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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.
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:
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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.

Prin Legea 30/17.03.2016 a fost ratificată Convenţia Consiliului Europei privind
prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice – denumită
pe scurt Convenția de la Istanbul. În acest sens, ANES îi revine rolul de a coordona
procesul de implementare a Convenției și de a raporta stadiul implementării acesteia.
De asemenea, activitatea ANES este orientată conform documentelor programatice
existente la nivel internațional și european, și național cele mai importante fiind:
 Declaraţia şi Platforma de Acţiune de la Beijing (1995)
 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.
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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.
Strategia Consiliului Europei privind Egalitatea de Gen 2018-2023

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
1. Direcții de acțiune/ obiective pentru anul 2018

În cursul anului 2018 principalele direcții de acțiune s-au articulat pe măsurile din
Programul de Guvernare 2018-2020 - Capitolul 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, Strategia Consiliului Europei privind Egalitatea de Gen 2018-2023
Indexul egalității de gen).
Pentru anul 2018, 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 2018 - 2020
Capitolul „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;
- cristalizarea cadrului financiar necesar susținerii măsurilor din Programul de Guvernare
2018 - 2020 prin elaborarea de Fișe de proiecte, în vederea obținerii finanțărilor necesare.
- stabilirea priorităților pe domeniile de competență ale ANES, pregătirea și elaborarea
documentației necesare în exercitarea mandatului de Preşedinție a României la Consiliul
UE.
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2. Proiecte de acte normative
Legi
- Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea
şi combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare –
Legea nr. 174/2018.
- Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea
de șanse şi de tratament între femei şi bărbați, republicată- Legea nr. 178/2018.
- Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri
pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative - va
fi promovat sub formă de Ordonanță de urgență și se află în curs de finalizarea procesul de
avizare interministerială.
Hotărâri
- 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 – HG nr. 365/2018
- 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 Justiției
Sociale pentru Agenția Națională pentru Egalitatea de Şanse între Femei și Bărbați –HG nr.
908/2018.
- Proiectul de Hotărâre privind adoptarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a
României 2030- HG nr. 877/2018
- Proiectul de Hotărâre privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de
organizare şi funcționare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
prevăzut la art. IV lit. b) din Legea nr. 174/2018,
- Proiectul de Hotărâre privind modificarea HG nr.978/2015 privind aprobarea standardelor
minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie
în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii
legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale – în avizare interministerială
- Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi
bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
ORDINE
- Proiectul de Ordin privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile
sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit
sistemul de protecție a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate,
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precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi
cantinelor sociale - aprobat, în curs de publicare în Monitorul Oficial
- Ordin privind aprobarea Metodologiei privind modalitatea de participare la programele
speciale de consiliere psihologică, organizate de către serviciile de specialitate publice sau
private - după finalizarea perioadei de consultare publică( 23.01.2019), urmează a fi
publicat în Monitorul Oficial
- Proiectul de Ordin privind modalitatea de gestionare de către polițiști a cazurilor de
violență domestică - Ordinul comun MAI/MMJS nr.146/2578/2018,
- Proiectul de Ordin privind aprobarea evaluării gradului de risc realizată de către personalul
din cadrul SPAS/DGASPC, din perspectiva acordării serviciilor sociale - după finalizarea
perioadei de consultare publică( 23.01.2019), urmează a fi publicat în Monitorul Oficial.

ANES a formulat puncte de vedere, propuneri și observații, avize pentru 42 de acte normative
promovate de către alte instituții.

ANES a formulat raspunsuri la 62 de interpelări și întrebări adresate de către parlamentari
MMJS.

3. Acte normative promovate de către ANES
Legea nr. 174/2018 de modificare și completare a Legii nr. 217/2003 privind prevenirea
şi combaterea violenţei în familie
La data de 13.07.2018, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 174/2018 de modificare
și completare a Legii nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie,
publicată în Monitorul Oficial nr 618 din 18 iulie 2018, prin care se reglementează ordinul de
protecţie provizoriu și care armonizează legislația internă cu prevederile Convenției de la
Istanbul, ratificată de România prin Legea nr. 30/2016, al cărui pilon central îl reprezintă
ordinul de protecție provizoriu (OPP) și care transpune art. 52 din Convenția de la Istanbul.
OPP se va emite de către polițiștii care constată că există un risc iminent ca viața,
integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie pusă în pericol printr-un act de violență
domestică.
Noua reglementare creează o abordare centrată pe victimă și pe dezvoltarea unor măsuri de
prevenire a faptelor de violență domestică (consiliere psihologică în cazurile de divorț cu
antecedente de violență domestică, monitorizarea ordinelor de protecție/măsuri de
prevenire a încălcării acestora) și, în egală măsură, prevede măsuri de intervenție în regim
de urgență în situații de risc imediat.
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Legea nr. 178/2018 de modificare si completare a Legii 202/2002 privind egalitatea de
şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
La data de 17.07.2018, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 178/2018 de modificare
si completare a Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi
bărbaţi, publicată în Monitorul Oficial nr 627 din 19 iulie 2018, care vizează cu deosebire
reglementarea profesiei de „expert în egalitate de șanse” și „tehnician în egalitate de șanse”
și „introducerea posibilității pentru persoanele juridice din sectorul public și din sectorul
privat care au peste 50 de salariați, de a avea în structura de personal un expert în egalitate
de șanse, sau, un tehnician în egalitate de șanse”.

Strategia națională privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și
prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021
În vederea asigurării cadrului legal și a contextului privind fundamentarea, elaborarea și
aplicarea măsurilor din Programul de guvernare 2017 - 2020 în domeniul egalității de șanse
între femei și bărbați, prin H.G. nr. 365/2018 a fost aprobată „Strategia națională 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”.
Noua strategie este un document programatic ce beneficiază de o abordare integrată, cu
concentrare pe cei doi piloni specifici celor două domenii de activitate, Pilonul egalitate de
șanse și de tratament între femei și bărbați și Pilonul Prevenirea și combaterea violenței
domestice.
Acest document de politică publică reglementează în cadrul Pilonului Prevenirea și
combaterea violenței domestice, direcțiile majore de acţiune în sprijinul îmbunătățirii
situației victimelor, iar în cadrul Pilonului Egalitate de șanse și de tratament între femei și
bărbați, direcțiile majore de acţiune în sprijinul îmbunătățirii situației femeilor pe piața
muncii și vizează o abordare directă şi punctuală a unor domenii distincte, sensibile,
respectiv a acelora care se dovedesc mai vulnerabile sau mai puţin receptive la problematica
de gen.

Grupuri de lucru
A. La nivelul ANES a fost înființat un grup de lucru interinstituțional pentru elaborarea
legislației secundare, derivată din prevederile Legii nr. 178/2018 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi
bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv proiectul de
Hotărâre de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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B. La nivelul ANES fost înființat un grup de lucru interinstituțional pentru elaborarea
legislației secundare și terțiare, derivată din prevederile Legii nr. 174/2018 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 217/2003, respectiv:
- Procedura aplicabilă de către inspectoratele școlare județene în vederea transferării
urgente, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 174/2018.
- Proiect de Hotărâre privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de
organizare și funcționare a serviciilor sociale, pentru reglementarea serviciilor sociale
prevăzute la art. 15 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 174/2018.
- Proiect de ordin privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile
sociale, organizate ca servicii de informare și consiliere pentru victimele violenței domestice
de tip linie telefonică de urgență (help-line).
- Metodologia privind modalitatea de participare la programele speciale de consiliere
psihologică, organizate de către serviciile de specialitate publice sau private, în
conformitate cu prevederile art. 22 alin. (4) din Legea nr. 174/2018.
- Proiect de ordin privind modalitatea de gestionare de către polițiști a cazurilor de violență
domestic, potrivit dispozițiilor art. 2210 din Legea nr. 174/2018.
- Proiect de ordin privind modul de calcul al cheltuielilor generate de emiterea și punerea
în executare a ordinelor de protecție la care poate fi obligată persoana protejată, potrivit
dispozițiilor art. 31 alin. (9) din Legea nr. 174/2018.
- Proiect de ordin privind aprobarea evaluării gradului de risc realizată de către personalul
din cadrul SPAS/DGASPC, din perspectiva acordării serviciilor sociale, pe baza unui
instrument specific și a procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență
domestic, în conformitate cu prevederile art. art. 35¹ alin. (4).

C. ANES alături de Ministerul Educației Naționale are un rolul esențial în susținerea și
definitivarea unuia dintre obiectivele cuprinse în Programul de Guvernare 2018-2020,
obiectivul 8 „Respect și demnitate pentru femei”, cu referire la ”Includerea în programa
școlară a noțiunii de violență de gen și a perspectivei de gen”.
Astfel la începutul anului 2018, ANES a luat inițiativa formării unui grup de lucru format din
experți din cadrul Ministerului Educației Naționale, Institutului pentru Științele
Educației(ISE), Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
(ARACIP), Centrul Național de Evaluare și Examinare(CNEE), UNICEF și reprezentanți din
mediul organizațiilor non-guvernamentale implicate în activități concrete desfășurate pe
problematica perspectivei de gen reflectate în programa școlară.
Scopul lucrărilor acestui Grup a fost acela de a identifica soluții care să vizeze în principal
cei 3 actori relevanți, respectiv elevi, profesori și părinți. Rezultatul lucrărilor a fost
transmis către MEN în cursul lunii Iunie a.c. pentru finalizarea demersurilor și înaintarea
către factorii de decizie din cadrul acestui Minister, în vederea integrării măsurilor necesare
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pentru realizarea reformei curriculare și revizuirea tuturor manualelor școlare, în vederea
includerii perspectivei de gen în educația școlară preuniversitară.
În acest sens, pentru atingerea acestui obiectiv, ANES a înaintat Ministerului Educației
Naționale documentația generată de lucrările grupului de lucru, respectiv draft-ul de măsuri
pentru modificarea curriculei pentru nivelul preuniversitar și elaborarea unui act normativ
(prin ordin de ministru).

4. Implementarea „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”.
În vederea pregătirii Raportului de monitorizare al măsurilor implementate în anul 2018 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 iunie – decembrie 2018.
După colectarea datelor solicitate, ANES va realiza Raportul anual asupra stadiului de
implementare a Planurilor operaționale pentru implementarea Strategiei naționale privind
promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței
domestice pentru perioada 2018-2021.

