Respect și demnitate
pentru femei;
alinierea legislaţiei în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi
bărbaţi și cel al prevenirii și combaterii violenței în familie la normele
comunitare/internaționale şi asigurarea respectării acestora;
avizarea unor acte normative specifice domeniului propriu de competenţă, în vederea
aplicării legislaţiei în domeniile specifice de competență;
- elaborarea și prezentarea Raportului comun (nr. 7 + nr.8) al României privind
implementarea Convenției ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare a
femeilor și susținerea acestuia în fața Comitetului CEDAW (ONU);
- realizarea angajamentelor asumate în cadrul campaniei ONU – HeForShe și prezentarea
Raportului României la nivelul ONU;
- cristalizarea cadrului financiar necesar susținerii măsurilor din Programul de Guvernare
2017 - 2020 prin elaborarea de Fișe de proiecte, în vederea obținerii finanțărilor necesare.
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1. Implementarea Strategiei naționale în domeniul egalității de șanse între femei
și bărbați, pentru perioada 2014 - 2017 și a Strategiei naționale în domeniul
prevenirii și combaterii violenței în familie pentru perioada 2013-2017
În vederea pregătirii Raportului de monitorizare al măsurilor implementate în anul 2017 în
domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, precum și în domeniul prevenirii și
combaterii violenței în familie și împotriva femeilor, ANES a făcut demersuri prin care a
solicitat de la instituțiile abilitate să comunice activitățile pe care le-au desfășurat în cele
două domenii, în perioada ianuarie – decembrie 2017.
După colectarea datelor solicitate, ANES va realiza Raportul anual asupra stadiului de
implementare a Planurilor operaționale pentru implementarea Strategiei naționale în
domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, pentru perioada 2014-2017 și a
Strategiei naționale în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie pentru
perioada 2013-2017.
2. Operaționalizarea mecanismelor interinstituționale
A. La data de 13.10.2017 a avut loc Reuniunea Comisiei Naționale în domeniul Egalității
de Șanse între femei şi bărbaţi (CONES), prezidată de către doamna Aurelia Grațiela
Drăghici, secretar de stat al ANES, în calitate de președinte CONES.
Ordinea de zi a cuprins următoarele teme:
- Prezentarea succintă a obiectivelor din Programul de Guvernare - Capitolul Politici
publice în domeniul muncii și justiției sociale – Pct. 8 Respect și demnitate pentru femei;
- Dezvoltarea și consolidarea cadrului legal existent - Prezentarea proiectelor de acte
normative relevante în domeniu care urmează a fi aprobate de către Guvernul României,
respectiv proiectele de modificare și completare a Legii nr. 217/2003, a Legii nr. 202/2002
și a Hotărârii de Guvern nr. 1054/2005);
- Prezentarea elementelor de progres din domeniu la nivelul ONU: Raportul combinat al
României 7 și 8 CEDAW (ONU) susținut în perioada 5 - 7 iulie 2017 și Raportul combinat
HeForShe 10x10x10 Impact Champions din cadrul Campaniei HeForShe (UN WOMEN) care a
fost susținut în marja celei de-a 72 sesiuni a Adunării Generale ONU din septembrie 2017;
- Principalele direcții de acțiune din cadrul viitoarei Strategii naționale privind promovarea
egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice
pentru perioada 2018-2021;
- Prezentarea demersurilor ANES, în calitatea sa de co-organizator al Conferinței Mondiale
a Femeilor Francofone, care a avut loc la București în perioada 1 - 2 noiembrie 2017, în
cooperare cu Organizația Mondială a Francofoniei (OIF);
- Acțiuni realizate în scopul promovării egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirii
și combaterii violenței domestice (campanii, parteneriate, conferințe, seminarii).
B. La data de 29 noiembrie 2017, secretarul de stat al ANES, Grațiela Drăghici, a convocat
și a condus prima reuniune, din actualul mandat guvernamental, a Comitetului
Interministerial pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie, organism
consultativ care își propune să genereze o platformă de dialog și de dezbatere pentru
identificarea celor mai bune soluții în implementarea politicilor publice pe domeniu, în
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acord cu Convenția de la Istanbul. Evenimentul s-a desfășurat la Parlamentul României și
a fost organizat cu sprijinul Comisiei pentru Egalitatea de Șanse din Senat.
Având în vedere că această reuniune a avut loc în perioada celor „16 zile de activism
împotriva violenței de gen”, s-a optat pentru o formulă lărgită de participare.
Astfel, alături de membrii Comitetului au fost prezenți parlamentari, reprezentanți ai
asociațiilor profesionale, ai ONG- urilor și sindicatelor.
În deschidere, secretarul de stat al ANES a prezentat membrii Comitetului și invitații,
precum și principalele direcții de acțiune propuse, pe palierul executiv și legislativ.
Discuțiile au continuat cu intervențiile reprezentanților ministerelor și ale invitaților, fiind
unanim exprimată deschiderea și sprijinul pentru obiectivele specifice asumate și pentru
măsurile propuse.
C. În baza prevederilor Legii nr. 202/2002, începând din anul 2005, în toate unitățile
administrativ teritoriale ale României (42 de judeţe şi Municipiul Bucureşti) funcționează, în
coordonarea ANES, Comisiile judeţene în domeniul egalităţii de şanse între femei și
bărbați (COJES), structuri cu caracter informativ şi consultativ având ca principală
responsabilitate promovarea şi implementarea la nivel local a valorilor şi principiilor
nediscriminării pe criteriul de sex. Prin Hotărârea Guvernului nr. 774/2017 au fost amendate
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1054/2005 în vederea eficientizării activității COJES în
ceea ce privește condițiile de încetare a mandatelor membrilor COJES, asigurarea prezenței
instituțiilor membre prin desemnarea unor membrii supleanți, reglementarea locului de
desfășurare și periodicitatea acestora - trimestrial sau ori de câte ori este necesar.
3. Campania HeForShe
Campania HeForShe a fost lansată pe 20 septembrie 2014 la sediul ONU din New York de
către Secretarul General al ONU, domnul Ban Ki-moon, și actrița britanică Emma Watson,
ambasador pentru bunăvoință al UN Women. România s-a alăturat campaniei HeForShe în
anul 2015. Campania HeForShe are drept scop implicarea bărbaților și a băieților în
susținerea acțiunilor care promovează egalitatea de gen, combaterea violenței împotriva
femeilor și a stereotipurilor privind competențele femeilor. În cadrul campaniei HeForShe
a fost lansată inițiativa-pilot IMPACT 10x10x10. IMPACT 10x10x10 angajează factori de
decizie cheie în guverne, corporații și universități din întreaga lume pentru a conduce
schimbarea „de sus în jos”. Președintele României, domnul Klaus Iohannis, face parte din
liderii care au devenit Campioni IMPACT 10x10x10 și s-au angajat să promoveze egalitatea
de șanse între femei și bărbați, alături de premierul Japoniei, domnul Shinzo Abe,
președintele Finlandei, domnul Sauli Niinistö, prim-ministrul Suediei, domnul Stefan Löfven
și alți șefi de state sau de guverne, precum și lideri ai unor mari companii (Unilever,
Vodafone, Twitter, Barclays, AccorHotels), dar și importanți reprezentanți ai mediului
universitar.
În 2017, Raportul privind implementarea Campaniei a cuprins trei perspective:
angajamentele președinților/premierilor, cele ale reprezentanților mediului privat și
mediului universitar (cei 30 de campioni IMPACT (10x10x10) .
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Angajamente asumate de că̆tre România în cadrul campaniei, sunt:
1. Crearea unei noi ocupații - expert în egalitate de șanse.
2. Lansarea unui sistem integrat de monitorizare și raportare în scopul prevenirii
tuturor formelor de violență domestică.
3. Lansarea de programe pentru implicarea fetelor și băieților în viața socială, politică
ș̦i economică; mobilizarea unui număr de 100.000 de tineri.
În luna septembrie 2017, România a prezentat în cadrul Adunării Generale a ONU, modelul
de bună practică privind expertul în egalitate de șanse care a fost apreciat în mod deosebit
de către oficialii statelor prezente. În ceea ce privește lansarea unei noi inițiative IMPACT
LAB, România și-a asumat angajamentul ca până în 2020, 70% din 1680 de instituții publice
naționale și locale din România vor avea Experți sau Tehnicieni în Domeniul Egalității de
Șanse.
4. Proiecte implementate de către ANES
A. Proiectul „Campanie națională de conștientizare și informare publică privind
violența în familie”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009 - 2014, în cadrul
Programului: RO20 „Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex” , în cadrul
căruia Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați a fost Promotorul
Proiectului și Ministerul Justiției a fost Operatorul de Program. Obiectivul principal al
proiectului a fost prevenirea violenței în familie, promovarea egalității de gen și
combaterea stereotipurilor de gen, precum și discriminarea sexuală în context familial.
Rezultatele proiectului :
- organizarea a 8 mese rotunde la nivel regional (Craiova, Timișoara, Alba Iulia, Cluj
Napoca, Călărași, Constanța, Piatra Neamț și București),
- difuzarea a peste 3000 de spoturi TV și Radio,
- elaborarea și diseminarea a peste 200.000 de materiale informative la nivel național
(broșuri, pliante, afișe),
- participarea ANES în cadrul a 5 dezbateri TV.
La finalul campaniei media, sondajul de opinie, realizat la nivel național pe un eșantion
reprezentativ de 2000 de persoane, a evidențiat că :
• 9 din 10 români consideră că violența în familie este o problemă pentru societatea
românească;
• 78% dintre persoanele intervievate au cunoștință despre existența unei legi cu privire la
prevenirea și combaterea violenței în familie;
• 4 din 10 români spun că au întâlnit printre cunoștințe cazuri de violență în familie. Dintre
acestea, în majoritatea cazurilor persoana agresată era soția (79%);
• 86% dintre cei intervievați consideră că faptele de violența în familie ar trebui
sancționate mai aspru;
• Poliția este principala instituție de la care românii se așteaptă să intervină în cazurile de
violență în familie (72%);
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• Cel mai receptat mesaj al Campaniei a fost: ”Victimele violenței în familie sunt protejate
de lege” (73%).
B.

Proiectul „Justice has no Gender”

ANES împreună cu Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și organizația
ActiveWatch implementează proiectul “Justice has no gender„ în cadrul apelului lansat de
către DG Justice "Action grants to support national information, awareness-raising and
education activities aimed at preventing and combating violence against women". Proiectul
în valoare de 179.692,80 euro vizează creșterea gradului de conștientizare în rândul
profesorilor de liceu și studenților cu privire la violențele cauzate de discriminare care apar
în școli, cu accent pe violența de gen (inclusiv violența sexuală și violența împotriva fetelor
și femeilor cu handicap) și egalitatea de gen, prin dezvoltarea de activități educaționale.
Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de conștientizare în rândul a peste
15.000 de elevi de liceu, cu privire la efectele negative ale stereotipurilor și discriminarea
bazată pe criterii de gen, dizabilitate și/sau etnie în societatea românească. Perioada de
implementare a proiectului este cuprinsă între 01.05.2017 – 31.10.2019.
În prezent se află în curs de derulare implementarea unui program pilot în două licee (din
București și județul Ilfov) care include desfășurarea unui training pentru o echipă de 25 de
elevi și un profesor coordonator din fiecare liceu, în vederea realizării unei campanii pentru
creșterea gradului de conștientizare asupra principiului egalității de șanse, combaterii
violenței și a discriminării la care sunt supuse fetele tinere și/sau persoanele cu dizabilități
și care să aibă ca rezultat elaborarea unor instrumente și materiale de lucru necesare la
multiplicarea activității în alte 24 de licee din țară.

C.