5. Operaționalizarea mecanismelor interinstituționale (CONES și
Comitet Interministerial VD)
A. În ceea ce privește mecanismele de colaborare existente la nivel național, potrivit Legii
nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, în
coordonarea Secretarului de stat al ANES îşi desfăşoară activitatea COMISIA NATIONALA IN
DOMENIUL EGALITATII DE ȘANSE INTRE FEMEI SI BARBATI (CONES)
CONES este un organism interministerial cu scopul de a identifica cele mai bune soluții
pentru dezvoltarea și implementarea politicilor publice ale ANES, precum și acela de a
promova principiul egalității de șanse între femei și bărbați în toate domeniile vieții
publice, pe principiul transparenței și pe cel al transversalității.
CONES este alcătuită din reprezentanţi ai ministerelor şi ai altor organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului sau ai autorităţilor
administrative autonome, ai organizaţiilor sindicale şi ai asociaţiilor patronale
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reprezentative la nivel naţional, precum şi din reprezentanţi ai organizaţiilor
neguvernamentale, cu activitate recunoscută în domeniu, desemnaţi prin consens de
acestea.
CONES are rolul de a sprijini activităţile desfăşurate de către ANES, având un rol important
în introducerea perspectivei de gen în politicile şi programele derulate la nivelul fiecărui
domeniu de activitate.
În baza prevederilor Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei
şi bărbaţi, începând din anul 2005, în toate unitățile administrativ teritoriale ale României
(42 de judeţe şi municipiul Bucureşti) funcționează, în coordonarea ANES, COMISIILE
JUDETENE IN DOMENIUL EGALITATII DE SANSE INTRE FEMEI ȘI BARBAȚI (COJES).
COJES este o structură cu caracter informativ şi consultativ având ca principală
responsabilitate promovarea şi implementarea la nivel local a valorilor şi principiilor
nediscriminării pe criteriul de sex.
COJES este alcătuită din reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate şi ai altor organe
de specialitate ale administraţiei publice locale sau ai autorităţilor administrative locale,
ai organizaţiilor sindicale şi ai asociaţiilor patronale, precum şi din reprezentanţi ai
organizaţiilor neguvernamentale, de la nivel local, desemnaţi de acestea.
COJES îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:
1. promovarea abordării integrate a principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în
scopul eliminării inegalităţilor de gen şi a discriminărilor pe criteriu de sex;
2. includerea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în elaborarea şi în
aplicarea politicilor sectoriale prin intermediul instituţiilor reprezentate în COJES;
3. evaluarea stadiului aplicării şi respectării legislaţiei în domeniu la nivel local;
elaborarea de recomandări pentru autorităţile administraţiei publice locale în vederea
aplicării politicilor şi programelor specifice de promovare a principiului egalităţii de şanse
între femei şi bărbaţi;
4. promovarea schimbului de experienţă şi de informaţii privind acţiunile desfăşurate în
domeniu;
5. promovarea de propuneri pentru strategia locală de implementare a principiului
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
6. punerea la dispoziţie mass-mediei locale a informaţiilor referitoare la experienţele
pozitive şi negative în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării pe criteriu de sex şi
al aplicării principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
7. elaborarea de rapoarte privind modul concret de aplicare în diferite sectoare de
activitate a politicii egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi la nivel local, rapoarte care
vor fi comunicate către CONES, precum şi către autorităţile administraţiei publice centrale
şi locale.
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•
În data de 17 mai 2018, ANES a organizat Reuniunea CONES – Comisia națională în
domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, organism interministerial cu scopuri
bine definite și anume acela de a identifica cele mai bune soluții pentru dezvoltarea și
implementarea politicilor publice ale ANES, precum și acela de a promova principiul
egalității de șanse între femei și bărbați în toate domeniile vieții publice, pe principiul
transparenței și pe cel al transversalității.
La reuniune au participat secretarul general adjunct al Ministerului Muncii și Justiției
Sociale, Daniela Moroșanu, președintele Comisiei pentru egalitatea de șanse din Senatul
României, Adrian Wiener, reprezentanți ai ministerelor membre CONES, ai organismelor
sindicale și ai organismelor non-guvernamentale.
În calitatea sa de președinte al CONES, secretarul de stat al ANES a prezentat stadiul actual
al proiectelor de lege inițiate de MMJS/ANES, seria de acțiuni organizate în Săptămâna
Egalității de Șanse între Femei și Bărbați, precum și principalele direcții de acțiune pentru
al doilea semestru al acestui an.

B. Guvernul României a conștientizat importanța cooperării interinstituționale și a
implicării deopotrivă a societății civile, și, din această perspectivă, la data de 5 octombrie
2016, prin aprobarea unui Memorandum a fost creat COMITETUL INTERMINISTERIAL
PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI DOMESTICE (raspunzând prev. art. 10
din Convenția de la Istanbul), ca organism care trebuie să asigure facilitarea implementării
Convenției de la Istanbul prin coeziunea tuturor actorilor relevanți în domeniu.
Președintele COMITETULUI INTERMINISTERIAL PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA
VIOLENTEI DOMESTICE este Secretarul de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de
Șanse între Femei și Bărbați. Secretariatul este asigurat de către Agenția Națională pentru
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.
COMITETUL INTERMINISTERIAL PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI DOMESTICE
are rol consultativ în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.
COMITETUL INTERMINISTERIAL PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI DOMESTICE
are următoarele atribuții principale:
1. asigură cooperarea dintre instituțiile și organizațiile ai căror reprezentanți îl compun,
în vederea realizării politicii publice naționale și a Planului de guvernare în domeniul
prevenirii și combaterii violenței în familie;
monitorizează aplicarea legislației naționale în domeniul prevenirii și combaterii violenței
în familie;
2. sprijină procesul de implementare și monitorizare a Convenției de la Istanbul;
participă la evaluarea efectelor măsurilor privind aplicarea acquis-ului comunitar în
domeniu;
3. sprijină propunerile privind îmbunătățirea cadrului normativ în domeniul prevenirii și
combaterii violenței în familie;
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4. formulează propuneri privind îmbunătățirea și consolidarea relațiilor interinstituționale
dintre autoritățile publice implicate în domeniul prevenirii și combaterii violenței în
familie.
Comitetul este alcătuit din câte un reprezentant, cu funcție de conducere, din
următoarelor ministere (cu desemnarea unui membru supleant):
Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice,
Ministerului Afacerilor Interne,
Ministerul Afacerilor Externe,
Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice,
Ministerului Sănătății,
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
Ministerului Justiției.
•
În data de 5 decembrie 2018, secretarul de stat al ANES, Grațiela Drăghici, a
prezidat Reuniunea comună lărgită a Comitetului Interministerial pentru Prevenirea și
Combaterea Violenței Domestice și a Comisiei Naționale în domeniul Egalității de Șanse
între Femei și Barbati.
La reuniune au participat membrii celor două organisme, alaturi de care au fost prezenți
secretarul general adjunct al Ministrului Muncii și Justiției Sociale, Daniela Moroșanu,
președintele Comisiei de Politică Externă a Camerei Deputaților, Rozalia Biró, deputatul
Alina Teiş și secretarul de stat din cadrul Secretariatului General al Guvernului, Oana Elena
Pintilei.
Reuniunea a fost organizată în marja celor “16 ZILE DE ACTIVISM IMPOTRIVA VIOLENTEI DE
GEN”. Mesajul transmis cu această ocazie a fost acela că este de datoria întregii comunități
internaționale, a guvernelor, organizațiilor non-guvernamentale și a tuturor actorilor
relevanti în domeniu să se așeze la masă și să propună soluții, pentru a da răspunsuri
unitare și coerente fenomenului.
În acest sens, Reuniunea a constituit o oportunitate pentru a prezenta membrilor si
invitaților politicile publice promovate de guvern, reglementările legislative, mecanismele
și instrumentele inițiate și dezvoltate de ANES/MMJS, în baza obiectivelor asumate prin
Programul de Guvernare, Cap. „Respect si demnitate pentru femei”.
Discuțiile s-au purtat pe cei doi piloni ai Strategiei naționale privind promovarea egalitații
de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței
domestice pentru perioada 2018-2021 și în acest context reprezentanții instituțiilor au
venit cu o serie de propuneri, care urmează a fi centralizate, analizate și inserate în
proiectele viitoare ale ANES.
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6. 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.
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 2018, Raportul de progres al inițiativei HeForShe 10x10x10 Impact Champions a vizat
prezentarea unui scurt studiu de caz privind progresele înregistrate pe unul dintre cele 3
Angajamente.
În acest sens, au fost prezentate progrese tangibile pentru Angajamentul 3 - care vizează
“crearea următoarei generații de lideri. România s-a angajat să implice cel puțin 100.000
de fete și băieți până în 2019, subliniind beneficiile participării la viața socială, politică și
economică. Pentru a se asigura că toți tinerii beneficiază în mod egal de acest efort”.

7. Proiecte implementate de către ANES
A.

Proiectul „Justice has no Gender”

ANES împreună cu Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și organizația
ActiveWatch implementează în perioada 2017-2019 proiectul “Justice has no gender„ cofinantat de Comisia Europeană, 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
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violența de gen (inclusiv violența sexuală și violența împotriva fetelor și femeilor cu
handicap) și egalitatea de gen, prin dezvoltarea de activități educaționale. Astfel peste
15.000 de elevi de liceu sunt vizați de campanii de conștientizare cu privire la efectele
negative ale stereotipurilor și discriminarea bazată pe criterii de gen, dizabilitate și/sau
etnie în societatea românească.
În perioada ianuarie-martie 2018, s-a desfășurat activitatea pilot a proiectului, în două
licee (Colegiul Economic Virgil Madgearu din București și Liceul Tehnologic Dumitru
Dumitrescu din județul Ilfov). Aceasta a constat în sesiuni de pregătire pentru grupe de
câte 25 de elevi din fiecare liceu. Sesiunile au vizat aspecte teoretice asupra principiului
egalității de șanse, combaterii violenței și a discriminării la care sunt supuse fetele tinere
și/sau persoanele cu dizabilități pentru ca ulterior elevii să realizeze o campanie pentru
creșterea gradului de conștientizare asupra aspectelor vizate, adresată colegilor de liceu
și profesorilor.
În urma activității pilot a fost elaborat un set de materiale (toolkit) ca instrument de lucru
pentru profesorii vizati să asigure multiplicarea activității pilot în alte 25 de licee din țară.
La nivelul ANES a fost realizată o analiză pe baza datelor raportate în ceea ce privește
numărul cazurilor de violență înregistrate atât în școli cât și în mediul domestic. Pe baza
rezultatelor analizei au fost selectate 12 județe, (cu cele mai multe cazuri de violențe
raportate) în care să fie multiplicate activitățile proiectului. Ulterior, ANES a încheiat
acorduri de parteneriat cu 25 de licee din țară selectate la recomandarea Inspectoratelor
Școlare Județene în vederea multiplicării activității pilot.
În perioada 30 iulie-01 august 2018 a fost organizat la Sinaia un seminar de informare la
care au participat 25 de profesori desemnați de către liceele selectate să participe la
activitățile proiectului “Justice has no gender„. Profesorilor li s-a prezentat proiectul,
activitatea-pilot și rezultetele acesteia și au fost instruiți asupra modului de lucru cu elevii,
utilizând materialele puse la dispoziție în cadrul tool-kit-ului realizat de experții ANES,
ANPD și ActiveWatch.
În anul școlar 2018-2019 profesorii participanți la seminarul organizat de ANES în cadrul
proiectului “Justice has no gender„ urmează să dezvolte activități împreuna cu grupuri de
minim 25 de elevi selectați la nivelul liceului în care își desfățoară activitatea pentru a
realiza campanii de promovare a egalității de șanse între femei și bărbați și de combatere
stereotipurilor de gen și a fenomenului violenței de gen îndreptată inclusiv asupra
persoanelor cu dizabilități.
În perioada 15 septembrie - 30 octombrie 2018, profesorii coordonatori din fiecare liceu au
facut selectia grupurilor de elevi care urmeaza sa fie implicati in activitatile proiectului.
Astfel din fiecare liceu au fost selectati un numar de 25-30 de elevi care au participat la
sesiuni de informare despre principiul egalității de șanse, combaterea stereotipurilor și a
violenței de gen. Ulterior acestor sesiuni de informare, membrii echipei de proiect au
organizat o serie de vizite de lucru în fiecare liceu pentru a oferi suportul necesar elevilor
și profesorilor coordonatori, în vederea stabilirii elementelor esențiale ale campaniilor ce
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urmează a se derula în fiecare liceu. În perioada noiembrie-decembrie 2018 au avut loc
vizite de coordonare a activităților în 19 licee urmând ca vizite în celelate 6 licee să fie
organizate în lunile ianuarie-februarie 2019.
Cele 25 de campanii realizate de elevii implicați în activitățile proiectului “Justice has no
gender” urmează a fi implementate la nivelul celor 25 de licee până la finalul anului școlar
2018-2019.
B.