Proiectul „VENUS”

Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa Prioritară 4, Obiectiv
Specific 4.4, bugetul estimat este de 14 milioane euro, iar durata de implementare a
proiectului este de 4 ani și are în vedere realizarea unor măsuri cuprinse la punctul 8 Respect și demnitate pentru femei din Capitolul Politici publice în domeniul muncii și
justiției sociale în Programul de Guvernare 2017-2020.
Proiectul vizează dezvoltarea unor măsuri centrate pe abordarea integrată și unitară a
serviciilor sociale, socio-profesionale și de formare profesională a specialiștilor din
domeniu, în scopul prevenirii și combaterii a violenței domestice la nivel național. În acest
sens, vor fi create 20 de locuințe protejate destinate asigurării măsurilor de protecție în
regim de urgență a victimelor violenței în familie și vizează, totodată, dezvoltarea și
furnizarea serviciilor de asistență socială, consiliere psihologică și juridică pentru victimele
violenței în familie, în scopul facilitării tranziției la o viață independentă.
Pe parcursul anului 2017 a fost elaborată propunerea de Fișă de proiect și, în prezent,
aceasta este dezvoltată cu consilierea de tip Help-desk din partea specialiștilor de la AM
POCU și OI POCU.
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D.

Proiectul predefinit “Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în
România”

Proiect predefinit finanțat de Regatul Norvegiei prin Mecanismul financiar norvegian pentru
perioada 2014 - 2021, în cadrul Programului de finanțare RO20 – Violență domestică și
violență bazată pe deosebirea de sex și va avea o durată de 36 de luni. Proiectul are drept
obiectiv implementarea Convenției de la Istanbul și realizarea unor măsuri cuprinse la
punctul 8 - Respect și demnitate pentru femei din Capitolul Politici publice în domeniul
muncii și justiției sociale din Programul de Guvernare 2017-2020:
- Dezvoltarea unei rețele de 8 centre de asistență pentru agresori, la nivel zonal, și
reglementarea unor măsuri de prevenire a recidivei faptelor de violență în familie.
- Crearea a 8 centre de criză pentru situațiile de viol.
Pe parcusul anului 2017 au avut loc discuții și consultări pe marginea direcțiilor de acțiune
și a activităților necesare pentru implementarea efectivă a Convenției de la Istanbul la
care au participat reprezentanți ai Ministerului Justiției, Oficiului Mecanismului Norvegian,
ANES și Consiliului Europei. În perioada 12-15 iunie 2017, a avut loc la Oslo, întâlnirea de
lucru pregătitoare dintre reprezentanții ANES, Ministerului Justiției din România și cei ai
Ministerului Justiției și Securității Publice din Regatul Norvegiei în vederea sprijinirii în
elaborarea, coordonarea și implementarea politicilor Guvernului României prin
cunoașterea exemplelor de bună-practică din Norvegia. În egală măsură, această întâlnire
a vizat facilitarea și încurajarea altor instituții norvegiene relevante să participe la
implementarea proiectului.
În perioada 29.08.2017- 31.08.2017 s-a efectuat cea de-a doua vizită de lucru a delegației
României la Oslo în perioada 29.08-31.08.2017. În cadrul vizitei au fost discutate și agreate
următoarele acțiuni concrete de cooperare bilaterală:
continuarea demersurilor pentru organizarea unei Conferințe la nivel înalt, din
perspectiva preluării de către România a președinției Consiliului European în anul 2019,
organizarea unei vizite la București a reprezentanților organizației neguvernamentale
“Alternative to Violence (ATV)” din Oslo,
continuarea dialogului cu reprezentanții Centrului Norvegian pentru Violență și Studii
de Stres Traumatic (NKVTS),
realizarea diligențelor stabilite pentru organizarea unei conferințe în regiunea Murcia
– Spania (Norvegia, România, Spania).
În prezent Fișa de proiect este dezvoltată cu sprijinul Operatorului de Program – Ministerul
Justiției.
E.

Proiectul „Bugetarea pe bază de gen în politicile publice” (DG Justice)

În acest an, putem marca o premieră pentru România prin proiectul cu titlul “Bugetarea
pe bază de gen în politicile publice” în valoare de 999.826,84 lei, care a fost depus în
cadrul Programului Operațional Capital Uman prin parteneriatul dintre ANES, Fundația
“Corona” Iași și Fundatia “Centrul de Mediere și Securitate Comunitară”. Proiectul vizează
creșterea capacității ONG-urilor de a se implica în formularea și promovarea de propuneri
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alternative la politicile publice inițiate de Guvernul României în domeniul bugetării pe bază
de gen, vizând alocarea corespunzătoare a resurselor financiare ținând cont de
dimensiunea de gen.
5. Licențierea serviciilor sociale
Activităţi derulate de ANES în conformitate cu obiectivele şi atribuţiile proprii pentru
licenţierea serviciilor sociale din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie:
- Evaluarea și analiza cererilor și dosarelor transmise de către furnizorii de servicii în
vederea licenţierii, în conformitate cu prevederile legislative, respectiv Legea nr.
197/2014 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, care presupune
evaluarea documentelor justificative, respectiv cerere de acreditare/licenţiere, fişa de
autoevaluare, autorizaţii și angajamente; consiliere și solicitare de clarificări precum și
solicitare de documente pentru completarea dosarelor și îndeplinirea condiţiilor legale
necesare pentru licenţiere - 12 dosare noi înregistrate în anul 2017 în Registrul special
de evidență a solicitărilor de acreditare servicii sociale secțiunea VD - servicii destinate
prevenirii şi combaterii violenței domestice, analizate și evaluate (pentru 7 servicii sociale
au fost emise licențe de funcționare provizorii LFP, 2 cereri au fost retrase și 3 dosare
înregistrate în luna noiembrie și decembrie în fază de evaluare).
- Elaborarea documentelor pentru licenţiere, respectiv referat de evaluare, decizie de
acordare a licenţei de funcţionare provizorii şi licenţă de funcţionare provizorie (pentru
cererea și dosarele înregistrate și evaluate) și acordare licență de funcționare provizorie
LFP, valabilă 1 an - au fost emise 7 licențe de funcționare provizorii LFP.
- Analiza rapoartelor de evaluare în teren servicii sociale și a notificărilor înaintate de AJPIS
prin care se propune acordarea/neacordarea licenței de funcționare LF, cu valabilitate de
5 ani, sau se propun măsuri cu termene, în vederea emiterii licenței de funcționare - au
fost emise 19 licențe de funcționare LF.
- Elaborarea Procedurii Operaţionale – Acreditare/Licenţiere Servicii Sociale în cadrul
ANES.
- Participarea la derularea proiectului ”Implementarea unui sistem de elaborare de politici
publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul MMJS”, cod SIPOCA 4, cofinanţat din POCA
2014 - 2020, respectiv:
- Extragere şi furnizare de date şi informaţii din dosarele şi cererile de licenţiere a
serviciilor sociale din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice pentru
realizarea cercetării extinse în vederea elaborării hărţilor serviciilor sociale şi a
infrastructurii existente
- Contribuţie la finalizarea formularului de monitorizare a serviciilor sociale, instrument
de planificare strategică prin introducerea serviciilor sociale din domeniul prevenirii şi
combaterii violenţei domestice, a codurilor din Nomenclator pentru toate serviciile sociale
cu şi fără cazare şi a indicatorilor de monitorizare aferenţi acestora.
- Participarea reprezentanților ANES în cadrul grupului de lucru tehnic pentru modificarea
şi completarea legislaţiei în domeniul asigurării calităţii serviciilor sociale GLT, constituit
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în baza Ordinului ministrului MMJS nr. 1678/07.09.2017 şi contribuţie la elaborarea şi
formularea proiectelor de modificare şi/ sau completare a următoarelor acte normative:
Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale
Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012.
- Formularea şi transmiterea de propuneri referitoare la proiectul Hotărârii Guvernului
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea
categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/autorizării privind
securitatea la incendiu, respectiv introducerea serviciilor sociale cu cazare şi fără cazare
din domeniul violenţei domestice.
- Participarea la reuniunile grupului de lucru comun MMJS – MAI pe tema licenţierii
serviciilor sociale, respectiv, dificultatea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu,
document important în vederea licenţierii şi eventualitatea finalizării unui proiect de Ordin
comun MMJS – MAI.
- Participarea la reuniunea de lucru lunară, coordonată de Direcţia Politici Servicii Sociale
- MMJS, cu reprezentanţii ANPIS, ANPDCA şi ANPH pe teme referitoare la acreditarea
furnizorilor şi licenţierea serviciilor sociale, precum acreditarea furnizorilor de servicii
sociale în contextul radierii furnizorilor din Registrul electronic unic al serviciilor sociale în
cazul în care aceştia nu au înfiinţat servicii sociale în primii 3 ani de la data eliberării
certificatului de acreditare, sau niciunul dintre serviciile sociale înfiinţate de aceştia, nu
au primit licenţă de funcţionare şi autorizarea privind securitatea la incendiu
- Analiză şi formulare de propuneri, din perspectiva egalităţii de gen şi a prevenirii şi
combaterii violenţei domestice pentru Nota de fundamentare şi pentru proiectul Hotărârii
Guvernului privind aprobarea standardelor de autorizare, de funcţionare provizorie, a
standardelor de acreditare, a standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar.
- Participarea şi elaborarea contribuţiei ANES în cadrul grupului de lucru constituit la
nivelul MMJS pentru formularea unui răspuns integrat la plângerea prealabilă a furnizorului
de servicii sociale – Asociaţia Aura 2010, în urma misiunii de verificare şi a raportului
Direcţiei Generale Corp Control – MMJS.
6. Servicii pentru victimele violenței în familie
A. Activitatea liniei de urgență 0800.500.333
domestice:

destinată victimelor violenței

În anul 2017 în cadrul call-center-ului au fost primite un număr de 2627 apeluri, incluzând
atât apelurile scurte, fără dialog, cât și reveniri ale unor persoane care au apelat inițial
linia telefonică – 0800 500 333.
Din totalul de 2627 apeluri, excepând apelurile scurte, au fost 1882 apeluri preluate de
la persoane apelante (inclusiv reveniri ale apelurilor anterioare) – persoanele apelante fiind
preponderent de sex feminin (1514 persoane), calitatea apelantului fiind:
- victimă a violenței domestice – 694 apelanți;
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- martor al unui act de violență – 267 apelanți;
- altă persoană – 921 apelanți (persoana apelantă solicită informații sau relatează aspecte
care nu sunt de competența ANES), domeniul pentru care s-a apelat constituindu-l:
- violența domestică – 1006 persoane;
- traficul de persoane – 7 persoane;
- egalitatea de gen – 3 persoane;
- altul – 866 persoane (persoana apelantă solicită informații sau relatează aspecte care
nu sunt de competența ANES).
Din cele 1882 apeluri primite, prin care au fost solicitate informații de către persoanele a
căror calitate a fost menționată anterior, pentru domeniile specificate, 1779 apeluri au
constituit apeluri prin care s-au raportat diverse incidente, s-au solicitat informații,
respectiv consiliere.
Pentru un număr de 103 de apeluri, conform acordului persoanei apelante, s-au întreprins
demersuri în scopul realizării unei intervenții adecvate, respectiv adrese înaintate
direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului județene/ale sectoarelor
Municipiului București, poliție, Asociația ANAIS, direcționarea cazurilor către echipele
județene de intervenție în vederea relaționării cu alți furnizori de servicii publice și private
în vederea asigurării serviciilor sociale specializate victimelor violenței domestice.
În anul 2017, consilierii din cadrul call-center-ului au participat la întâlniri periodice cu
psihologi și avocați ai Asociației ANAIS, întâlniri în cadrul cărora au fost dezbătute subiecte
punctuale cum ar fi: dificultăți întâmpinate privind abordarea persoanelor cu probleme
psihice sau limbaj inadecvat, gestionarea situațiilor conflictuale apărute în cadrul relației
consilier-apelant generate de apelanții cu discurs exagerat, ce constituie abuzuri la adresa
consilierilor, demersuri întreprinse în cazurile de violență domestică, instituții implicate în
prevenirea și intervenție în cazurile de violență etc.
B. Activitatea Centrului de primire în regim de urgență destinat victimelor violenței
domestice – Casa INVICTA
Centrul de primire în regim de urgență destinat victimelor violenței în familie – Casa
INVICTA reprezintă un model de bune practici în domeniul serviciilor de asistență acordate
victimelor violenței domestice. Acesta funcționează din luna august 2017, în baza unui
parteneriat tripartit între ANES, Primăria Municipiului București și Asociația ANAIS.
În perioada august-decembrie 2017, un număr de 40 de persoane adulte și 49 de minori,
victime ale violenței domestice, au fost găzduite temporar și au beneficiat de asistență
medicală, hrană, consiliere socială, psihologică și juridică.
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7. Analize
În anul 2017 la nivelul ANES au fost elaborate următoarele analize:
a.

Reprezentarea femeilor şi a bărbaţilor în alegerile parlamentare din 2016;

b.

Situația femeilor și a bărbaților în poziții de decizie în administrația publică
centrală - 2016;

c.

Poziționarea României în baza de date on-line a Comisiei Europene privind
echilibrul de gen în poziții de decizie în administrația publică centrală - Analiză
comparativă 2015 – 2016;

d.

Creștere și dezvoltare: Femeile se impun!

III.

Transparență instituțională
1. Bugetul instituției

Bugetul
complet
aprobat
pentru
anul
content/uploads/2017/09/buget_stat_2017.pdf

2017

-

http://anes.gov.ro/wp-

Bugetul instituției aprobat pentru anul 2017, în funcție de sursa de finanțare:
Finanțare de la bugetul de stat: 3.671 mii lei, din care:
•
cheltuieli de personal - 2.486 mii lei
•
cheltuieli bunuri și servicii - 857 mii lei ( din care, cheltuieli sustenabilitate proiect
FEN - 166 mii lei)
•
Contributii la Organisme Internaționale ( UE) – 90 mii lei
•
Programe FSE
- 224 mii lei
•
Alte programme comunitare (justice )
- 14 mii lei
FEN (Fonduri Norvegiene) - 457 mii lei
Sinteză a cheltuielilor detaliată pe părți, capitole, subcapitole, titluri, articole,
precum și alienate, după caz:
•
cheltuieli de personal - 2.480,83 mii lei
•
cheltuieli bunuri și servicii - 757,87 mii lei (din care, cheltuieli sustenabilitate
proiect FSE - 163,08 mii lei)
•
Contribuții la Organisme Internaționale ( UE) – 87 mii lei
•
cheltuieli Fonduri Norvegiene - 414,78 mii lei
2. Informații legate de procesul de achiziții publice, achiziții sectoriale și
concesiuni de lucrări și servicii
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Achizițiile pentru anul 2017 au fost realizate cu respectarea prevederilor Legii nr.
98/2016 privind achizițiile publice.
Toate achizițiile au fost directe, realizate conform procedurii operaționale proprii,
privind achizițiile directe.

3. Informații despre litigii în care a fost implicată instituția (în general)
În anul 2017 ANES nu a avut niciun dosar pe rolul Instanțelor Judecătorești din Romania sau
din afara teritoriului.
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4. Informații despre managementul resurselor umane
Informații despre fluctuația de personal:

La data de 01.01.2017 ANES avea aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 177/2016 privind
organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și
Bărbați, un număr de posturi de 51, din care ocupate 36 de posturi, 4 temporar vacante și
11 vacante.
La data de 31.12.2017 ANES are 11 posturi vacante, 4 posturi temporar vacante și 36 posturi
ocupate.
Venitul mediu, inclusiv diferite sporuri

•
•

Venit mediu net decembrie 2017 – 3.278 lei
Venit mediu brut decembrie 2017 – 4.856 lei
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IV.