Proiectul „VENUS”

Proiectul VENUS este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 4,
Obiectiv Specific 4.4 (cu o valoare de 11 milioane de euro), durata de implementare este
de 4 ani și face parte din măsurile prevăzute la punctul 8.1 - Respect și demnitate pentru
femei din Capitolul politici publice în domeniul muncii și justiției sociale în Programul de
Guvernare 2018-2020 având în vedere totodată, realizarea altor măsuri cuprinse în același
capitol.
Proiectul vizează dezvoltarea unor măsuri centrate pe abordarea integrată și unitară a
serviciilor sociale, socio-profesionale și de formare profesională pentru victimele violenței
domestice, în scopul prevenirii și combaterii fenomenului violenței domestice la nivel
național.
Pilonul central al Fișei de proiect este orientat pe crearea unei „Rețele Naționale Integrate
de 42 de locuințe protejate destinate victimelor violenței domestice” și în mod
complementar a 42 de grupuri de suport pentru victimele violenței domestice și 42 de
cabinete de consiliere vocațională în scopul dezvoltării și furnizării serviciilor de asistență
socială, consiliere psihologică și juridică pentru victimele violenței domestice în vederea
facilitării tranziției la o viață independentă.
Astfel, locuințele protejate vor defini un nou tip de servicii sociale în domeniul prevenirii
și combaterii violenței domestice prin care victimele vor putea beneficia de suport
instituțional în vederea relocării în cadrul rețelei naționale, în funcție de oportunitățile de
formare și/sau reconversie profesională identificate prin programul național de protecția
a victimelor violenței domestice.
Mai precis, se va crea posibilitatea mobilității acestora în cadrul rețelei naționale în
vederea atingerii obiectivelor specifice care vizează managementul integrat al cazurilor de
violență domestică și anume: asigurarea securității personale și a independenței economice
a victimelor și desprinderea lor din mediul captiv domestic (psihologic, social economic).
În acest context, Fișa de proiect VENUS și bugetul acestuia au fost aprobate la data de
27.11.2018 și, în prezent, ANES împreună cu cei 42 de parteneri cooptați în acest proiect
de mare anvergură, la nivel național se află în proces de încărcare în sistemul MySMIS a
aplicației de proiect, urmând ca în a doua jumătate a lunii ianuarie 2019, să se treacă la
etapa de implementare a acestuia. Totodată, fiecare dintre cei 42 de parteneri la nivel
național au identificat locațiile necesare pentru dezvoltarea rețelei de locuințe protejate,
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urmând ca în etapa de implementare să se demareze procesul de reabilitare,
recondiționare, amenajare și contractare a resursei umane pentru funcționalitatea
acestora.
C.

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

Proiectul intitulat ”Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”
este o acțiune strategică menită să sprijine autoritățile administrației publice din România
să adopte o acțiune coordonată în abordarea provocărilor reprezentate de punerea în
aplicare a Convenției de la Istanbul, ratificată de România în data de 23 martie 2016.
Acest proiect va fi dezvoltat prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021,
în cadrul programului ”Justiție”, gestionat de către Ministerul de Justiție din România în
calitate de Operator de Program.
Având ca obiectiv principal susținerea punerii în aplicare a Convenției de la Istanbul în
România și vizând în mod implicit, reducerea violenței în familie și a violenței împotriva
femeilor, acest proiect este destinat să faciliteze schimbul de bune practici cu instituții
norvegiene relevante, cu experiență în domeniul violenței în familie și a violenței împotriva
femeilor.
Proiectul are în vedere atingerea mai multor obiective, pilonii principali vizează
dezvoltarea unei rețele de 10 centre de criză pentru situațiile de viol și 8 centre de criză
de consiliere pentru agresori.
În acest context, ANES și-a propus schimbarea paradigmei în domeniul violenței sexuale în
sensul abordării integrate prin furnizarea de examinări medicale și medico-legale, asistență
post-traumatică și consiliere a victimelor violenței sexuale, prin înființarea a 10 centre
integrate, cu personal medical specializat în tratarea victimelor violenței sexuale.
În acest sens, s-au făcut demersuri pentru înființarea primului centru de criză pilot
pentru situații viol în cadrul Spitalului Universitar de Urgență din București, primul pas
fiind semnarea un protocol tripartit de colaborare între Ministerul Sănătății - Spitalul de
Urgență Universitar București și ANES. La solicitarea ANES, Consiliul Superior al Medicinii
Legale a aprobat introducerea unui kit standard pentru colectarea probelor biologice în
cazuri de violență sexuală / viol.
Astfel, în data de 26 noiembrie 2018, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse
între Femei și Bărbați în parteneriat cu Spitalul Universitar de Urgență București și
Ministerul Sănătății a lansat Centrul Pilot de Criză pentru Situațiile de Viol.
Este primul Proiect-Pilot de acest tip din România care răspunde necesității de armonizare
cu prevederile art.25 din Convenția de la Istanbul și transpunerii prevederilor Directivei
2012/29/UE privind stabilirea unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția
victimelor criminalității privind necesitatea furnizării de servicii specializate victimelor
violenței bazate pe gen, inclusiv victimelor violenței sexuale (Secțiunea 5, Punctul 2)
creând cadrul pentru aplicarea directă a acestora.
Prevede o Metodologie de lucru nouă și inovativă la nivel național: pe baza utilizării în
practică a unui kit pentru recoltarea mostrelor biologice în cazurile de violență sexuală/viol
aprobat de către Consiliului Superior de Medicină Legală prin Hotărârea nr.6/2017 privind
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“Trusa standard de prelevare a mostrelor biologice în agresiuni sexuale”, prin intermediul
căruia medicii au posibilitatea să recolteze probe biologice în cadrul UPU și să le transmită
prin intermediul polițiștilor către INML.
Asigură abordarea integrată a situațiilor de viol prin intervenția unei echipe
multidisciplinare (medic, polițist, asistent social, psiholog, etc.). Prin schimbarea
paradigmei, propunem un management integrat, astfel, totul se va întâmpla în camera
de gardă. Poliția va fi implicată, specialistul va lua probe, victima va putea depune o
plângere, iar polițistul va fi obligat să preia kit-ul standard și să îl predea Institutului de
Medicină Legală.
Acest Proiect-Pilot va constitui punctul de plecare pentru replicarea acestui tip de servicii
integrate de suport la nivel național, prin crearea a 10 centre de criză pentru situații de
viol în cele cele 8 regiuni de dezvoltare, prin implementarea proiectului predefinit “Sprijin
pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”. În acest sens, ANES
întreprinde măsuri convergente care vizează identificarea unor unități medicale cu UPU,
în apropierea cărora vor exista servicii de medicină legală precum și organizarea de
seminarii de informare a personalului specializat, cu participarea experților din cadrul
Ministerului Sănătății și ANES pentru o abordare integrată a cazurilor de viol.
Ne dorim ca acest demers să constituie un semnal puternic pentru femeile din România,
de suport și încredere, prin crearea unui model de bună practică privind managementul
integrat al cazurilor de viol, pornind de la o realitate tristă și anume aceea că majoritatea
femeilor, din cauza stereotipurilor și mentalităților fie nu depun plângere la poliție, fie
renunță la realizarea pașilor necesari pentru ca violatorul să fie tras la răspundere.
În ceea ce privește rețeaua de centre de consiliere pentru agresori, menționăm că ANES va
selecta 8 județe printr-un proces ce va presupune: dialogul cu autoritățile locale, vizite pe
teren, încheierea de protocoale de colaborare cu autoritățile locale pentru a asigura
premisele necesare (DGASPC, CL, CJ).
Totodată, se va elabora o metodologie unitară și un set standardizat de instrumente la
nivel național, pentru lucrul cu agresorii și instruirea furnizorilor de servicii sociale publice
și private asupra modului de lucru cu agresorii.
Prioritatea acestui tip de servicii sociale constă in identificarea timpurie a acțiunilor sau
comportamentelor deviante ale agresorilor și furnizarea de consiliere specializată
acestora.
Identificarea timpurie a acțiunilor sau a comportamentelor deviante ale agresorilor este
absolut necesară pentru abordarea celor ce au nevoie de acest serviciu, în sensul
identificării metodologiei de consiliere și, după caz, recomandarea unui tratament pentru
diferite tipuri de dependență (alcool, droguri, substanțe halucinogene etc.)
În vederea dezvoltării rețelei, vor fi semnate protocoale cu autoritățile administrației
publice locale, care vor identifica locațiile potrivite pentru centrele de consiliere.
Proiectul ANES va asigura cheltuieli pentru reabilitarea / renovarea și dotarea spațiilor și
personalul centrului va fi instruit corespunzător. Administrarea celor 8 centre va fi
responsabilitatea autorităților locale cu atribuții în dezvoltarea serviciilor sociale (Consiliul
Județean – DGASPC sau Consiliul Local - Serviciul Public de Asistență Socială).
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Proiectul mai vizează:
1. Realizarea unei evaluări a cadrului instituțional național în domeniul violenței
domestice și violenței împotriva femeilor prin efectuarea unui studiu la nivel național
privind prevalența diferitelor forme de violență împotriva femeilor, inclusiv violența
sexuală;
2. Îmbunătățirea metodelor de intervenție interinstituțională la nivelul sistemului
judiciar, inclusiv la nivelul organelor de aplicarea a legii, prin organizarea mai multor
sesiuni de instruire multidisciplinare pentru judecători, procurori, ofițeri de poliție și
specialiști în medicina legală cu privire la elementele-cheie pentru o abordare relevantă a
cazurilor de violență în familie și violența împotriva femeilor în același timp;
3. Sprijinirea serviciilor sociale specializate în domeniul prevenirii și combaterii violenței
domestice și a violenței de gen având ca obiectiv cartografierea serviciilor de asistență
pentru victimele violenței domestice și violenței împotriva femeilor, precum și a celor
pentru agresori, la nivel regional/județean în România;
4. Organizarea de campanii de prevenire a violenței domestice și a violenței împotriva
femeilor.