Acțiuni desfășurate în anul 2017 și deplasări externe

1. Evenimente/acțiuni/parteneriate desfășurate de către ANES în anul 2017
Campania online desfășurată pe facebook-ul ANES pentru a celebra ziua de 8 martie –
Ziua Internațională a Femeii s-a derulat pe tot parcursul lunii martie, în fiecare zi a fost
postată câte o poveste reprezentativă, inspirată din viața femeilor care au apelat de-a
lungul timpului la serviciile call-center–ului (0800 500 333) gestionat de către ANES.
Poveștile și numele personajelor au fost unele fictive, scopul postării acestora fiind acela
de a arăta respect și apreciere față de curajul victimelor violenței care decid să ceară
ajutor pentru depășirea situației în care se află și, de asemenea, pentru a sublinia
importanța existenței unor servicii de sprijin pentru victimele violenței împotriva femeilor.
Participarea secretarului de stat ANES, Grațiela Drăghici, la Conferința „Egalitatea de gen:
Test pentru democrație”, organizată de Comisiile pentru egalitatea de șanse din Camera
Deputaților și Senat - 8 mai 2017.
Marcarea „Săptămânii egalității de șanse între femei și bărbați”, în cadrul deschiderii
Turneului Internațional de Lupte pentru Cadeți și Juniori, împreună cu Federația Română
de Lupte (FRL), 11 mai 2017.
Săptămâna egalității de șanse între femei și bărbați, organizată pentru al doilea an
consecutiv de către ANES, în perioada 8-14 mai 2017. Activitățile au fost destinate
liceenilor bucureșteni și au avut la bază două teme importante: prevenirea violenței în
rândul tinerilor și rolul femeii în știință. ANES și-a propus ca, în contextul a patru
dezbateri, să le prezinte liceenilor din capitală patru femei cu o bogată activitate în știință.
Alte 5 dezbateri din licee au avut ca subiect principal violența în rândul tinerilor: în 3 licee
s-a pus accent pe relațiile între tineri (prezentarea cercetării "In a relationship",
coordonată de Fundația Friends for Friends, în cadrul Campaniei Respectului inițiată de
Avon și dedicată luptei împotriva violenței domestice), în cadrul unui liceu dezbaterea a
fost despre bullying-ul în școli, organizată în parteneriat cu organizația Salvați Copiii, iar
în cadrul altui liceu s-a vorbit despre limbajul sexist și instigator la ură din mediul online.
De asemenea, în cadrul Săptămânii egalitătii de șanse între femei și bărbați, ANES a
organizat o campanie online de promovare a femeii în stiință, prezentând povești de
succes ale femeilor care au marcat istoria stiințifică românească și a participat la
deschiderea Turneului Internațional de Lupte pentru Cadeți și Juniori. Cu această
ocazie, ANES a salutat implicarea Federației de Lupte pentru Cadeți și Juniori în lupta
pentru combaterea stereotipurilor de gen prin implicarea în practicarea acestui sport vechi
și nobil, atât de către fete cât și de către băieți.
Întâlnirea secretarului de stat, doamna Grațiela Drăghici cu doamna Becca Johnson –
Director al Programului Internațional Rescue - Freedom International și doamna Ali
Ussery – reprezentant al Haven of Light – partener al UK Anti-Slavery Commissioner
Londra. Discuțiile au vizat premisele unui parteneriat cu ANES în direcția intensificării
eforturilor pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, cu accent pe consilierea
victimelor, precum și formarea profesioniștilor care activează în acest domeniu.
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Întâlnirea dintre doamna Secretar de Stat - Grațiela Drăghici si Ambasadorul Spaniei
în România – Excelența Sa, domnul Ramiro Fernandez Bachiller. Ambasadorul Spaniei
în România și-a exprimat cu acest prilej întreaga deschidere și sprijinul în vederea
colaborării dintre ANES și Ambasada Spaniei, alături de reprezentanți ai autorităților
spaniole – prin schimb de experiență și transfer de expertiză – în vederea elaborării de
norme metodologice privind emiterea Ordinului de protecție în regim de urgență,
precum și a elaborării unor proceduri de lucru privind măsurile de prevenire a cazurilor
de violență în familie (intervenția organelor de poliție, organisme interinstituționale).
Discuțiile purtate în cadrul acestei întrevederi bilaterale au avut drept rezultat inițierea
unor activități concrete care vor cuprinde un calendar de acțiuni care se vor realiza în
comun, în vederea promovării unei reale egalități de șanse între femei și bărbați, în
special în domeniul luptei împotriva violenței domestice
În perioada 22 - 29 mai 2017 ANES a marcat „Săptamâna ușilor deschise, ANES – În
dialog cu societatea civilă“. Pentru îndeplinirea obiectivelor din Programul de
Guvernare - Cap. Politici publice domeniul muncii și justiției sociale, Subcapitolul
„Respect și demnitate pentru femei”, recunoscând importanța manifestării și implicării
societății civile prin intermediul organizațiilor nonguvernamentale și a celorlalți actori
din economia socială, conducerea ANES a organizat discuții informale cu fiecare dintre
cele 20 ONG cu activitate relevantă în domeniu, privind corelarea rolului acestora cu
activitățile de identificare și promovare a interesului public, construirea de parteneriate
și participarea în activitățile conexe de informare și educare a cetățenilor pe cele două
domenii care definesc misiunea ANES.
La data de 24 mai 2017, la Institutul Cervantes, s-a desfășurat Seminarul cu tema
“Poliția Națională și Legislația Spaniolă în fața Violenței Împotriva Femeilor”.
Evenimentul a fost găzduit de către Ambasada Spaniei, iar ANES reprezentată de doamna
Secretar de Stat - Grațiela Drăghici a participat în calitate de co-organizator și partener.
La data de 19 iunie secretarul de stat al ANES a participat la Dezbaterea pe tema
Combaterea violenței domestice – prioritate asumată și dezbătută cu societatea
românească, organizată de către Comisia pentru Drepturile Omului, Culte și
Problemelor Minorităților Naționale din Camera Deputaților.
La data de 8 iunie a fost semnat Protocolul de colaborare cu Ministerul Tineretului şi
Sportului care are în vedere implementarea unor activități specifice privind promovarea
principiului egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în educația
tinerilor, respectiv: activități de conștientizare și sensibilizare, sesiuni informative,
sesiuni educative și campanii de conștientizare cu privire la dimensiunea de gen a
educației tinerilor, în vederea creșterii gradului de conștientizare și informare a
acestora cu privire la semnificația și importanța respectării dreptului la nediscriminare
și egalitate de șanse pentru toți, promovarea perspectivei de gen, la nivel județean,
dezvoltarea și implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă în domeniul
promovării principiului egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în
educația tinerilor. Obiectivul comun este acela de a impulsiona tinerii în vederea
alegerii carierei în diverse domenii ocupaționale în care sunt prezente stereotipurile de
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gen prin lansarea unei campanii de informare cu privire la drepturile lor privind
egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.
În luna iunie a fost elaborat un portofoliu privind teme de colaborare și parteneriat cu
Primăria Municipiului București (PMB). Portofoliul cuprinde idei de proiecte comune în
cele două domenii de activitate ale ANES cât și implicarea PMB în organizarea unei serii
de evenimente conexe în cadrul Conferinței Mondiale a Femeilor Francofone, din
perioada 1-2 noiembrie, în cooperare cu Organizația Internațională a Francofoniei (OIF).
Participare la Conferința regională interparlamentară – „Să promovăm legi eficiente
pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor”, Palatul Parlamentului,
12-14 iunie 2017. Conferința s-a adresat parlamentelor din Europa Centrală și de Est,
alături de delegaţiile parlamentare naționale au fost invitați reprezentanți ai societății
civile, oficiali guvernamentali și experți implicați în elaborarea, adoptarea și
implementarea legilor referitoare la violența domestică și sexuală, obiectivul fiind
facilitarea dialogului și schimburilor de experiență pentru identificarea unor modalități
eficiente de colaborare multisectorială, care să asigure aplicarea legilor, protecția
victimelor și tragerea la răspundere a autorilor infracțiunilor. Conferința a fost
organizată de către Camera Deputaților, Global Rights for Women și Parteneriatul Global
Vital Voices.
În data de 14.07.2017, a avut loc, la sediul ANES, întâlnirea dintre secretarul de stat
Aurelia Grațiela Drăghici și reprezentanții Cooperativei Sociale Proxima, Ragusa, Italia.
La data de 20.07.2017, secretarul de stat al ANES a participat la evenimentul organizat
la Institutul Cervantes, în parteneriat cu Rețeaua pentru Prevenirea și Combaterea
Violenței împotriva femeilor și cu Ambasada Spaniei, care a fost gazda evenimentului,
cu prilejul lansării Studiului exploratoriu cu privire la implementarea ordinului de
protecție și a prevederilor referitoare la violența în familie în perioada 2012-2014
și a altor măsuri și servicii în sprijinul victimelor.
În perioada 28 Iulie - 30 August 2017, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse
între Femei şi Bărbaţi (ANES) și Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) au organizat
la Costinești, Sinaia și Predeal, în cadrul taberelor studențești, 22 de sesiuni
tematice de informare, cu privire la drepturile tinerilor privind egalitatea de șanse și
de tratament între femei și bărbați, precum şi de sensibilizare a tinerei generații, în
privința Campaniei HeForShe - UN Women. Aceste evenimente cuprinse în cadrul
Protocolului de colaborare semnat între ANES și MTS, în vederea implementării
angajamentelor asumate de România în cadrul Campaniei HeForShe - UN Women –
Angajamentul 3. - Dezvoltarea și implementarea unor programe privind implicarea
fetelor și băieților în viața socială, politică și economică: mobilizarea a peste 100.000
de tineri. Concret, tinerii participanți la taberele studențești derulate de MTS au fost
informaţi cu privire la combaterea stereotipurilor de gen, obiectiv inclus în Strategia
Naţională în domeniul egalitătii de șanse între femei și bărbați - Aria de intervenţie
învăţământ-educație, respectiv importanţa egalităţii de şanse pentru toţi şi respectarea
dreptului de nediscriminare.
Pe data de 16.08.2017, Agenția Natională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și
Bărbați a avut deosebita plăcere de a găzdui vizita tinerilor înscriși în Programul Oficial
de Internship al Guvernului României, ediția a V-a, derulat în perioada 17 iulie-18
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septembrie 2017. Scopul vizitei a fost familiarizarea tinerilor interni cu rolul și misiunea
ANES, promovarea principiului egalității de sanse și de tratament între femei și bărbați
în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex și
combaterea violenței în familie, prin implementarea de măsuri, politici și programe
adaptate nevoilor victimelor. Secretarul de Stat Aurelia Grațiela Drăghici, a salutat
inițiativa și a prezentat activitatea Agenției - garantul instituțional al respectării
principiului egalității de șanse și de tratatment între femei și bărbați și asigurării și
implementării cadrului legal necesar, la nivel național Legea nr. 202/2002 privind
egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările
și completările ulterioare și Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea
violenței în familie, republicată cu modificările și completările ulterioare, iar la nivel
internațional și european Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea
violenței împotriva femeilor și a violenței domestice și Convenția pentru eliminarea
tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW). În cadrul vizitei a fost
prezentată Campania HEforSHE, inițiată de UN WOMEN, care are ca scop implicarea
bărbaților prin luarea de atitudine și promovarea acțiunilor în favoarea egalității, ANES
desfășurând în prezent sesiuni de informare a tinerilor în parteneriat cu Ministerul
Tineretului și Sportului, Centrul de găzduire în regim de urgență destinat victimelor
violenței în familie – Casa INVICTA”, precum și Call Center-ul ANES destinat victimelor
violenței domestice.La finalul vizitei, datorită interesului deosebit manifestat, toți
participanții au devenit „Ambasadori ai Egalității de Șanse”.
În luna august 2017 s-a derulat Campania Națională de Informare cu titlul „Informare
acasă! Siguranță în lume!”, organizată de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni
în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii și Justiției Sociale
și Ministerul Afacerilor Externe la care secretarul de stat ANES, doamna Grațiela
Drăghici, a participat în calitate de reprezentat oficial al MMJS, fiind desemnată de
către ministrul muncii și justiției sociale, doamna Lia Olguța Vasilescu), în cele 3 județe:
Botoșani – 09.08.2017, Suceava 10.08.2017, Piatra – Neamț 11.08.2017. Campania a vizat
informarea corectă și accesibilă a tuturor persoanelor care își doresc un loc de muncă
în străinătate sau a celor care doresc să se reîntoarcă în țară, prin dezvoltarea unor
inițiative comune la nivel național, local și prin intermediul reprezentanțelor
diplomatice ale României, în legătură cu situațiile care privesc respectarea drepturilor
cetățenilor români aflați în situații de risc.
ANES a făcut demersuri privind colaborarea cu Ministerul Sănătății în vederea
sprijinirii implementării măsurii din Programul de Guvernare „Înființarea a 8 centre
de criză pentru situațiile de viol”. ANES, consideră necesară și oportună într-o primă
etapă, încheierea unui protocol de colaborare între Ministerul Sănătății, ANES și Spitalul
Universitar de Urgență București în vederea creării unui Centru-pilot de criză pentru
situațiile de viol, urmând ca, în paralel, să se inițieze demersuri convergente care să
vizeze identificarea unităților medicale cu UPU în proximitatea cărora să existe Servicii
de medicină legală, pentru înființarea a cel puțin 8 centre de criză pentru situațiile de
viol cu reprezentativitate regională precum și campanii de instruire și informare a
personalului din UPU, cu participarea experților din cadrul Ministerului Sănătății și ANES
pentru abordarea integrată a cazurilor de viol.
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Din perspectiva armonizării prevederilor Convenției de la Istanbul (art.25) Agenția
Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) a solicitat Consiliului
Superior de Medicină Legală aprobarea introducerii în practică a unui kit pentru
recoltarea mostrelor biologice în cazurile de violență sexuală/viol. Urmare a acestui
demers, în cadrul sesiunii din data de 23 iunie 2017, Plenul Consiliului Superior de Medicină
Legală a aprobat Hotărârea nr.18 privind “Trusa standard de prelevare a mostrelor
biologice în agresiuni sexuale”. Această reglementare creează posibilitatea medicilor care
lucrează în cadrul Unităților de Primiri Urgențe (UPU) (medicii de urgență, ginecologi) de
a preleva probe conform unei proceduri standard, cu ajutorul Trusei standard, și de a putea
gestiona din perspectiva recoltării medico – legale cazurile de viol. Astfel, această trusă
este destinată să ajute medicii și asistenții medicali în colectarea probelor biologice care
vor fi analizate numai de către Serviciile de Medicină Legală teritoriale. Precizăm că în
cadrul Proiectului predefinit “Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în
România” finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian va fi finanțat un nr. de 150 de kituri, anual.
In luna august 2017, ANES a încheiat un protocol cu UN GLOBAL COMPACT NETWORK
ROMÂNIA în vederea asigurării promovării egalității de șanse între femei și bărbați și
susținerea potențialului feminin ca factor important în dezvoltarea societății românești,
prin: activități pentru susținerea integrării perspectivei de gen la nivelul structurilor de
conducere ale companiilor cu peste 50 de angajați în România, pentru reducerea
discriminării de gen în afaceri și creșterea reprezentării femeilor în Consiliile de
administrație (CA).
Secretarul de stat al ANES a avut o întrevedere cu Professional Women's Network
Romania, asociație profesională care cuprinde o rețea națională și care are 60% dintre
membrii în poziții manageriale de top, din care 40% în propria afacere. S-a agreat
promovarea perspectivei de gen prin acțiuni comune în cadrul membrilor rețelei.
În luna Octombrie 2017 ANES a încheiat unui protocol cu Ministerul Mediului de Afaceri,
Comerț si Antreprenoriat care vizează promovarea egalității de șanse între femei și
bărbați în domeniul antreprenorialului și introducerea perspectivei de gen în cadrul
programelor specifice.
În data de 11.10.2017, la sediul ANES, a avut loc vizita informală a Alteței Sale Regale
Principesa Maria. Cu această ocazie, secretarul de stat al ANES Aurelia Grațiela Drăghici a
salutat implicarea Alteței Sale Regale în domenii importante ale vieții sociale, respectiv
educație, sănătate și familie, dar mai ales în promovarea perspectivei de gen în
antreprenoriatul feminin, precum și în prevenirea și combaterea violenței domestice. În
continuarea discuției au fost prezentate succint principalele direcții de acțiune executive
și legislative din perspectiva politicilor publice promovate prin Programul de Guvernare,
Capitolul Politici publice în domeniul muncii și justiției sociale, subcapitolul 8: Respect și
demnitate pentru femei.Totodată, Alteței Sale Regale i-a fost prezentat modelul de bună
practică în prevenirea și combaterea violenței domestice, reprezentat de singurul callcenter din România cu numar unic național: 0800.500.333. Discuția a continuat cu
prezentarea proiectului care vizează crearea unei rețele de 20 de locuințe temporare
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protejate pentru victimele violenței domestice. La finalul întâlnirii, Alteței Sale Regale ia fost adresată invitația de a onora cu prezența, Conferința Mondială a Femeilor
Francofone, care va avea loc la București în perioada 1-2 noiembrie.
În data de 12.10.2017, secretarul de stat al ANES Aurelia Grațiela Drăghici a primit
vizita Excelenței Sale, domnul Paul Brummell, Ambasador al Regatului Unit al Marii
Britanii și al Irlandei de Nord, la solicitarea domniei sale. Cu aceasta ocazie, la începutul
discuției informale secretarul de stat al ANES a felicitat Poliția Marii Britanii care, alături
de România, a devenit campioana #HeForShe la Lansarea Raportului Combinat HeForShe
10×10×10 Impact Champions de catre UN Women, eveniment care a avut loc în marja
Adunării Generale a ONU de la New York. În continuarea întâlnirii s-au prezentat
principalele direcții de acțiune ale ANES, din perspectiva legislativă și executivă. Excelența
sa a felicitat România pentru ratificarea Convenției de la Istanbul și totodată a exprimat
totala deschidere și sprijinul pentru transferul de know-how pentru promovarea
perspectivei de gen și pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, prin modelele
de bună practică britanice. La finalul întâlnirii, ANES a conferit Excelenței Sale titlul
onorific de "Ambasador în Egalitate de Șanse.
În perioada 19 – 20 octombrie 2017, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între
Femei și Bărbați a primit vizita de lucru a delegației EIGE – Institutul European pentru
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în România.Agenda vizitei a cuprins Conferința
de deschidere „Promovarea și sprijinirea egalității de gen: Activitatea EIGE” și are drept
scop prezentarea activității derulate de Institut în sprijinul Comisiei Europene și a Statelor
Membre în domeniul egalității de gen și al prevenirii și combaterii violenței împotriva
femeilor, precum și patru vizite bilaterale.În deschiderea Conferinței, Secretarul de Stat
al ANES, Grațiela Drăghici a prezentat succint viziunea și direcțiile de acțiune majore
privind promovarea perspectivei de gen în România. Totodată, a prezentat principalele
obiective specifice asumate prin Programul de Guvernare, Capitolul 8. Respect și
demnitate pentru femei, precum și angajamentele asumate în raport de Convențiile
Internaționale la care România este parte și anume, Convenția de la Istanbul și Convenția
CEDAW. De asemenea, în cadrul discursului, Secretarul de Stat al ANES a expus
instrumentele legislative și instituționale prin care România își propune schimbarea de
paradigmă față de promovarea egalității de gen și de prevenirea și combaterea violenței
domestice.Pentru Directorul de Programe din cadrul EIGE, doamna Therese Murphy punctul
principal al agendei l-a reprezentat abordarea integratoare de gen, precum și reperele
INDEX-ului de gen, care contribuie la monitorizarea progresului statelor membre ale Uniunii
Europene în domeniul egalității de gen, în diverse domenii, prin promovarea modelului de
studii și bune practici, orientate către o cooperare activă și eficientă cu organizațiile din
România. Vizitele bilaterale au vizat întâlniri cu Secretarul de Stat ANES, doamna Grațiela
Drăghici, Secretarul de Stat din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, doamna
Gabriela Podașcă, Secretarul General Adjunct al Ministerului Muncii și Justiției Sociale,
doamna Daniela Moroșanu și Reprezentanți ai Comisiei pentru Egalitate de Șanse din
Parlamentul României.
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La data de 21 octombrie 2017 secretarul de stat al ANES a participat la seminarul "Les
violences aux femmes dans la PECO. Tolerance zero.", organizat de Centrul Regional
Francofon. Evenimentul a adus în atenție strategiile politice și inițiativele naționale
împotriva violenței de gen în Europa centrală și de est. Cu aceasta ocazie s-a apreciat
participarea și implicarea Excelenței sale, doamna Rana Mokadem, Președinta Grupului
Ambasadoarelor Francofone din România, precum și a doamnei Rennie Yotova, Director al
Biroului Regional al OIF pentru Europa centrală și de est. Totodată s-a prezentat viziunea
României precum și obiectivele asumate de Guvernul României pentru prevenirea și
combaterea violenței domestice și a violenței sexuale.
Cooperare cu Suedia: ANES a participat la realizarea măsurilor prevăzute în Declarația
Comună România – Suedia. La data de 27 octombrie a avut loc, la sediul MMJS, vizita unui
grup de specialiști din Suedia.
La data de 31 octombrie 2017 secretarul de stat al ANES a avut o întrevedere informală
cu cu Dna. Michèle Ramis, Ambasadorul Franței în România, la solicitarea domniei sale.
Doamna Ambasador a exprimat întreaga sa apreciere pentru eforturile depuse de ANES în
pregătirea Conferinței OIF și a lansat propuneri punctuale de cooperare cu ANES, una dintre
acestea a vizat organizarea unei conferințe în parteneriat cu ambasada Franței, în marja
celor 16 zile de activism împotriva violenței domestice.
În perioada 1 – 2 noiembrie 2017, la Palatul Parlamentului s-au desfășurat lucrările
Conferinței Internaționale a Femeilor Francofone, organizată de Ministerul Afacerilor
Externe în colaborare cu Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și
Bărbați, sub înaltul patronaj al Preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis, şi în
prezenţa Secretarului General al Organizației Internaționale a Francofoniei, doamna
Michaëlle Jean.Tematica generală a Conferinței cu peste 750 de participanți a vizat
„Participarea femeilor la viaţa economică – inovaţie, antreprenoriat şi dezvoltare”, creând
un cadru pentru prezentarea de bune practici, prezentarea contribuțiilor femeilor în viața
economică, în domeniul cercetării și al inovării. Participanții în cadrul lucrărilor acestui
eveniment internațional au provenit din diverse medii, respectiv, guvernamental, societe
civilă și mediul academic și de afaceri din țările francofone. Pe parcursul celor două zile
alocate pentru desfășurarea Conferinței, în cadrul sesiunilor plenare, atelierelor și
întâlnirilor bilaterale, s-au formulat recomandări pentru acțiuni strategice de promovare
și susținere a antreprenoriatului feminin și a fost lansată Rețeaua francofonă a femeilor de
afaceri, pentru facilitarea cooperării între mediile de afaceri din țările francofone. ANES a
făcut parte alături de Ministerul Afacerilor Externe din Comitetul Național de Organizare
al Conferinței Mondiale a Femeilor Francofone. În acest context, în cursul lunii iunie 2017
secretarul de stat al ANES, Grațiela Drăghici, a avut o întâlnire cu doamna Rennie YOTOVA,
- Directorul Biroului Regional al Organizației Internaționale a Francofoniei pentru Europa
Centrală și Orientală (BRECO). Reprezentanții ANES au participat periodic la întâlnirile
Comitetului Național tehnic de organizarea a Conferinței Femeilor Francofone, la video conferințe tehnice Paris - București, la Comitetul Național de Organizare al Conferinței. În
acest context, doamna Michaëlle Jean, Secretar general al OIF a adresat cele mai calde
mulțumiri conducerii ANES pentru rolul esențial și implicarea activă a ANES în întregul
proces de organizare a Conferinței Mondiale a Femeilor Francofone.
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La data 6 octombrie secretarul de stat al ANES, Grațiela Drăghici, a avut o întrevedere cu
reprezentanții UNFPA pentru Europa de Est și Europa Centrală. În marja acestei întâlniri au
fost discutate elemente orientative privind Conferința Internațională a Femeilor
Francofone care a avut loc în luna noiembrie.
Pe data de 15 noiembrie ANES a primit vizita delegației Regatului Norvegiei, din care a
făcut parte secretarul de stat al Ministerului Justiției și Securității Publice, doamna
Anette Elseth, Excelența Sa, doamna Ambasador Lise Kleven Grevstad, precum și
specialiști în domeniul granturilor norvegiene. Cu această ocazie, secretarul de stat al
ANES, Grațiela Drăghici, a subliniat importanța suportului financiar oferit pentru
implementarea Convenției de la Istanbul, în cadrul Programului „Justiție” finanțat de
Regatul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021. Secretarul de stat al
Ministerului Justiției și Securității Publice, Anette Elseth, a confirmat că din partea statului
norvegian există toată deschiderea pentru întărirea unei cooperări active și eficiente între
cele două state. Demnitarul norvegian a fost interesat, din perspectiva preluării de către
România a Președinției Consiliului European, și de organizarea unei conferințe la nivel
înalt, la care vor fi invitate să participe instituții și organisme europene din domeniul
prevenirii și combaterii violenței domestice și a violenței de gen. Delegația norvegiană a
propus ca în marja PRES RO 2019 România să susțină și să faciliteze ratificarea Convenției
de la Istanbul de către Uniunea Europeană.
Pe data de 11 decembrie, Ambasada Franței, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor
Externe, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse și Institutul Cultural Român a
organizat Seminarul Internațional cu tema „Voir, nommer, éliminer les violences contre
les femmes”. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Universității de Arhitectură Ion Mincu
și a fost găzduit de Excelența Sa, doamna ambasador Michèle Ramis. Organizată în marja
celor „16 zile de activism împotriva violenței domestice” reuniunea s-a bucurat de o largă
participare a ambasadelor, societății civile, reprezentanților instituțiilor publice și a unui
public tânăr. În intervenția sa, secretarul de stat al ANES, Grațiela Drăghici, a prezentat
politicile publice promovate de guvern, inițiativele legislative în domeniu, precum și
obiectivele specifice cuprinse în Programul de Guvernare la Capitolul 8 „Respect și
demnitate pentru femei”. Totodată, a avut loc un transfer de know-how prin prezentarea
modelelor din statele reprezentate de Excelențele Sale, doamnele ambasador ale Franței,
Suediei, Finlandei, Libanului, Alegeriei și Republicii Peru.
ANES a participat, sub coordonarea MAE, la toate demersurile realizate la nivel național în
scopul pregătirii Președinției României a Consiliului Uniunii Europene 2019”.

1.
Deplasări externe
În data de 2 iunie, ANES a fost reprezentată la Reuniunea Comitetului Consultativ pentu
Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, la Bruxelles.
ANES a participat la două vizite de lucru în Norvegia privind Mecanismul financiar
Norvegian. În cadrul întâlnirilor au fost discutate importante aspecte pe această temă cu
reprezentanții Ministerului Justiției Securității Publice din Regatul Norvegiei, în vederea
implementării proiectului predefinit în domeniul violenței de gen și a dezvoltării cooperării
bilaterale (iunie 12-14 iunie 2017 și 29 – 31 august 2017 Oslo, Norvegia). În marja primei
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vizite de lucru, au avut loc întâlniri ale secretarului de stat al ANES, doamna Grațiela
Drăghici cu omologul său – Doamna Toril Charlotte Ulleberg Reynols, care a deschis noi
posibilități de cooperare, materializate prin organizarea unei Conferințe la nivel înalt, din
perspectiva preluării Președinției Consiliului European de către Romania, în anul 2019,
respectiv organizarea unui Seminar european/internațional de bune practici, la nivel de
experți, în anul 2018 precum și alte teme concrete care se pot materializa în proiecte
bilaterale.
În luna iunie, ANES a fost reprezentată la Conferința privind egalitatea de gen, organizată
de Președinția austriacă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa
(OSCE), desfășurată la Viena, Austria.
În perioada 1 iunie - 7 iulie 2017, a avut loc pregătirea participării delegației României,
condusă de secretarul de stat al ANES, Grațiela Drăghici, care a susținut Rapoartele
periodice combinate 7 și 8 ale României privind Convenția ONU privind eliminarea
tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW) în fața Comitetului pentru
Eliminarea Discriminării împotriva Femeii (CEDAW) la Geneva, la data de 6 Iulie 2017. În
acest sens, a fost depus un volum considerabil de muncă pentru informare permanentă a
reprezentanților celorlalte instituții și realizarea unor fișe tematice de orientare a
discuțiilor pe domeniile și structura CEDAW și au fost organizate întâlniri pregătitoare cu
toți membrii delegației. La data de 6 iulie 2017 delegația României condusă de
secretarul de stat al ANES, Grațiela Drăghici, a participat la sesiunea de prezentare a
Raportului combinat 7 și 8 pentru România privind eliminarea tuturor formelor de
discriminare împotriva femeii, fiind primite foarte multe întrebări la care membrii
delegației au avut posibilitatea de a adresa un răspuns în timp real. Membrii delegației au
încercat să prezinte, cu maximă onestitate, progresele care au fost înregistrate, dar și să
sublinieze provocările și dificultățile cu care continuăm să ne confruntăm. În calitate de
conducător al delegației, secretarul de stat al ANES a subliniat schimbarea de paradigmă,
ca dovadă a faptului că România încearcă să modernizeze/actualizeze măsurile și
mijloacele de intervenție și să adapteze politicile naționale în articulare cu dinamica
principalelor instrumente juridice de cooperare internațională care asigură respectarea
drepturilor omului. Membrii Comitetului au fost asigurați de întreaga deschidere și de
angajamentul ferm la nivel guvernamental, în ceea ce privește îmbunătățirea cadrului
legislativ din România și de realizarea unor măsuri care să asigure consolidarea rolului
femeii în societate. Conducerea delegației și membrii delegației române au primit aprecieri
pozitive din partea membrilor Comitetului în legătură cu calitatea răspunsurilor primite și
prestația acestora care s-au regăsit și în Concluziile finale ale Comitetului.
În perioada 3-5 iulie, ANES, prin reprezentantul său a participat la Reuniunea tehnică
informală a Grupului la Nivel Înalt privind Abordarea Integratoare de Gen, la Bruxelles.
În perioada 4 – 10 iulie ANES a fost reprezentată la Forumul Just Guvernance for Human
Security (Securitate umană și bună guvernare), defăsurată la Caux, în Elveția. Temele
principale discutate au fost: Contribuții ale femeilor la dezvoltarea unei bune guvernări,
buna guvernare din perspectiva egalității de gen.
În perioada 6 – 9 septembrie, s-a desfășurat reuniunea Grupului la Nivel Înalt privind
abordarea integratoare de gen eveniment organizat de către Directoratul General
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pentru Justiție și Consumatori, Direcția Egalitate din cadrul Comisiei Europene (COM)
în parteneriat cu Președenția estonă a Consiliului UE în Talin, Estonia.
În perioada 11 – 15 septembrie la Vicenza, Italia, ANES a participat la trainingul – simulare
focusat pe traficul de persoane pe rutele de migrație, organizat de OSCE (Viena).
În perioada 18-22 septembrie 2017, la New York, secretarul de stat al ANES, Grațiela
Drăghici, a participat la lucrările celei de-a 72-a Adunări Generale a ONU, în cadrul
căreia a fost prezentat modelul de bună practică privind expertul în egalitate de șanse,
ca parte a Raportului României privind Campania HeForShe. ANES a contribuit la
elaborarea Raportului în calitatea sa de integrator al domeniului egalității de șanse între
femei și bărbați. Acest model ambițios, a fost apreciat, în mod deosebit de către oficialii
UNWomen. În anul 2015, cu ocazia zilei de 8 mai, România a aderat la Campania
“HeForShe” inițiată de către UN Women care are drept scop implicarea bărbaților prin
luarea de atitudine și promovarea acțiunilor în favoarea egalității de gen, de combatere
a violenței împotriva femeilor, de capacitare a femeilor. România face parte din cei 10
liderii globali care au devenit Campioni ai campaniei „HeForShe” și a fost exprimat
angajamentul său public pentru realizarea egalității de gen. Angajamentele asumate de
către România în cadrul campaniei vizează: Crearea unei noi ocupații - expert în egalitate
de șanse, lansarea unui nou sistem integrat de monitorizare și raportare în scopul
prevenirii tuturor formelor de violență domestică, lansarea de programe pentru implicarea
fetelor și băieților în viața socială, politică și economică cu mobilizarea unui număr de
100.000 de tineri.
În perioada 19 – 20 septembrie la Strasbourg în Franța reprezentantul ANES a participat la
cea de-a doua reuniune a Platformei Europene pentru Coeziune Sociala (PECS),
organizată de Secretariatul Consiliului Europei.
În perioada 20 – 22 septembrie ANES a fost reprezentată la lucrările reuniunii anuale de
Implementare – Dimensiunea Umană (HDIM) a OSCE desfășurate în Varsovia, Polonia.
În perioada 25 – 29 septembrie la Roma, Italia Strategic Workshop: Shared Responsability
and Comprehensive Sucurity in the MENA, organizat de European Centre for Security
Studies G.C Marsshall din Garmisch, Germania.
În perioada 11-12 octombrie, reprezentantul ANES a participat la Conferința „Indexul
Egalității de Gen 2017” și la „Cea de-a 20-a reuniune a Grupului de experți ai IEEG”,
desfășurate la Bruxelles.
În data de 12 octombrie, ANES a fost reprezentată la Conferința „Barbershop” – Echilibru
între viața profesională și cea personală, mobilizarea bărbaților pentru egalitatea de
gen, desfășurată la sediul UN City din Copenhaga.
În perioada 19 -20 octombrie, ANES a fost reprezentată la Evenimentul intitulat „Academia
Planului Național de Acțiune” NAP Academy, în cadrul Organizației pentru Securitate și
Cooperare în Europa (OSCE), desfășurat în Viena, Austria.
În perioada 25 – 26 octombrie, la Geneva, ANES a făcut parte din delegația României,
compusă din reprezentanții mai multor instituții publice și coordonată de Ministerul
Afacerilor Externe, susținând cel de-al cincilea raport periodic la Pactul Internațional
privind Drepturile Civile și Politice (ICCPR).
În perioada 26 – 27 octombrie, la Bruxelles, ANES a participat la reuniunea tehnică
informală la care au participat și membri ai Grupului la Nivel Înalt privind Abordarea
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Integratoare de Gen, organizată de către Direcția Egalitate și Cetățenie UE din cadrul
Direcției Generale de Justiție a Comisiei Europene.
În perioada 7 – 8 noiembrie, ANES a fost reprezentată la Conferința Internațională de
închidere a Programului (CZ 12) „Let’s Give (Wo)men a Chance”, eveniment organizat
de catre Fondul pentru o Societate Deschisă din Praga, în calitate de Operator de Program,
desfășurată la Praga, Cehia.
În perioada 3 – 6 noiembrie s-a desfășurat la Beirut, Liban, Forumul Lebanon Dialogue
Initiative, organizat de Notre Dame University-LOuaize și Lebanon Dialogue Initiative.
În perioada 8 – 9 noiembrie s-a desfășurat la Stockholm, Suedia vizita de studiu în domeniul
egalității de șanse între femei și bărbați din cadrul Grupului de lucru a experților români
și suedezi de implementare a Declarației Comune în domeniul protecției sociale.
În perioada 20 – 21 noiembrie, răspunzând invitației adresate de Prim-vicepreședintele
Comisiei Europene, domnul Frans Timmermans privind participarea la Colocviul anual
privind drepturile fundamentale 2017 cu tema “Drepturile femeii în vremuri
turbulente”, România, prin intervenția doamnei Grațiela Drăghici, Secretar de stat al
ANES, a reafirmat sprijinul privind ratificarea de către UE a Convenției de la Istanbul, având
certitudinea că acest demers politic comun va asigura consolidarea cadrului juridic al UE și
implementarea unor politici coerente privind combaterea violenței domestice. În acest
context, domnul Frans Timmermans a adresat mulțumiri conducerii ANES pentru
participarea la acest eveniment și pentru intervenția susținută în cadrul Colocviului.