D.

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

În anul 2018, 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”.
Liderul de parteneriat este Fundatia “Corona” Iași și că derularea proiectului implică ANES
din perspectiva expertizei specializate și participării la evaluarea politicilor publice
formulate de ONG-uri, și la alte activități din cadrul proiectului fără alocarea unor resurse
financiare aferente. Proiectul vizează creșterea capacității ONG-urilor de a se implica în
formularea și promovarea de propuneri 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.
Conform activitatilor din cadrul proiectului au fost sectate și instruite (în sesiuni de câte 2
zile) 80 persoane din personalul ONG-urilor, in domeniul bugetarii pe baza de gen si
elaborarii de politici publice alternative,.
În urma sesiunilor de instruire au rezultat 20 propuneri de politici publice alternative in
domeniul bugetarii pe baza de gen care au fost formulate de către de ONGurile
beneficiare. Acestea vor fi analizate și se vor selecta 4 propuneri. A fost publicată o broșură
cu titlul “ Bugetarea pe bază de gen în politicile publice” care prezintă tematica și
conceptele privind bugetarea de gen pe înțelesul tururor.
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8. Priorități și acțiuni desfăsurate de ANES în contextul exercitării de
către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene
Pe parcursul anului 2018, potrivit domeniului său de activitate, reprezentanții ANES au
participat la întâlniri și sedințe organizate de către Ministerul Afacerilor Externe și de către
Ministerul Muncii și Justiției Sociale.
În vederea pregătirii și exercitării Președinției României la Consiliul UE, ANES a elaborat
contribuții, puncte de vedere și a transmis nominalizări ale persoanelor desemnate să
reprezinte instituția în calitate de președinte/vicepreședinte, expert sau responsabil de
dosar. De asemenea, au fost nominalizate persoanele responsabile pentru organizarea
evenimentelor în cadrul PRES RO de către ANES, în conformitate cu:
Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1264/23.03.2018 care cuprinde
persoanele implicate în pregatirea și exercitarea PRES RO 2019,
Lista cu evenimentele MMJS așa cum a fost aprobată de către Consiliul Interministerial
pentru pregătirea Președinției României a Consiliului Uniunii Europene care va avea loc în
primul semestru al anului 2019,
Lista cu prioritatile MMJS pe perioada PRES RO 2019, asa cum a fost aprobată de către
ministrul muncii și justiției sociale.
În acest context, prioritățile din domeniul de competență al ANES sunt următoarele:
Prioritatea 1: Cresterea independentei economice a femeilor prin reducerea discriminarii
de gen in afaceri si a diferentei participarii pe piata muncii din perspectiva egalitatii de
gen.
1. Îmbunătățirea structurii ocupaționale a participării pe piața muncii a femeilor din mediul
rural și a grupurilor vulnerabile.
2. Sprijinirea demarării și dezvoltării structurilor economice private înființate de femei în
zonele rurale.
3. Reducerea discriminării de gen în afaceri.
Prioritatea 2: Combaterea diferentelor de remunerare intre femei si barbati (cu accent
deosebit pe initiativa Comisiei privind Planul de acțiune 2017-2019 privind combaterea
diferentei de remunerare intre femei si barbati).
Președinția română va pregăti proiectul de concluzii ale Consiliului privind diferențele de
remunerare între femei și bărbați, în special în ceea ce privește politicile și măsurile
adecvate pe care statele membre le pot aplica pentru a reduce decalajul. Concluziile
urmează să fie prezentate în cadrul reuniunii Consiliului EPSCO din iunie 2019. În perioada
președinției sale, România intenționează să continue dialogul privind strategia UE privind
egalitatea de gen și să facă progrese în cadrul negocierilor.
Prioritatea 3: Prevenirea si combaterea violentei domestice si masuri de protectie de
urgenta pentru protejarea si sprijinirea victimelor.
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Direcționarea interesului general al statelor membre ale UE în vederea punerii în aplicare
a măsurilor de protecție de urgență impuse de dispozițiile Convenției de la Istanbul la
nivelul UE, prin împuternicirea tuturor factorilor de decizie.
Dosare legislative:


Directiva privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor
neexecutivi
ai companiilor listate la bursă precum și alte măsuri conexe (Women on Boards)
Scopul acestei directive este asigurarea unei reprezentări mai echilibrate a bărbaților și
femeilor în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă.
Obiectivul cantitativ - atingerea unui procent de 40% a sexului subreprezentat în consiliile
de administraţie (CA) a companiilor listate la bursă, până în 2020, acestea fiind obligate să
depună eforturi în vederea atingerii ţintelor prin introducerea unor reguli procedurale în
selecţia şi numirea membrilor neexecutivi ai CA.
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 (WLB)
Obiectivul general al prezentei directive este de a asigura punerea în aplicare a principiului
egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește oportunitățile pe piața
muncii și tratamentul la locul de muncă. Această inițiativă legislativă își propune să
reglementeze concediul de paternitate, concediul pentru creșterea copilului și concediul
îngrijitorilor, încurajând atât bărbații cât și femeile să beneficieze de concediu în vederea
îmbunătățirii accesului femeilor pe piața forței de muncă și asumarea de către tată a
responsabilităților de îngrijire a copilului.



Dosare nelegislative:




Proiectul de Concluzii – „Combatera dieferențelor de remunerare între femei și
bărbați” – „GENDER PAY GAP” - Vizând abordarea problemei serioase a subreprezentării
femeilor în procese decizionale economice la cel mai înalt nivel, Directiva propusă ar
stabili un obiectiv cantitativ privind o proporție de 40% a femeilor în structurile de
conducere ale societăților cotate la bursă, până în 2020.
PREGĂTIREA UE A CELEI DE-A 63 SESIUNI A COMISIEI PRIVIND STATUTUL FEMEILOR A
ONU – NEW YORK (ASPECTE CE ȚIN DE RELAȚIA CU ALTE ORGANISME INTERNAȚIONALE).
În perioada președinției sale, România intenționează să continue dialogul privind o nouă
Strategie UE privind egalitatea de gen și să facă progrese în cadrul negocierilor.
Având în vedere că România acordă o atenție sporită domeniului egalității de șanse, în
marja Pres RO, în mod special va face eforturi, în privința Propunerii de Directivă privind
Consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților
cotate la bursă (WOB), va organiza discuții în grupuri de lucru, sperând că va înregistra
progrese semnificative și va susține „ABORDAREA GENERALĂ” pe dosar, sperând astfel să
obțină deblocarea directivei.
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În acest context, un element de noutate realizat în cadrul Președinției austriece a Uniunii
Europene, un demers comun al Trio-ului Președințiilor estoniene, bulgare și austriece, care
vizează aducerea problematicii egalității de gen, în prim plan, pe agenda priorităților UE,
respectiv semnarea Declarației comune "Egalitatea de gen ca prioritate a Uniunii Europene
în prezent și în viitor ", de către statele membre UE.
Din această perspectivă Guvernul României va continua eforturile pentru integrarea
perspectivei de gen în toate politicile publice prin Programul de Guvernare adoptat de
Parlament. Totodată, în baza angajamentelor asumate, problematica egalității de șanse
între femei și bărbați reprezintă o prioritate pentru România, în exercitarea Preşedinţiei
Consiliului Uniunii Europene.

În contextul preluării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene,
ANES va organiza o serie de eveniemnte, dupa cum urmează:






REUNIUNEA GRUPULUI LA NIVEL ÎNALT PRIVIND ABORDAREA INTEGRATOARE DE GEN,
18-19 februarie 2019, Bucureșt - Grupul la nivel înalt privind abordarea integratoare a
egalității între femei și bărbați (HLG) este format din reprezentanți ai statelor membre
la nivel înalt responsabili cu egalitatea de gen și integrarea perspectivei de gen la nivel
național. Acesta este prezidat de Comisie, reprezentată de directorul și de unitatea
responsabilă de egalitatea de gen și se întrunește în țara care deține de Președinția.
Comisia asigură secretariatului Grupului, convocarea și coorganizarea reuniunilor alături
de Președinție.
COMISIA PENTRU STATUTUL FEMEII (CSW 63) - ONU (evenimente conexe de nivel
înalt), 11-15 martie 2019 - Conform planului de lucru multi-anual CSW 63 (2019) se va
dezbate tema Social protection systems, access to public services and sustainable
infrastructure for gender equality and the empowerment of women and girls. În acest
sens, România va organiza, conform programlui predefinit în calitate de stat care deține
Președinția Consiliului Uniunii Europene o Recepție pentru șefii de delegații din statele
membre, un Mic-dejun de lucru pentru șefii de delegație și un Eveniment conex (side
event) în parteneriat cu DEL UE, în acord cu tema prioritară „Social protection systems,
access to public services and sustainable infrastructure for gender equality and the
empowerment of women and girls”. De asemenea, ANES va organiza evenimente coneje
in colaborare cu European Women's Lobby, Romanian Women's Lobby si EIGE, Austria si
Finlanda, pe tema - Bugetarea pe criterii de gen – cheltuieli inteligente și transformative
pentru egalitatea de gen în protecția socială, accesul la servicii și infrastructuri durabile,
precum si un eveniment conex - Soroptimist International, cu tema “Social protection
floors”.
CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ LA NIVEL ÎNALT CU TEMA: „CONDIȚIA FEMEII MODERNE
– ÎNTRE EMPOWERMENT, LEADERSHIP ȘI DISCRIMINAREA DE GEN”, 30-31mai 2019,
având ca obiectiv general creșterea împuternicirii femeilor din perspectiva dinamicii
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rolurilor acestora în societatea contemporană, respectarea drepturilor fundamentale ale
femeii și a combaterea violenței împotriva femeilor.
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ la NIVEL ÎNALT „Perspective ale Convenției de la
Istanbul: Un nou orizont - Schimbarea paradigmei pentru toți factorii de decizie”, 4
- 6 iunie 2019, București - Obiectivul Conferinței care este organizat în contextul
Președinției Române a Consiliului European este de a se angaja într-un proces de reflecție
principalii actori vizați de schimbarea de paradigmă la diferite niveluri: la nivel
guvernamental și local; la nivel parlamentar, cu implicarea parlamentarilor în
monitorizarea punerii în aplicare a Convenției de la Istanbul; și la nivelul societății civile
și al instituțiilor naționale pentru drepturile omului. Explorarea modalităților de
combinare a acestor niveluri de interacțiune ar putea contribui.

9. Licențierea serviciilor sociale
Activităţi derulate de ANES în conformitate cu obiectivele şi atribuţiile proprii pentru
licenţierea serviciilor sociale din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice:
Evaluarea și analizarea cererilor și dosarelor transmise de către furnizorii de servicii sociale
în vederea licenţierii, în conformitate cu prevederile legislative, respectiv Legea
nr.197/2012 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 : 16 dosare noi înregistrate în anul 2018 în Registrul special de
evidență a solicitărilor de acreditare servicii sociale secțiunea VD - servicii destinate
prevenirii şi combaterii violenței domestice, analizate și evaluate (pentru 10 servicii
sociale au fost emise licențe de funcționare provizorii LFP, 6 cereri au fost retrase și 2
dosare înregistrate în luna decembrie în fază de evaluare și soluționare)
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 10 licențe de funcționare provizorii LFP
Analiza rapoartelor de evaluare în teren servicii sociale și a notificărilor înaintate de
structurile 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 7 licențe de funcționare LF; elaborarea documentelor pentru
licenţiere, respectiv, referat de prezentare, decizie de acordare a licenţei de funcţionare
şi emiterea/eliberarea licenţei de funcţionare LF tipizată, valabilă 5 ani (7 licențe de
funcționare LF)
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Corespondenţa și clarificări telefonice cu agențiile județene pentru plăți și inspecție
socială –structurile AJPIS, referitoare la planificarea serviciilor sociale pentru care ANES a
eliberat licențe de funcționare provizorii LFP, aflate în procesul de evaluare în teren în
vederea obţinerii licenţei de funcţionare LF pentru 5 ani.
Consiliere telefonică şi clarificări oferite furnizorilor de servicii sociale, referitoare la
legislație, în vederea depunerii cererilor pentru licenţierea serviciilor sociale şi referitoare
la modul de elaborare a cererilor și a documentelor justificative din dosarele pentru
licenţierea serviciilor sociale
Elaborarea și transmiterea adreselor de răspuns referitoare la prevederile legale în vigoare
cu privire la acreditarea/licenţierea serviciilor sociale, către furnizorii care au solicitat
informații suplimentare celor publicate pe site-ul oficial al MMJS
Notificarea furnizorilor de servicii sociale precum și notificarea structurilor AJPIS, cu
privire la eliberarea licențelor de funcționare provizorii LFP și a licenţelor de funcţionare
LF precum și transmiterea acestor documente împreună cu deciziile de acordare în format
electronic scanat și prin poșta specială
Raportarea în prima săptămână a fiecărei luni a Listei serviciilor sociale licențiate de ANES,
cuprinsă în secțiunea violenţă domestica - VD a Registrului special de evidență, către MMJS
care este punct unic de contact, pentru publicarea pe site-ul oficial în Registrul electronic
unic al serviciilor sociale licențiate, respectiv eRegistru.
Actualizarea Procedurii Operaţionale – Acreditare/Licenţiere Servicii Sociale în cadrul ANES
Elaborarea variantei consolidate şi finalizarea proiectului de ordin privind aprobarea
standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii
şi combaterii violenţei domestice, anexele 1-7, după cum urmează:
a) Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă
determinată organizate ca centre de primire în regim de urgență pentru protecția
victimelor violenței domestice cod 8790CR-VD-I, prevăzute în anexa nr.1;
b) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă
determinată, organizate ca centre de recuperare pentru victimele violenței domestice cod
8790CR-VD-II, prevăzute în anexa nr. 2;
c) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă
determinată, organizate ca locuințe protejate pentru protecția victimelor violenței
domestice cod 8790CR-VD-III, prevăzute în anexa nr. 3;
d) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale, organizate ca centre de
consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice cod 8899CZ-VD-I,
prevăzute în anexa nr.4;
e) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de
informare și sensibilizare a populației în domeniul prevenirii și combaterii violenței
domestice cod 8899CZ-VD-II, prevăzute în anexa nr. 5.
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f) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale, organizate ca centre de
asistență destinate agresorilor cod 8899CZ-VD-III, prevăzute în anexa nr. 6;
g) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de
informare și consiliere pentru victimele violenţei domestice de tip linie telefonică de
urgenţă (help-line) cu program continuu cod 8899 CZ-LTP-VD, prevăzute în anexa nr. 7.
Participare la întâlniri cu ANPIS şi DPSS – MMJS în vederea coordonării punctelor de
vedere (MMJS, ANPDCA, ANPD, ANES) pentru definitivarea şi finalizarea standardelor
minime de calitate în domeniul asistenţei într-un cadru unitar
Analiză şi elaborare puncte de vedere în cadrul procesului de consultare publică şi
participarea la dezbaterea publică dedicată finalizării procesului de aprobare a ordinului
privind aprobarea standardelor din domeniul violenței domestice
Analiză, punct de vedere şi aviz pentru proiectul de ordin pentru modificarea şi
completarea prevederilor ordinului MMFPSPV nr. 2126/2015 privind aprobarea Standardelor
minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice,
persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor
categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în
comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale
Participarea în cadrul grupului de lucru tehnic pentru modificarea şi completarea legislaţiei
în domeniul asigurării calităţii serviciilor sociale GLT, constituit în baza Ordinului
ministrului MMJS 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.
Hotărârea nr. 857/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum
şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale
Analiză şi punct de vedere referitor la proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru
modificarea şi completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru
aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
Analiză şi punct de vedere 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
Participarea la grupul de lucru MMJS – MAI pe tema licenţierii serviciilor sociale, respectiv,
contribuţie la finalizarea proiectului de Ordin comun MMJS – MAI pentru aprobarea
Dispoziţiilor generale şi specifice de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi clădiri în care
se organizează şi funcţionează servicii sociale
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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 actualizarea bazei de date pentru hărţile serviciilor sociale, ca indicator în cadrul
proiectului.
Participarea la derularea proiectului Consolidarea cadrului pentru creşterea calităţii
serviciilor publice şi pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local, cod SIPOCA 9; analiza
propunerilor de standarde de calitate şi de cost la nivelul UAT-urilor pentru SPAS-uri şi
servicii sociale cu cazare elaborate de MDRAP în parteneriat cu SNSPA.
Participare la organizarea şi desfăşurarea concursului iniţiat de MMJS – DPSS cu tema 100
de exemple de bune practice în serviciile sociale din România, dedicate furnizorilor publici
şi privaţi de servicii sociale, în contextual anului aniversar al Centenarului Marii Uniri la
100 de ani de la înfiinţarea statului naţional unitar roman; elaborarea regulamentului de
concurs si a scrisorii de intenţie, fişei de evaluare, criteria de evaluare; participare în
comisia de jurizare desemnată prin ordin al ministrului MMJS, evaluarea fişelor de
prezentare ale serviciilor sociale înscrise în concurs, desemnarea câştigătorilor şi
participarea la festivitatea de premiere şi acordare a diplomelor.

10.

Servicii pentru victimele violenței în familie

A. Activitatea liniei de urgență 0800.500.333 destinată victimelor violenței
domestice:
În perioada 01 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018, la call center-ul din cadrul Serviciului
Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în
Familie (0800.500.333 – linia telefonică gratuită la care victimele pot raporta orice incident
de violență domestică), activitatea a fost desfășurată 24 ore din 24, 7 zile din 7.
Pe parcursul anului 2018, în cadrul call-center-ului, au fost primite un număr de 1963
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 1963 apeluri, excepând apelurile scurte, au fost 1571 apeluri preluate de
la persoane apelante (inclusiv reveniri ale apelurilor anteriare) – persoanele apelante fiind
preponderent de sex feminin (1284 persoane), calitatea apelantului fiind:
- victimă a violenței domestice/trafic de persoane/egalitate de gen – 592 apelanți;
- martor al unui act de violență – 302 apelanți;
- altă persoană – 677 apelanți (persoana apelantă solicită informații sau relatează aspecte
care nu sunt de competența ANES).
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Domeniul pentru care s-a apelat constituindu-l:
- violența domestică – 926 persoane;
- traficul de persoane – 5 persoane;
- egalitatea de gen – 4 persoane;
- altul – 636 persoane (persoana apelantă solicită informații sau relatează aspecte care nu
sunt de competența ANES).
Din cele 1571 apeluri primite, prin care au fost solicitate informații de către persoanele a
căror calitate a fost menționată anterior, pentru domeniile specificate anterior, 1510
apeluri au constituit apeluri prin care s-au raportat diverse incidente, s-au solicitat
informații, respectiv consiliere, iar un număr de 61 de apeluri, victime unice, au fost
considerate ca și cazuri, pentru care s-au întreprins diferite demersuri, conform acordului
persoanei apelante – adrese către direcțiile de asistență socială și protecția copilului,
poliție, Asociația ANAIS, cazare victimă.

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 anul 2018, un număr de 93 de persoane adulte și 118 de minori, victime ale violenței
domestice, au fost găzduite temporar și au beneficiat de asistență medicală, hrană,
consiliere socială, psihologică și juridică.

11.

Analize

În anul 2018 la nivelul ANES au fost elaborate următoarele analize:

•
•

Elaborarea analizei cu titlul „Situația femeilor și a bărbaților în poziții de decizie în
administrația publică centrală – 2017”
Elaborarea analizei cu titlul „Poziționarea României în baza de date on-line a Institutului
European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați privind echilibrul de gen în
poziții de decizie în administrația publică centrală – Analiză comparativă 2016 – 2017”.
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III.

TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ
1. Bugetul instituției

Bugetul
complet
aprobat
pentru
anul
2018
http://anes.gov.ro/wpcontent/uploads/2018/03/Buget-de-Venituri-si-Cheltuieli-2018-ANES-.pdf
Bugetul instituției aprobat pentru anul 2018, în funcție de sursa de finanțare:
Finanțare de la bugetul de stat: 3.671 mii lei, din care:




-

cheltuieli de personal - 2.787 mii lei
cheltuieli bunuri și servicii - 971 mii lei, din care cheltuieli sustenabilitate proiect FEN 231 mii lei
contributii la Organisme Internaționale ( UE) – 70 mii lei
Alte programme comunitare
Programul Justice
- 335 mii lei
Fonduri Norvegiene
- 76 mii lei
Fonduri Bilateralle Norvegiene
- 250 mii lei
Sinteză a cheltuielilor detaliată pe părți, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum
și alienate, după caz:







cheltuieli de personal - 2.735 mii lei
cheltuieli bunuri și servicii – 854 mii le (din care, cheltuieli sustenabilitate proiect
FSE 208 mii lei)
Contribuții la Organisme Internaționale ( UE) – 70 mii lei
Cheltuieli Fonduri Norvegiene - 76 mii lei
Cheltuieli Programul Justice - 118 mii lei
Cheltuieli Proiect Fonduri Bilaterale Norvegiene - 32 mii lei

2. Informații legate de procesul de achiziții publice, achiziții sectoriale
și concesiuni de lucrări și servicii
Achizițiile pentru anul 2018 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.
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3. Informații despre litigii în care a fost implicată instituția (în general)
În anul 2018 ANES a avut pe rolul Instanțelor Judecătorești din Romania un proces împotriva
Ministerului Justitiei, privind recuperarea unor sume declarate neeligibile, pe care l-a
castigat în prima instanta. Suntem în recursul procesului.
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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 33 de posturi, 4 temporar vacante și
14 vacante.
La data de 31.12.2018 ANES are 14 posturi vacante, 4 posturi temporar vacante și 33 posturi
ocupate.
Venitul mediu, inclusiv diferite sporuri



Venit mediu net decembrie 2018 – 4494 lei
Venit mediu brut decembrie 2018 – 7682 lei
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IV.