În data de 1 decembrie, reprezentantul ANES a participat la Bruxelles, la seminarul
juridic anual pe tema legislației privind egalitatea de gen și combaterea discriminării,
organizat de Comisia Europeană – DG Justice and Consumers. Seminarul a adus
împreună experți în domeniul „gender” și „discriminare”.
În data de 7 decembrie la Bruxelles a avut loc Reuniunea Comitetului Consultativ privind
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, organizată de către Direcția de Egalitate și
Cetățenie UE din cadrul Direcției Generale de Justiție a Comisiei Europene (COM).
În perioada 17 – 19 decembrie s-a desfășurat la Viena, Austria, Ziua Internațională a
Migrației, panelul „Perception is not reality: Towards a new narrative of migration” la
care au partcipat experți în domeniul migrației, anti-discriminare, comunicare și
securitate.
Pe întreaga durată a anului 2017 ANES a exprimat puncte de vedere pe marginea
Proiectului Codului de Conduită pentru aderarea UE la Convenția de la Istanbul.
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V.

Legislație
Proiecte de acte normative


Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru
prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.

Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind
egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată.

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul
penal.

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind
Codul de Procedură Penală.

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Strategiei naționale privind promovarea
egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice
pentru perioada 2018-2021 și a Planului operațional privind implementarea strategiei
naționale privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și
combaterii violenței domestice 2018-2021.

 Proiectul de Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului în
domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Muncii și Justiţiei
Sociale pentru Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei și Bărbaţi.

Situația proiectelor de acte normative:

- Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru
prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, a fost deblocat după o perioadă de stagnare de aprox. 9 luni.
Promovarea era absolut necesară deoarece, prin Legea 30/2016, România a ratificat
Convenția de la Istanbul care a intrat în vigoare în țara noastră la 1 septembrie 2016 și se
impunea armonizarea legislației interne cu prevederile Convenției de la Istanbul, asumată
ca fiind un demers ambițios și complex de reformă a legislației din domeniul violenței
domestice, ca premisă obligatorie pentru realizarea măsurilor din domeniul prevenirii și
combaterii violenței domestice și violenței împotriva femeilor prevăzute în Subcapitolul Respect și demnitate pentru femei, din cadrul Programului de Guvernare 2017-2020.
- Pilonul central al modificărilor viitoare ale Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și
combaterea violenței în familie este reglementarea ordinului de protecție provizoriu în
conformitate cu art. 52 din Convenție, care vizează extinderea prerogativelor polițiștilor
în sensul de a asigura protecția victimelor prin înlăturarea imediată a agresorului din
domiciliu, în situațiile de pericol imediat. Modelul de reglementare și normele
metodologice și procedurile aferente care vor fi elaborate ulterior în vederea emiterii și
aplicării ordinului de protecție provizoriu au la bază exemplul de bună practică
implementat în Spania și Austria. La data de 5 iunie 2017, secretarul de stat al ANES,
Grațiela Drăghici, a avut o întrevedere informală cu doamna Carmen Dan – ministrul
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afacerilor interne, în care s-a concluzionat importanța rolului polițiștilor și asumarea
ordinului de protecție provizoriu (OPP) așa cum trebuie acesta să fie transpus în legislația
internă. În acest sens, la data de 6 iunie 2017, la sediul MAI, a fost organizată o amplă
reuniune tehnică pentru discutarea aspectelor privind reglementarea OPP și a altor măsuri
importante, la care secretarul de stat al ANES a participat însoțită de alți reprezentanți,
oficiali din cadrul MAI, reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii. Întâlnirea a
avut efecte pozitive, generând o mai bună înțelegere a necesității și soluțiilor juridice de
reglementare a viitoarelor măsuri. La data de 14 iulie 2017, la sediul MMJS, a fost
organizată dezbaterea publică privind proiectul de Lege pentru modificarea și completarea
Legii nr. 217/2003 (conform Legii nr 52/2003 privind transparența decizională) care a
reunit reprezentanți ai ministerelor de resort, CSM și ONG din domeniu. În același sens,
s-au efectuat demersuri pe lângă Ministerul Justiției în vedrea avizării. În pofida
demersurilor realizate de către ANES și a termenului prevăzut în Planul Anual de Lucru Al
Guvernului – octombrie 2017, proiectul se află în prezent în etapa de semnare de către
miniștrii de resort urmând a fi transmis în procedură parlamentară în prima sesiune a
anului 2018.
- Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind
egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, vizează, în
principal, introducerea definiției violenței de gen (conform art.3 lit. d) din Convenția
de la Istanbul ratificată prin Legea 30/2016) și introducerea posibilității pentru
instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, civile și militare, precum și
companiile private de a angaja sau de a identifica în structura organizatorică un expert
în egalitate de șanse, sau, un tehnician în egalitate de șanse (în spiritul angajamentelor
României asumate prin aderarea la Campania HeForShe inițiată de UN Women și a
Programului de Guvernare 2017-2020) și se află în prezent în etapa de semnare de către
miniștrii de resort urmând a fi transmis în procedură parlamentară în prima sesiune a
anului 2018.
- Proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea HG nr. 1054/2005 privind
organizarea şi funcţionarea comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi a fost inițiat în vederea eficientizării activității
COJES și cuprinde reglementări mult mai acoperitoare, structurate într-un mod mai clar
și concret, în ceea ce privește condițiile de încetare a mandatelor membrilor COJES,
asigurarea prezenței instituțiilor membre prin desemnarea unor membri supleanți,
reglementarea locului de desfășurare și periodicitatea acestora - trimestrial sau ori de câte
ori este necesar. Termenul prevăzut în Planul Anual de Lucru al Guvernului a fost octombrie
2017 și proiectul a fost aprobat în ședința Guvernului din data de 26.10.2017 fiind ulterior
publicat în Monitorul Oficial.
Din perspectiva implementării Convenției de la Istanbul, ANES a elaborat două proiecte de
acte normative cu relevanță în materie penală și procesual penală. În același sens,
MMJS/ANES a înaintat următoarele proiecte către Ministerul Justiției în vederea exercitării
inițiativei legislative potrivit competențelor specifice și exclusive:
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Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind
Codul penal - vizează reglementarea unor noi infracțiuni: mutilarea genitală a femeilor,
avortul forțat, sterilizarea forțată, precum și pedepsirea înlesnirii și tentativei în cazul
infracțiunilor prevăzute de către Convenție , demararea acțiunii penale din oficiu, și nu la
plângere prealabilă, pentru faptele prevăzute la art. 193 și 196 Cp .
- Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind
Codul Procedură Penală – vizează posibilitatea aplicării măsurii arestului preventiv în cazul
nerespectării hotărârii judecătorești prin care s-a dispus emiterea unui ordin de protecție.
- Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Strategiei naționale privind promovarea
egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței
domestice pentru perioada 2018-2021 și a Planului operațional privind implementarea
Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și
prevenirea și combaterii violenței domestice 2018-2021, se bazează pe o abordare
integrată, pe doi piloni de specialitate, câte unul pentru fiecare domeniu de competență,
permite, pentru prima oară, o corelare în mod real a celor două domenii interconectate.
De asemenea la elaborarea sa au fost avute în vedere toate documentele programatice
incidente (Programul de Guvernare, Convenția de la Istanbul, CEDAW, Agenda ONU 2030,
Angajamentul strategic al UE în domeniul egalității de șanse 2015-2019). În elaborarea
proiectului de strategie au fost luate în considerare, în mod obligatoriu, colaborarea și
consultarea cu toți actorii relevanți în domeniu: reprezentanți ai societății civile, ministere
cu atribuții în domeniu, reprezentanți ai structurilor asociative ale administrației publice
locale. În cursul lunilor iulie și august 2017 au avut loc întâlniri și dezbateri cu grupul de
lucru mixt care a fost constituit pentru elaborarea proiectului (ministere, ONG-uri, mediul
academic, etc). În săptămâna 23-27 octombrie 2017 proiectul a fost postat în consultare
pe site-ul MMJS. Proiectul se află în etapa de avizare interministerială.
- Proiectul de Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului în
domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Muncii și
Justiţiei Sociale pentru Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei și
Bărbaţi. Proiectul se află în etapa de avizare interministerială.