ACȚIUNI DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2018 ȘI DEPLASĂRI EXTERNE
1. Evenimente/acțiuni/parteneriate desfășurate de către ANES pe
parcursul anului 2018

•
În data de 8 martie 2018, s-a desfășurat la Spațiul Public European evenimentul de
presă organizat de Asociația ALEG, unde au fost prezentate Concluziile Forumului
Învingătoarelor.
În acest context, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES)
a fost reprezentată de către doamna Andreea Pascu, director DPCVF.
Concluzia generală a evenimentului a fost că, legislația actuală, în domeniul violenței în
familie, trebuie armonizată cu prevederile Convenției de la Istanbul, ținând cont și de
particularitățile fenomenului, raportat la mentalul colectiv al poporului roman, iar în
paralel, statul trebuie să creeze mecanisme și să dezvolte servicii finanțate atât prin
programe de interes national, cât și de la bugetele locale, cu încurajarea parteneriatului
public-privat.
•
9 martie 2018 – Secretarul de stat al ANES a participat la evenimentul organizat de
Biroul de informare al Parlamentului European cu tema „Promovarea egalității de gen în
domeniile media şi TIC”, ocazie cu care a prezentat „Prevederile legislative privind
egalitatea de gen. Reprezentarea și subreprezentarea femeilor în media și TIC”.
Din dezbatere a reieșit mesajul conform căruia incluziunea femeilor în domeniile digital și
TIC poate reprezenta un instrument pentru obținerea unor șanse și posibilități egale de
dezvoltare profesională din perspectiva de gen, care pot reprezenta mai departe modalități
de îndeplinire a unor obiective mai largi de dezvoltare.
•
16 martie 2018 - Secretarul de stat al ANES a primit vizita ambasadorului Regatului
Unit al Norvegiei la București, Excelența Sa, Lise Kleven Grevstad, ocazie folosită pentru a
adresa mulțumiri pentru sprijinul oferit de Norvegia pentru cooperarea activă și eficientă
dintre cele două țări, având în vedere cei peste 10 ani de colaborare în dezvoltarea unor
proiecte și politici publice prin Mecanismul Financiar Norvegian. Temele de discuție au vizat
inițiativele legislative ale ANES, mecanismele interinstituționale dezvoltate, importanței
grantului norvegian, continuarea colaborării strânse dintre ANES și Ambasada Norvegiei,
precum și cu Rețeaua Femeilor Ambasador din România.
•
21 martie 2018 - Secretarul de stat al ANES a participat la evenimentul organizat de
MAE cu ocazia celebrării Zilei Internaționale a Francofoniei precum și aniversării a 25 de ani
de la aderarea României la mișcarea francofonă. Scopul acțiunii a fost evidențierea
demersurilor constante ale țării noastre în direcția promovării valorilor comune francofone,
prin care astăzi România deține din această perspectivă statutul de țară cu relevanță majoră
în regiune.
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ANES apreciază că viitorul Francofoniei și al spațiului economic francofon nu poate fi
conceput fără recunoașterea și promovarea perspectivei de gen în toate domeniile vieții
sociale. În acest context, Conferința Internațională a Femeilor Francofone organizată la
București în anul 2017, la buna desfășurare a căreia a contribuit și ANES a reprezentat o
oportunitate pentru reafirmarea valorilor comune ale statelor francofone pentru
împuternicirea economică a femeilor francofone și pentru schimbul de bune practici și de
informații materializate prin crearea „Rețelei femeilor francofone antreprenor”.
•
22 martie 2018 - Secretarul de stat al ANES a participat la deschiderea oficială a
Conferinței Internaționale a UN Youth Romania – BISMUN 2018, organizată sub înaltul
patronaj al Ministerului Afacerilor Externe și în parteneriat cu ANES, la Palatul
Parlamentului, cu participarea a peste 250 de tineri din 14 țări și în prezența unor înalți
oficiali ai ambasadelor, organizațiilor internaționale ONU – OIF și ai Guvernului României. În
discursul de deschidere, secretarul de stat al ANES a salutat activitatea asociației, precum
și înaltul nivel de organizare a conferinței și a prezentat principalele instrumente legislative
și mecanisme interinstituționale prin care Guvernul României, prin ANES, structurează și
promovează politici publice din domeniul perspectivei de gen, în acord cu ODD5 din Strategia
de Dezvoltare Durabilă – AGENDA 2030.
La finalul evenimentului, în contextul prezentării angajamentelor asumate de România prin
aderarea la campania #HeForShe, inițiată de UN WOMEN în anul 2015, au fost oferite diplome
de “Ambasador al egalității de șanse“ pentru promovarea, pe mai departe, a perspectivei de
gen în rândul tinerilor.
•
În data de 23 martie 2018, s-a desfășurat la sediul Ambasadei Marii Britanii din
București evenimentul intitulat “Servicii centrate pe victimele violenței sexuale”.
În acest context, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES)
a fost reprezentată de către doamna Andreea Pascu, director DPCVF.
Evenimentul a debutat cu o scurtă alocuţiune din partea Excelenței sale, domnul ambasador
Paul Brummel, cunoscut ca un susținător activ al egalității de gen și al prevenirii și combaterii
violenței domestice.
În același context, reprezentantul ANES a fost invitat să deschidă sesiunea de work-shop, în
cadrul căreia a fost prezentat contextul actual al României în domeniul violenței domestice
și violenței sexuale, cadrul legislativ, precum și demersurile pe care ANES le-a demarat în
vederea armonizării legislației naționale cu prevederile Convenției de la Istanbul.
Totodată, reprezentantul ANES a prezentat unul din proiectele importante ale instituției ce
vizează crearea a 10 centre de criză pentru situațiile de viol, precum și ghidul privind
Managementul victimelor violenței sexuale în cadrul centrului pilot de criză pentru situațiile
de viol creat în parteneriat de către ANES și S.U.U.B în colaborare cu Primăria sectorului 5.
•
În perioada 20 – 22 martie 2018 s-a desfășurat la ANES vizita reprezentanților
Ministerului Justiției al Regatului Unit al Norvegiei și a reprezentanților asociațiilor afiliate,
Brøset și Shelter Mouvement. În cadrul vizitei au avut loc workshop-uri, vizite de lucru și
întâlniri în cadrul cărora s-a realizat un schimb de bune practici privind serviciile sociale în
domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice. De asemenea, au avut loc vizite de
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lucru la Complexul multifuncțional OMINIS, Casa Invicta, Call Center-ul ANES și la
Parlamentul României.
Workshop-urile au vizat discuții aplicate pe marginea Proiectului Predefinit „Sprijin pentru
implementarea Convenției de la Istanbul” având ca Operator de Proiect Ministerul Justiției
din România și care urmează a fi implementat de ANES prin Mecanismul Financiar Norvegian.
Totodată, în direcția dezvoltării unei cooperări bilaterale active și eficiente, au fost
configurate Notele de Concept pentru organizarea, în parteneriat, la București, a două
Conferințe Internaționale la Nivel Înalt ce vor fi finanțate din fondurile de cooperare
bilaterală.
În acest sens, secretarul de stat al ANES a subliniat importanța organizării uneia dintre
acestea în marja evenimentelor – PRES RO – preluarea președinției Consiliului Uniunii
Europene reprezentând o oportunitate pentru România de promovare a valorilor și
principiilor care stau la baza politicilor publice structurate și implementate de Guvernul
României și de ANES.
•
Pe data de 17 aprilie 2018, la sediul ANES, a avut loc întâlnirea de lucru cu domnul
Michael O’Flaherty, directorul FRA, Agenție a UE care militează de peste 10 de ani în
domeniul drepturilor fundamentale ale omului. Discuțiile au vizat pregătirea comună din
perspectiva PRES RO a Conferinței Internaționale High Level cu tema „Condiția femeii
moderne – între empowerment, leadership și discriminarea de gen”. Expertiza FRA, care
constă în studii și analize relevante la nivel European, reprezintă pentru România o
oportunitate pentru valorificarea statutului de membru al UE, precum și pentru un transfer
de expertiză în dezvoltarea politicilor publice din perspectiva de gen și antidiscriminare la
nivel național.
•
19 aprilie 2018 - secretarul de stat al ANES, Grațiela Drăghici, a participat la
evenimentul internațional organizat de Biroul Regional al OIF pentru Europa Centrală și de
EST – BRECO- cu tema: „Atelier regional sur l`égalité femme-homme”. Reuniunea de
deschidere a fost găzduită de Ministerul Afacerilor Externe și prezidată de doamna Rennie
Yotova – Director BRECO, și s-a bucurat de participarea unor înalți reprezentanți ai
Francofoniei, a Excelenței Sale doamna Michèle Ramis – Ambasador al Franței la București,
precum și a reprezentanților unor ministere, instituții guvernamentale și nonguvernamentale. În discursul său, secretarul de stat al ANES a salutat organizarea la
București a ultimei Conferinței Internaționale a Femeilor Francofone, la care MMJS/ANES a
participat în calitate de coorganizator, precum și lansarea „Rețelei Francofone a Femeilor
Antreprenor”. De asemenea, a prezentat politicile publice inițiate și promovate de Guvern
în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, inițiativele legislative ale Guvernului,
care vizează perspectiva de gen, precum și obiectivele specifice din Programul de Guvernare
cuprinse în Subcapitolul 8 „Respect și demnitate pentru femei” .
•
26 aprilie 2018 - secretarul de stat al ANES a primit vizita Excelenței Sale doamna
Michele Ramis, Ambasadorul Franței la București. Cu această ocazie secretarul de stat a
salutat implicarea Excelenței Sale în Campania „Les Ambassadeurs Oranges”, o campanie
pentru susținerea luptei împotriva violenței domestice, prin care zece reprezentanțe
diplomatice la București au inițiat acest demers, ca un ecou la nivel diplomatic al campaniei
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globale a ONU Femmes – Orangez le Monde/Orange the World. De asemenea discuțiile au
vizat încheierea unui Protocol de Parteneriat între ANES și Ambasada Franței, în cadrul suitei
de evenimente ocazionate de Săptămâna Egalității de Șanse, pentru promovarea perspectivei
de gen și pentru prevenirea și combaterea violenței domestice.
•
Săptămâna Egalității de Șanse între Femei și Bărbați 7 – 11 mai 2018 – ANES a
organizat dezbateri în 10 licee din București în colaborare cu Inspectoratul Școlar General
al Municipiului București și Professional Womens Network România – PWN. În cadrul acestor
acțiuni reprezentanții ANES vor susține sesiuni de informare, urmate de dezbateri, pentru
elevii din clasele XI-XII, cu tematici care promovează principiul egalității de șanse între femei
și bărbați și eliminarea tuturor formelor de discriminare pe criterii de gen, angajamentele
asumate în plan național în cadrul Campaniei HeforShe. Folosind acest prilej, ANES a adus în
fața elevilor de liceu modele feminine de succes din mediul de afaceri românesc, membre
ale organizației internaționale PWN Romania, pentru a promova o serie de perspective care
au condus la împuternicirea economică a femeii în societatea românească.
•
Pe data de 7 mai 2018, ANES a organizat Seminarul cu tema „8 Mai – Ziua Egalității
de Șanse – Respect și Demnitate pentru Femei”, eveniment găzduit de Centrul Cultural Mihail
Eminescu. Secretarul de stat al ANES Grațiela Drăghici a prezentat celor prezenți politicile
publice promovate de ANES precum și obiectivele specifice din Programul de Guvernare 20182020 – Subcapitolul „Respect si Demnitate pentru Femei”. Din perspectiva implicării în
promovarea principului egalitații de șanse, ca valoare fundamentală a democrației sociale,
reprezentanții instituțiilor, prezenți la eveniment, parteneri ai ANES și colaboratori, au
primit diplome de Ambasadori ai Egalității de Șanse.
•
8 Mai 2018 – De Ziua Națională a Egalității de Șanse între Femei și Bărbați ANES, în
calitate de partener, împreună cu Comisiile reunite pentru egalitate de șanse din
Parlamentul României a organizat și a participat la Conferința ”EDUCAȚIA FĂRĂ
DISCRIMINARE – SOLUȚIA DURABILĂ PENTRU EGALITATE DE ŞANSE ŞI DE GEN ÎN SOCIETATEA
ROMÂNEASCĂ” organizată la Parlamentul României, la sala Drepturile Omului. La eveniment
au participat membrii celor două comisii parlamentare de specialitate, reprezentanți ANES,
parlamentari, reprezentanți ai administrației publice centrale, reprezentanți ai Ministerul
Educației Naționale, directorul Biroului Regional al OIF pentru Europa Centrală și de Est –
doamna Rennie Yotova, precum și ai organizațiilor neguvernamentale cu activitate în
domeniu.
•
Pe data de 9 mai 2018, la Sala Regilor a Palatului Elisabeta, Alteța Sa Regală
Principesa Maria a acordat Înaltul Patronaj Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între
Femei și Bărbați. La ceremonie au luat parte reprezentanți ai agenției guvernamentale,
personalități din societatea civilă și membri ai Casei Majestății Sale Custodele Coroanei.
În discursul susținut cu această ocazie secretar de stat al ANES a dat citire mesajului transmis
de Prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, care a salutat eforturile depuse de Familia
Regală a României în susţinerea valorilor promovate de această instituţie. Totodată, a
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subliniat faptul că țara noastră susţine “valorile specifice unei societăţi caracterizată prin
nediscriminare, toleranţă, justiţie, solidaritate şi egalitate între femei şi bărbaţi”.
•
11 mai 2018 – ANES a organizat „Ceremonia de semnare a Protocolului de Colaborare
între Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) și Asociația
UN Youth România” în vederea promovării în rândul tinerilor a obiectivelor ONU de
dezvoltare durabilă, din perspectiva ODD 5 și implementării angajamentelor asumate de
România în cadrul Adunării Generale a ONU prin aderarea la Campania #HeforShe. La
evenimentul găzduit de către Școala Națională de Studii Politice și Administrative – SNSPA au
participat Remus Pricopie, rector al universității, Mohamed Ketata, director regional pentru
Europa Centrală și Orientală al OIF, Mircea Naidin, consilier diplomatic în Ministerul
Afacerilor Externe.
Cu această ocazie secretarul de stat al ANES a salutat inițiativele implementate la nivel
național de către Asociația UN Youth România, preocuparea pentru crearea unui cadru optim,
un adevărat laborator al drepturilor omului destinat tinerei generații.
De asemenea, aceasta a subliniat importanța educației și promovării într-un spirit de
egalitate, justiție, toleranță, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,
în consolidarea unei culturi democratice.
•
Desfășurarea în perioada 16 iulie – 14 septembrie 2018 la sediul ANES, a celei de-a
șasea ediții a Programului Oficial de Internship al Guvernului României, în cadrul Agenției
Naționale pentru Egalitatea de Șanse între femei și bărbați (ANES), coordonatorul
instituțional fiind d-l Dan Moldovan, responsabil cu organizarea, implementarea și evaluarea
Programului de Internship în cadrul ANES, pentru doi interni care și-au derulat activitatea
•
În data de 28 iunie 2018, s-a desfășurat la sediul Ministerului Fondurilor
Europene(MFE) o întâlnire organizată de către reprezentanții Consiliului Europei(CoE) și
Comisiei Europene(COM), cu scopul de a înființa Comitetul Consultativ al Programului
JUSTROM2.
În acest context, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES)
a fost reprezentată de către doamna Andreea Pascu, director DPCVF.
Evenimentul a debutat cu o scurtă prezentare a Proiectului JUSTROM2 din partea
managerului de proiect, reprezentantă a Consiliului Europei, doamna Isabela Mihalache și a
domnului Dinu Adam, din partea MFE-Punctul Național de Contact pentru Romi.
În continuarea discuțiilor, Coordonatorul național pentru programul JUSTROM2, domnul
Marian Mandalache ne-a prezentat ariile tematice propuse.
Programul JUSTROM2 este o inițiativă comuna a CoE și COM și vine în continuarea etapei
pilot a programului JUSTROM, desfășurat în perioada octombrie 2016 – martie 2018 în cinci
țări europene, respectiv Bulgaria, Grecia, Irlanda, Italia și România. Programul are ca scop
îmbunătățirea accesului la justiție al femeilor rome și itinerante și este implementat în
perioada aprilie 2018-martie 2019.
•
Pe 5 septembrie 2018 a avut loc o reuniune în cadrul căreia s-a semnat Acordul de
Parteneriat între ANES, reprezentată de secretarul de stat Aurelia Grațiela Drăghici și
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Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, reprezentată de rectorul Academiei, Comisar șef
de poliție Prof. univ. dr. Adrian Iacob. Scopul Acordului vizează promovarea egalității de
șanse și de tratament între femei și bărbați, precum și a potențialului feminin, prin activități
educative în vederea creșterii participării fetelor și femeilor în procesul de pregătire și
devenire în domeniile specifice ale acestei instituții de excelență pentru învățământul
universitar din România.
Din perspectiva valorificării statutului României de membru al ONU, așa cum reiese din Carta
Drepturilor Fundamentale a ONU, precum și din recomandările Comitetului CEDAW, este
esențială încurajarea și promovarea fetelor și femeilor în profesii care aduc valoare adăugată
în cadrul eforturilor de menținere a păcii, precum și în prevenirea și soluționarea
conflictelor.
La această reuniune au luat parte consilierul de stat din aparatul propriu de lucru al Primministrului, Col. Radu Țipișcă, consilierul de stat pentru problematica romă, Dana Rozalia
Varga, prorectorul Academiei de Poliție A.I.Cuza, Conf.univ.dr. Petrică Mihail Marcoci,
decanul Facultății de Pompieri, Lt.col. Lect.univ.dr.ing. Ștefan Nicolae Trache, precum și
reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Romi.
•
Pe data de 19 septembrie 2018, Secretarul de stat al ANES, Aurelia Grațiela Drăghici,
a participat alături de ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia-Olguța Vasilescu, la Reuniunea
miniștrilor Muncii din Finlanda, Croația și România, pentru pregătirea Președinției Consiliului
UE. Întâlnirea s-a înscris în seria de reuniuni de pregătire a programului TRIO-ului
Președințiilor rotative ale Consiliului Uniunii Europene pentru perioada de 18 luni în care
România, Finlanda și Croația vor asigura, consecutiv, Președinția Consiliulului UE, începând
cu 1 ianuarie 2019.
Au fost prezentate prioritățile României pe perioada deținerii Președinției Consiliului Uniunii
Europene: asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați din perspectiva creșterii
independenței economice a femeilor prin reducerea diferenței de remunerare între femei și
bărbați și a diferenței de participare pe piața muncii, mobilitatea forței de muncă ca element
de bază în asigurarea echilibrului pieței muncii în UE și problematica prevenirii accidentelor
de muncă și a bolilor profesionale și promovarea unor condiții de muncă mai sigure și mai
sănătoase.
Asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați din perspectiva creșterii independenței
economice a femeilor prin reducerea diferenței de remunerare între femei și bărbați este o
preocupare constantă în Uniunea Europeană, iar România este un exemplu de bune practici
în acest sens, în condițiile în care înregistrează cel mai mic decalaj între femei și bărbați, în
ceea ce privește remunerarea, dintre toate statele membre, și anume de doar 5%, față de
media de 15%.
De altfel, întâlnirea a reprezentat și o ocazie pentru schimbul de bune practici, în condițiile
în care Finlanda a mai deținut de două ori Președinția Consiliului UE, în vreme ce Croația și
România se află la prima experiență de acest gen.
•
21 septembrie 2018 – ANES a primit vizita delegației Comisiei Europene condusă de
Directorul General al Direcției Generale Justiție și Consumatori (DG Justice and Consumers),
Tiina Astola. Cele patru teme de discuție au fost articulate pe cele trei propuneri de
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directive: Directiva privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și
îngrijitorilor (Work-Life Balance), Directiva privind consolidarea echilibrului de gen în rândul
administratorilor neexecutivi ai companiilor listate la bursă (Women on Boards Directive),
Directiva cu privire la punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor
indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală (Equal Treatment
Directive) și de asemenea pe progresele înregistrate de România după ratificarea Convenției
de la Istanbul.
Secretarul de stat Grațiela Drăghici a salutat disponibilitatea Direcției pentru a oferi suport
și îndrumare în domeniile menționate și de asemenea a subliniat oportunitatea pentru
România, din perspectiva deținerii Președinției Consiliului Uniunii Europene, pentru
promovarea valorilor comune statelor membre UE.
Directorul General Tiina Astola a apreciat nivelul ridicat de pregătire pentru PRES RO,
perfect articulat pe prioritățile și obiectivele din perspectiva promovării egalității de șanse
și de tratament între femei și bărbați în domeniile: salarizare, ocupare și conciliere a vieții
de familie cu cea profesională.
•
16 octombrie 2018 - Secretarul de stat al ANES a participat la Conferința „România
spre Președinția Consiliului Uniunii Europene – egalitate pentru o societate dezvoltată”,
eveniment organizat la Palatul Parlamentului de către Comisia pentru politică externă din
Camera Deputaților, condusă de președintele Rozália Biró, în parteneriat cu EIGE – Institutul
European pentru Egalitate de Gen, reprezentat de directorul Virginija Lanbakk.
Cu această ocazie au fost prezentate politicile coerente promovate de Guvern, prin ANES, în
baza obiectivelor din Programul de Guvernare, atât în domeniul promovării perspectivei de
gen cât și în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice.
De asemenea, secretarul de stat a subliniat faptul că România prin exercitarea Președinției
Consiliului Uniunii Europene va da cel mai important examen de maturitate, ca stat membru
al Uniunii Europene cu drepturi depline, și din această perspectivă secretarul de stat a
prezentat cele 3 priorități ale ANES în marja PRES RO.
•
17 octombrie 2018, secretarul de stat al ANES, Grațiela Drăghici, a primit vizita
delegației EIGE, condusă de directorul Virginija Lanbakk.
ontribuția consistentă și sprijinul acordat României și statelor membre ale UE, prin studii,
analize și instrumente de cuantificare, care ajută la dezvoltarea de politici publice coerente
și eficiente în domeniu.
Totodată, a subliniat importanța colaborării între cele două instituții, în exercitarea
Președinției Consiliului Uniunii Europene și din perspectiva Priorităților ANES care vizează
diferențele de remunerare și de ocupare între femei și bărbați pe piața muncii.
Directorul EIGE, Virginija Lambakk, a salutat progresele înregistrate de România conform
Indexului Egalității de Gen (țara noastră urcând cu 3 poziții în acest an) și a pus accent pe
tema prioritară „Gender pay gap”, temă care s-ar putea regăsi în Concluziile Consiliului
Uniunii Europene.
•