1. ANES a formulat puncte de vedere, propuneri și observații pentru următoarele acte
normative și acte juridice:

- Elaborarea unei solicitări de informații referitoare la aplicarea prevederilor Legii nr.
223/2008 privind susținerea învățământului preșcolar;
- Elaborarea unui document privind analiza din perspectivă de gen a propunerii de proiect
de OUG pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015- Codului Fiscal.
- Memorandumul cu tema ”Constituirea unui grup de lucru interinstituțional pentru
elaborarea documentului de politică industrială a României” – comunicare aviz favorabil;
- Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1469/2002
privind înființarea SC TBRCM SA – comunicare observații;
- Strategia de dezvoltare teritorială a României – comunicare aviz;
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- Proiect de hotărâre a Guvernului privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile
de atestare și statutul asistentului personal profesionist - comunicare aviz;
- Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare
și funcționare a serviciilor de asistență sociale și a structurii orientative de personal –
comunicare aviz;
- Proiect de hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea HG nr. 1/2016 pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal comunicare aviz;
- Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Cadrului Național de Interoperabilitate
- comunicare aviz;
- Proiect de hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea HG nr. 927/2016 comunicare aviz;
- Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei generale de descentralizare
- comunicare aviz;
- Proiect de lege a prevenției – comunicare aviz;
- Proiect de hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea HG nr. 978/2015 –
comunicare aviz;
- Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 292/2011 și abrogarea unor
acte normative, cu modificările și completările ulterioare - comunicare observații;
- Proiect de hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea HG nr. 978/2015
privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale - comunicare aviz;
- Proiect de ordonanța de urgență a Guvernului pentru abrogarea alin. (7) al art. 10 din
Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale - comunicare
aviz;
- Proiect de ordin pentru aprobarea Instrumentului de monitorizare privind implementarea
Strategiei naționale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020
- comunicare aviz;
- Memorandumul privind aprobarea negocierii și semnării Declarației comune România –
Italia privind situația lucrătorilor români din sudul Italiei - comunicare aviz;
- Matricea cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă în vederea elaborării Raportului Național
Voluntar al României, pe domeniile de competență ANES – completare și transmitere către
MMJS;
- Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naționale ”Egalitate,
incluziune, diversitate” – a CNCD – comunicare orbservații;
- Proiect de lege privind ratificarea acordului de cooperare privind parteneriatul și
dezvoltarea între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și
Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la Munchen la data de 18.02.2017
- comunicare aviz;
- Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de dialog politic și de cooperare între Uniunea
Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba pe de altă parte comunicare aviz către MMJS;
- Memorandumul cu tema ”Aprobarea negocierii și semnării Acordului de cooperare între
Guvernul României și Guvernul Ordinului Suveran Militar Ospitalier al Sfântului Ioan de
Ierusalim, de Rodos și de Malta” – analiză și comunicare răspuns către MMJS;

33

Nesecret

- Memorandumul cu tema ”Raportul privind vizita în RO a SPT - ONU și răspunsul RO la acest
Raport, pentru îndeplinirea procedurii de avizare internă – analiză, formulare punct de
vedere și comunicare răspuns către MMJS;
- Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de dialog politic și de cooperare între Uniunea
Europeană și statele membre, pe de o parte și Republica Cuba, pe de altă parte –
comunicare aviz;
- Proiect de ordin privind completarea Anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei și
egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr. 762/81992/2007 – comunicare aviz;
- Proiect de ordonanța de urgență a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri financiare –
comunicare aviz;
- Proiect de ordonanță de urgență a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri fiscal
bugetare în anul 2018 – comunicare aviz;
- Analiză proiect de hotărâre de Guvern pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea
Guvernului nr. 525/2016 privind aprobarea Strategiei privind dezvoltarea funcției publice
2016-2020 și pentru modificarea Anexei 4 la Hotărârea Guvernului nr. 650/2016 pentru
aprobarea Strategiei privind formarea profesională pentru administrația publică 2016-2020.
- Analiză Memorandum privind capacitatea de răspuns a ministerelor cu atribuții în
domeniul combaterii și prevenirii fenomenului exploatării prin muncă a cetățenilor români
din Spania, Italia, Marea Britanie;
- Analiză Regulament de Organizare și Funcționare a Comitetului Comun de Selecție a
Strategiilor de Dezvoltare Locală;
- Analiză Strategia multianuală privind cooperarea pentru dezvoltare și asistența
umanitară, elaborată de către Ministerul Afacerilor Externe;
- Analiză Memorandum cu tema: Combaterea și prevenirea traficului de persoane și
fenomenului exploatării prin muncă a cetățenilor români din Regatul Spaniei.

În cadrul ANES au fost elaborate următoarele documente cu referire la
activitatea instituțiilor europene și internaționale:

- Formulare documente de poziție pentru Ministrul muncii și justiției sociale, în vederea
susținerii acestora în cadrul lucrărilor celei de-a 61 a sesiuni a Comisiei privind condiţia
femeii (CSW61), organizată în perioada 13 - 24 martie 2017, la New York, în SUA, cu tema
prioritară „Women’s economic empowerment in the changing world of work” (în cadrul
acestei sediuni au fost analizate evoluțiile în implementarea concluziilor agreate ale celei
de a 58-a sesiuni, axată pe provocările și rezultatele obținute în implementarea
Obiectivelor de dezvoltare ale Mileniului pentru femei și fete).
- Elaborare documente, elemente de mesaj și discurs, la solicitarea MAE, pentru susținerea
participării președintelui României, la lansarea oficială a noului Raport combinat HeForShe
Impact Champions, organizată la New York, în marja segmentului la nivel înalt al celei de
a 72-a sesiuni a Adunării Generale ONU, în data de 20 septembrie 2017(elemente de mesaj
privind – Împuternicirea economică a femeilor prin încurajarea şi dezvoltarea
antreprenoriatului feminin).
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- Răspunsuri pentru interpelări formulate de către membrii Parlamentului României, cu
privire la sancționarea nerespectării prevederilor Legii nr. 202/2002, la locul de muncă.
- Formulare răspunsuri privind diverse solicitări privind formalitățile necesare pentru
pregătirea Semestrului European 2019.
- Formulare răspuns către Ambasada României în Repubilca Turcia, în vederea dezvoltării
și intensificării dialogului bilateral româno-turc, în domeniul egalității de șanse între femei
și bărbați, precum și în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice.
- Răspuns aderarea ANES la Recomandarea Consiliului, privind egalitatea de gen în viața
publică (propuse pentru adoptare de către DEL UE, în pregătirea discuțiilor referitoare la
candidatura RO pentru OCDE).
- Răspuns solicitare elemente de mesaj pentru lucrările “Conferinței internaționale cu
tema Rolul femeilor parlamentar în consolidarea democrației și a justiției sociale”, 12-14
martie 2017, la Islamabad (la solicitarea Direcției Generale Afaceri Externe, Camera
Deputaților, Parlamentul României).
- Formulare răspuns în - Cauza Curţii de Justiţie a Uniunii Europene C-252-17 González, cu
privire la cererea având ca obiect pronunţarea unei hotărâri preliminare a Curţii de Justiţie
a Uniunii Europene (CJUE) în Cauza C-252-17 González, instanţa de trimitere fiind din
Spania, în ceea ce priveşte interpretarea prevederilor Directivei 2006/54/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006, privind punerea în aplicare a
principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie
de încadrare în muncă și de muncă.
- Analiza, elaborarea și transmiterea de instrucțiuni Reprezentanței Permanenete a
României de la Bruxelles, conform domeniului propriu de competență al ANES, pentru
diferitele reuniuni ale COREPER I, în care s-au discutat următoarele documente:
•
Proiectul de concluzii a Consiliului privind privind îmbunătățirea
competențelor profesionale ale femeilor și bărbaților pe piața forței de muncă a Uniunii
Europene;
•
Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind
îmbunătăţirea echilibrului de gen a administratorilor neexecutivi ai companiilor listate la
bursă precum şi alte măsuri conexe;
•
Propunere de Proclamație interinstituțională privind Pilonul european al
drepturilor sociale;
•
Proiectul de concluzii ale Consiliului privind viitorul muncii;
•
Proiectul de concluzii ale Consiliului privind măsurile consolidate de reducere
a segregării orizontale de gen în educație și ocupare;
•
Proiectul de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind
echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare
a Directivei 2010/18/UE a Consiliului;
•
Proiectul de concluzii ale Consiliului privind îmbunătățirea serviciilor de sprijin
și îngrijire în cadrul comunității pentru o viață independentă.
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- Analiza, elaborarea și transmiterea unor fișe sinteză Direcției Generale Afaceri Europene
și Relații Internaționale din cadrul MMJS, în vederea participării ministrului muncii la
reuniunile Consiliului Ocupare, Politică Socială, Sănătate şi Afacerile Consumatorului
EPSCO la Bruxelles, pe baza următoarelor documente:
• Proiectul de concluzii a Consiliului privind privind îmbunătățirea
competențelor profesionale ale femeilor și bărbaților pe piața forței de muncă a Uniunii
Europene;
• Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind
îmbunătăţirea echilibrului de gen a administratorilor neexecutivi ai companiilor listate la
bursă precum şi alte măsuri conexe;
• Cine are nevoie de echilibru viață profesională - viață de familie?;
• Împărțirea responsabilităților între femei și bărbați;
• Eficacitatea măsurilor curente de echilibru viață profesională cu cea privată
în domeniul diferitelor tipologii de familie și al aranjamentelor de muncă;
• Proiect de concluzii ale Consiliului privind măsurile consolidate de reducere a
segregării orizontale de gen în educație și ocupare.
- Analiza, elaborarea și transmiterea punctelor de vedere conform domeniului propriu de
competență al ANES, cu privire la cererile din partea Direcției Generale Afaceri Europene
și Relații Internaționale din cadrul MMJS, având ca obiect pronunţarea unor hotărâri
preliminare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) în diferite Cauze:
• Cauza C-354/16 Kalliri, instanţa de trimitere fiind din Grecia, în ceea ce
priveşte interpretarea prevederilor Directivei 2006/54/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse;
• Cauza C-451/16 MB, instanţa de trimitere fiind din Marea Britanie, în ceea ce
priveşte interpretarea Articolului 7, alin. (1), lit. a) a Directivei Consiliului 79/7/CEE din
19 decembrie 1978 privind aplicarea treptată a principiului egalității de tratament între
bărbați și femei în domeniul securității sociale;
• Cauza C-24-17 Österreichischer, instanţa de trimitere fiind din Austria, în ceea
ce priveşte interpretarea prevederilor Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie
2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește
încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (care are ca obiectiv stabilirea unui cadru
general de combatere a discriminării pe motive de apartenență religioasă sau convingeri,
handicap, vârstă sau orientare sexuală);
• Cauza C-41-17 González, instanţa de trimitere fiind din Spania, în ceea ce
priveşte interpretarea prevederilor Directivei 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie
1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a
sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau
care alăptează și ale Directivei 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5
iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de
tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă;
• Cauza C-68-17 IR, instanţa de trimitere fiind din Germania, în ceea ce priveşte
interpretarea prevederilor Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de
creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește
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încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (care are ca obiectiv stabilirea unui cadru
general de combatere a discriminării pe motive de apartenență religioasă sau convingeri,
handicap, vârstă sau orientare sexuală);
• Cauza C-252-17 González, instanţa de trimitere fiind din Spania, în ceea ce
priveşte interpretarea prevederilor Directivei 2006/54/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și
al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de
muncă;
• Cauza C-378/17 Siochana, instanţa de trimitere fiind din Irlanda, în ceea ce
priveşte interpretarea prevederilor Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie
2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește
încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (care are ca obiectiv stabilirea unui cadru
general de combatere a discriminării pe motive de apartenență religioasă sau convingeri,
handicap, vârstă sau orientare sexuală);
• Cauza C-396/17 Leitner, instanţa de trimitere fiind din Austria, în ceea ce
priveşte interpretarea prevederilor Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie
2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește
încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (care are ca obiectiv stabilirea unui cadru
general de combatere a discriminării pe motive de apartenență religioasă sau convingeri,
handicap, vârstă sau orientare sexuală).
- Elaborarea și transmiterea raportării referitoare la stadiul îndeplinirii obligaţiei de
transpunere a directivelor Uniunii Europene, a solicitărilor venite din partea Direcției
Generale Afaceri Europene și Relații Internaționale din cadrul MMJS, în urma analizării
tabelului variantei actualizate a Programului național pentru transpunerea și notificarea
directivelor (PNTND) pentru domeniul de competență al ANES.
- Analiza, elaborarea și transmiterea de contribuții/puncte de vedere/punctaje/materiale
ANES, structurilor/conducătorilor din cadrul MMJS, pe diferite teme sau documente:
• Comparații a metodelor de plată având în vedere perspectiva de gen;
• Rolul educației în combaterea stereotipurilor și rolurilor de gen, în vederea
participării ministrului muncii la reuniunea nr. 61 a Comisiei pentru Statutul Femeii CSW a
ONU, la New-York;
• Proiectul Rezoluției anuale privind dreptul la muncă, Core-Group, Consiliul
ONU pentru Drepturile Omului;
• Propuneri de proiecte/inițiative România-Estonia;
• Transpunerea Directivei 2012/29/UE a Parlamentului European şi a Consiliului
din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea şi
protecţia victimelor criminalităţii;
• Cele cinci scenarii incluse în Cartea Albă privind Viitorul Europei;
• Egalitate de șanse între femei și bărbați, în vederea vizitei Prim-Ministrului,
la Viena, 11 mai 2017;
• Egalitate de șanse și de tratament între femei și bărbați și violență domestică,
pentru doamna Diana Florentina DOBRE, Mediator cultural în cadrul Departamentului de
Conviețuire și Interculturalitate a Primăriei din Castellón de la Plana, Spania, în vederea
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organizării Conferinței cu tema "Violența de gen și egalitatea de șanse în România", 27
aprilie 2017;
• 2 paneluri la conferința ASEM cu tema “Emanciparea economică a femeilor:
crearea de șanse egale la locul de muncă”, 25-26 mai 2017 la Vilnius, în vederea participării
MMJS;
• Procesul de consultări cu partenerii sociali pe tema BREXIT;
• Comunicarea COM 2017 250 FINAL și Propunerea de Proclamație COM 2017 251
FINAL, pe tema instituirii Pilonului European al Drepturilor Sociale;
• Comunicarea COM 2017 253 FINAL Propunerea de Directivă a Parlamentului
European și a Consiliului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a
părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului;
• Prevederile art. 8, 9 şi 22 ale Directivei 2012/29 de stabilire a unor norme
minime privind drepturile, sprijinirea şi protecţia victimelor criminalităţii şi de înlocuire a
Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului (Cauza 2016/0142), precum şi anexa acestuia;
• Recomandări Specifice de Țară 2017 și 2018 adresate României de Comisia
Europeană;
• Comunicarea COM 2017 252 FINAL – o inițiativă pentru sprijinirea echilibrului
dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor care lucrează;
• Întrebarea adresată ministrului muncii de către doamna senator Presadă
Florina-Raluca, referitoare la Pilonul european al drepturilor sociale;
• Document de poziție al COM cu privire la drepturile cetățenilor în contextul
Brexit;
• Egalitate de șanse între femei și bărbați, pentru vizita Prim-Ministrului
Finlandei, din 13 iunie la București;
• Egalitate de șanse între femei și bărbați, pentru seminarul organizat de
Ministerul Sănătății și Afacerilor Sociale (MSAS) din 7 iunie 2017, la Stockholm;
• Egalitate de șanse între femei și bărbați, pentru participarea delegației MMJS
la cea de-a 106-a sesiune a Conferinţei Internaţionale a Muncii, în perioada 05–15 iunie
2017, la Geneva;
• Comunicarea COM 2017 206 FINAL – Document de reflecție privind dimensiunea
socială a Europei;
• Propuneri de proiecte pentru vizita la București a unor delegații din Grecia și
Italia;
• Comunicarea COM 2017 262 FINAL – Propunere de Regulament al Parlamentului
European și al Consiliului de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate;
• Reuniunea Grupului de lucru pentru drepturile fundamentale, drepturile
cetățenești și libera circulație a persoanelor (FREMP);
• Chestionar PRES EE privind Propunerea de Directivă privind echilibrul dintre
viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor;
• Raportarea anuală a României privind Convențiile Organizației Internaționale a
Muncii ratificate de țara noastră, respectiv pentru Convenția nr. 100/1951 privind
egalitatea de remunerare și Convenţia nr. 111/1958 privind discriminarea în domeniul
forţei de muncă şi exercitării profesiei;
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• Proiectul de Concluzii ale Consiliului privind aplicarea Cartei Drepturilor
Fundamentale în anul 2016;
• Declarația Comună dintre Ministerul Muncii și Securității Sociale din Republica
Orientală Uruguay și Ministerul Muncii și Justiției Sociale din România;
• Întrevedere bilaterală a ministrului muncii cu d-na Åsa Regnér, ministrul suedez
pentru copii, persoane vârstnice şi egalitate de şanse, 4 septembrie 2017;
• Cel de-al 5-lea raport periodic anexat la Pactul Internațional privind Drepturile
Civile și Politice (ICCPR) al ONU;
• Recomandarea Comitetului nr. 109.41 la Raportul României în cadrul
Consiliului Drepturilor Omului al Națiunilor Unite;
• Proiect memorandum Guvern cu privire la ”Proclamația interinstituțională
privind Pilonul European al Drepturilor Sociale”;
• Sesiunea a 2-a de discuții „Egalitatea de gen – element cheie pentru locuri de
muncă echitabile” în vederea participării delegației MMJS la Conferința ministerială “How
Gender Equality can contribute to Fair Jobs and Growth”, din 8 noiembrie 2017, la
Gothenburg;
• Programul de lucru pentru anul 2018 al Comisiei Europene;
• Solicitarea domnului Cozma Ioan referitoare la termenul de implementare în
legislația națională a Directivei europene 86/378/CE amendată de Directiva 96/97/CE.
- Analiza, elaborarea și transmiterea de contribuții/puncte de vedere/punctaje/materiale
ANES, la solicitarea comisiilor/direcțiilor de specialitate/parlamentarilor din cadrul celor
două Camere ale Parlamentului României, instituții guvernamentale, alți actori din
domeniu:
•
Reuniunea interparlamentară cu tema “Emancipare economică: să acționăm
împreună”, din perioada 08-09 martie 2017 la Bruxelles;
•
Proiectul Directivei UE privind îmbunătățirea echilibrului de gen în cadrul
companiilor listate la bursă;
•
Forumul Global al Femeilor Lideri Politici în marja Forumului Parlamentar al
OECD pentru participarea doamnelor deputat Rozália-Ibolya BIRÓ și Oana-Mioara BÎZGAN
GAYRAL;
•
Directiva 2012/29/UE victimele criminalității - proiect de Lege de modificare
a Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată;
•
Chestionar ONU pe tema participării și accesului femeilor la media și la
tehnologiile informaționale și de comunicații;
•
Chestionar ONU pe tema acțiunilor întreprinse în sprijinul femeilor și fetelor
cu HIV/SIDA.

- Elaborarea unui răspuns al ANES față de solicitarea primită de la doamna Iustina Ionescu,
membră a Rețelei Europene de Experți Legali în domeniul egalității de șanse între femei și
bărbați și al non-discriminării, privind informații despre proiectul Directivei UE privind
îmbunătățirea echilibrului de gen în cadrul companiilor listate la bursă.
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- Elaborarea contribuției ANES formulată din perspectiva domeniului de competență privind
implementarea prevederilor art.4(3) din Carta Socială Europeană revizuită (CESR) a
Consiliului Europei.
- Elaborarea unor elemente de punctaj, o fișă privind politicile publice din domeniul
concilierii vieții de familie cu viața profesională și fișa privind principalele progrese în
domeniul egalității de șanse între femei și bărbați pentru pregătirea vizitei domnului
deputat Adrian Solomon în Irlanda.
- Elaborarea unor propuneri de activități din domeniul ANES, incluse în Planul de Acțiuni
pentru implementarea Declarației Comune între Ministerul Muncii și Justiției Sociale din
România și Ministerul Muncii și Securității Sociale din Republica Orientală Uruguay.
- Elaborarea unor elemente de punctaj pentru pregătirea vizitei domnului deputat
Codreanu Constantin în Italia.
- Elaborarea unor elemente de intervenție/discurs, luând în considerare subiectul sesiunii
a 2-a de discuții – „Egalitatea de gen – element cheie pentru locuri de muncă echitabile”,
pentru Conferința de la Gothenburg pentru participarea domnului secretar de stat Adrian
Marius Rîndunică.
- Elaborarea unui material care include răspunsurile la chestionarul pe tema participării și
accesului femeilor la media și la tehnologiile informaționale și de comunicații, respectiv
influența acestora asupra promovării femeii și întăririi capacității de acțiune a femeilor și
utilizarea acestora în acest scop, în vederea evaluării progreselor realizate la nivel național
pe tema documentului final al Comisiei pentru Statutul Femeii - ONU din 2003 pentru a fi
analizat în cadrul celel de-a 62-a sesiune a Comisiei privind condiția femeii (2018).
- Elaborarea unor elemente de mesaj și materiale documetare privind temele de pe agenda
Summit-ului Global Anual al Forumului Global al Femeilor Lideri Politic (WPL), material
elaborat din perspectiva domeniului de competență al ANES.
- Elaborarea lucrării referitoare la elemente din domeniul de activitate al ANES în vederea
elaborării de către OHCHR a unui raport cu privire la dreptul la muncă și obiectivele de
dezvoltare durabilă ale Agendei 2030, pentru prezentare la cea de-a 37-a sesiune a
Consiliului Drepturilor Omului.
- Completarea Chestionarului – Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind stoparea
violenței și a hărțuirii împotriva femeilor și bărbaților la locul de muncă.
- Elaborarea răspuns - Agenda ONU 2030 – Obiectivul 5 al Dezvoltării Durabile: “Realizarea
egalității de gen și emanciparea femeilor și a fetelor”, Convenția de la Istanbul, stadiul
implementării acestora și inițiativele ANES pentru modificarea cadrului legislativ în
domeniul de competență.
- Elaborarea contribuției ANES la solicitarea Serviciului de demografie, statistica sănătății,
culturii și justiției din cadrul Institutului Național de Statistică în colaborare cu Biroul
Regional UNICEF cu privire la elaborarea Raportului Analitic de Țară TransMonEE având ca
temă Accesul Copiilor la Justiție (Childrens Access to Justice) pentru anul 2016.
- Realizarea răspunsului către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, referitor la transmiterea
unei propuneri de parteneri sociali pentru consultare pe tema impactului Brexitului.
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- Realizarea răspunsului către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, referitor la punctul de
vedere al ANES cu privire la Strategia de acțiune a Guvernului României în contextul
procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeană.
- Elaborarea răspunsului cu privire la utilizarea, integrarea și accesul la registre
administrative, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2015/759 al
Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015, de modificare a Regulamentului
(CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene.
- Realizarea unui punct de vedere cu privire la proiectul Universal Periodic Review Național
Report 2017 România.
- Realizarea unei note cu privire la Raportul național pentru cel de-al treilea ciclu al
mecanismului de evaluare periodică universală în cadrul ONU (UPR).
Elaborarea răspunsului referitor la solicitarea Misiunii Permanente a României la ONU
- New York cu privire la măsurile întreprinse la nivel național în vederea eliminării violenței
în rândul muncitoarelor migrante.
Elaborarea răspunsului cu privire la raportul Ambasadei României la Stockholm
referitor la situația minorilor români aflați în situație vulnerabilă în Suedia.
Elaborarea răspunsului referitor la întrebările Comisiei Europene în domeniul
combaterii violenței bazate pe gen împotriva femeilor, în vederea susținerii prezentării în
cadrul Reuniunii Raportorilor Naționali sau Mecanisme Echivalente privind traficul de
persoane.
- Elaborarea răspunsului referitor la studiul EIGE privind estimarea numărului fetelor cu
risc de mutilare genitală.
- Elaborarea unui punct de vedere referitor la reuniunea FREMP cu privire la elaborarea
unui Cod de conduită privind implementarea Convenției de la Istanbul.
- Elaborarea răspunsului referitor la Raportului privind situația drepturilor omului în lume
redactat de către Departamentul de Stat al SUA, aferent anului 2017.

Aurelia Grațiela Drăghici
Secretar de stat
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