Vizita la sediul ANES a unui grup de studenti care fac parte din organizatia ELSA - The
European Law Students Association planificat în data de 25 octombrie 2018.
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La data de 14 noiembrie 2018, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi
Bărbaţi (ANES), alături de Carrefour România, a lansat Campania “Aplică pentru o viață
nouă” cu scopul promovarii numărului de urgență destinat victimelor violenţei domestice,
precum și noi măsuri de sprijin cu acoperire la nivel național pentru victimele violenței
domestice.
Astfel, ANES și Carrefour România promovează numărul unic de urgenţă, apelabil gratuit la
0800 500 333 de către victimele violenței domestice. Lansat încă din luna noiembrie 2015 de
către ANES, funcţional non-stop (24h/7 zile), numărul unic 0800 500 333 reprezintă un sistem
de informare, îndrumare și consiliere telefonică pentru victimele violenței domestice.
În același timp, un alt obiectiv al Campaniei îl reprezintă luarea de măsuri concrete care să
susţină integrarea pe piaţa forţei de muncă a victimelor violenţei în familie, prin inițierea
unui târg de job-uri destinat angajării acestora în toată reţeaua de magazine Carrefour din
România.
Totodată, în noiembrie, Carrefour România a introdus o linie exclusivă de pungi
biodegradabile de culoare portocaliu în magazinele sale din țară, linie dedicată campaniei
“Aplica pentru o viata noua”, fondurile strânse în urma vânzării acesteia urmând a fi
direcționate către centrele destinate victimelor violentei domestice, conform
parteneriatului încheiat cu ANES. Mai mult, toate hipermarketurile Carrefour au găzduit
locuri special amenajate unde clienții au donat atât produse alimentare, cât și igienicosanitare pentru acest tip de servicii sociale.
•
În perioada 14-15 noiembrie 2018 ANES a organizat la București Conferința
internațională “O voce comună către o lume fără violență bazată pe gen – mecanisme de
intervenție și modele de bune practici privind violența bazată pe gen”. Evenimentul s-a
înscris în dimensiunea de cooperare bilaterală dintre România și Regatul Norvegiei prin
Mecanismul Financiar Norvegian și vizează schimbul de bune practici și transferul de knowhow între statele membre ale Uniunii Europene.
La Conferința internațională au participat aproximativ 100 de persoane, în special
reprezentanți ai instituțiilor Uniunii Europene și internaționale, reprezentanți ai
parlamentelor, precum și reprezentanți guvernamentali ai administrației publice centrale si
locale cu competențe specifice, reprezentanți ai societății civile, experți și alți actori
relevanți în domeniu.
Conferința a constituit un prilej de a transmite de la cel mai înalt nivel un mesaj de puternic
angajament din partea României, în ceea ce privește eforturile continue și determinarea de
a preveni și combate fenomenul violenței domestice și al violenței bazate pe gen, fiind un
veritabil preambul din perspectiva agendei reuniunilor informale care vor fi organizate pe
durata exercitării Președinției României la Consiliul Uniunii Europene UE – 2019.
•
Pe data de 14 noiembrie 2018, ANES a primit vizita doamnei Dunja Mijatovic, Comisar
pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei. Din partea ANES, au participat la întrevedere
secretarul general Monaliza Cirstea și directorul Direcției Strategii, Politici, Programe și
Monitorizare pentru Egalitatea de Șanse Gianina Dimitrescu, cu acest prilej prezentând
progresele înregistrate în cadrul procesului complex de reformă legislativă realizată în scopul
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implementării prevederilor Convenției de la Istanbul în legislația națională, care a vizat, în
principal, extinderea sferei serviciilor sociale din domeniu, introducerea unei noi măsuri de
protecție imediată a victimelor violenței domestice sub forma ordinului de protecție
provizoriu, creșterea gradului de conștientizare și responsabilizare a autorităților publice
locale în sensul dezvoltării unui număr suficient de servicii sociale destinate victimelor
violenței domestice precum și realizarea unor campanii de conștientizare și informare.
În același sens, au fost evidențiate instrumentele financiare relevante accesate deja în
vederea susținerii implementării noilor prevederi legale sub forma unor importante proiecte
naționale.
Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei a salutat progresele realizate de
către statul român în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice din perspectiva
ratificării Convenției de la Istanbul și a apreciat derularea unor importante campanii de
informare și conștientizare în ultimii ani și a apreciat eforturile instituționale depuse în
vederea creării unei rețele naționale inovative de locuințe protejate destinate victimelor
violenței domestice și a arătat interes față de reglementarea noii profesii de expert în
egalitate de șanse între femei și bărbați în contextul campaniei globale HeForShe inițiate de
către UN Women.
•
În data de 19 noiembrie 2018, secretarul de stat al ANES, Grațiela Drăghici, a primit
vizita Comisarului european Věra Jourová, responsabil pentru Justiție, Consumatori și
Egalitate de Gen. Cu aceasta ocazie, secretarul de stat Grațiela Drăghici a prezentat înaltului
oficial prioritățile României pentru domeniul egalității de șanse și de tratament între femei
și bărbați, precum și principalele acțiuni avute în vedere, în contextul exercitării de către
România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2019.
Discuțiile au vizat noile reglementări legislative promovate de Guvernul României în
domeniul egalității de șanse între femei și bărbați și în domeniul prevenirii și combaterii
violenței domestice, prioritățile ANES pe perioada PRES RO, prefigurarea poziției statului
român, în contextul exercitării Președinției, în principal cu privire la Propunerea de directivă
privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai companiilor
listate la bursă precum și alte măsuri conexe (Women on Board’s) și la 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
(Work Life Balance).
•
In data de 23 noiembrie 2018, secretarul de stat al Agenției Naționale pentru
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, Grațiela Drăghici, și Ambasadorul Franței în
România, Michèle Ramis, au semnat o Declarație de intenție între cele două instituții pe care
le reprezintă, în marja Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeii,
care este marcată în fiecare an pe 25 noiembrie.
Din această perspectivă, Zilele de luptă împotriva violenței domestice reprezintă o
oportunitate atât pentru factorii de decizie cât și pentru societatea civilă de a-și coagula
toate eforturile pentru a da un răspuns eficient, unitar și coerent și pentru a trezi conștiința
publică în fața acestui fenomen global.
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Scopul acestei Declarații de intenție este acela de a intensifica cooperarea între cele două
entități pentru implementarea unor acțiuni comune destinate promovării egalității de șanse
și de tratament între femei și bărbați și pentru prevenirea și combaterea violenței domestice.
Astfel, Ambasada Franței în România a demarat la începutul acestui an, cu sprijinul altor 10
misiuni diplomatice, Campania de susținere a luptei împotriva violenței asupra femeilor
„Ambasadori în Portocaliu”, ca ecou al Campaniei „Orangez le Monde / Orange the World”
a Organizației Națiunilor Unite.
În acest context, Campania Orange le Monde creează noi premise Statelor Membre ONU,
pentru identificarea de noi soluții și pentru dezvoltarea unor mecanisme novatoare și a unor
instrumente relevante și eficiente, în măsură să protejeze cât mai bine victimele violenței
domestice.
Demnitarul român a salutat inițiativa doamnei Michèle Ramis, Ambasadorul Franței în
România, respectiv implementarea pe teritoriul statului român a acestei Campanii precum
și alăturarea femeilor și bărbaților Ambasador din România, la acest demers.
“Consider că acest demers reprezintă un semnal de substanță dat tuturor statelor membre
ale Organizației Națiunile Unite, motiv pentru care susțin obiectivele acestei Campanii, și în
același timp, apreciez că acesta se poate constitui într-un veritabil vector de dezvoltare și
de cooperare între țările noastre, din perspectiva promovării unor politici publice coerente,
articulate prin măsuri eficiente în raport de dimensiunea globală a fenomenului.” a declarat
secretarul de stat al ANES, Grațiela Drăghici.
•
În marja celor „16 zile de activism împotriva violenței de gen” , pe data de …., a
fost inaugurat, la Spitalul Universitar de Urgență București, primul „Centru – Pilot de Criză
pentru Situațiile de Viol”, proiect inițiat de către ANES în Parteneriat cu SUUB și Ministerul
Sănătății și în colaborare cu Primăria Sectorului 5, Inspectoratul General al Poliției Române
și Institutul de Medicină Legală „Mina Minovici”.
La lansarea proiectului au participat managerul SUUB, Conferențiar Dr. Adriana Nica,
secretarul de stat din cadrul Ministerului Sănătății, Dan Dumitrescu, primarul sectorului 5,
Daniel Florea, comisarul șef Iulian Chifor din cadrul Inspectoratului General al Poliței Române
și directorul INML „Mina Minovici”, Prof.Dr. Cristian Curcă.
Proiectul reprezintă preambulul unui obiectiv specific din Programul de Guvernare, Capitolul
„Respect și Demnitate pentru Femei” care vizează înființarea la nivel național a 10 Centre
de Criză pentru Situațiile de Viol și din această perspectivă proiectul să devină un model de
bună practică, ce urmează a fi replicat la nivelul tuturor regiunilor țării.
Astfel, primul Centru de Criză pentru Situațiile de Viol își propune o schimbare de paradigmă
în abordarea victimelor agresiunilor sexuale și/sau violului, în sensul activării la UPU din
cadrul SUUB, a unui management modern și integrat.
Acest fapt presupune ca în viitor victimele agresiunilor sexuale/violului, aflate în stare de
șoc, fără sprijin și fără însoțitor să nu mai fie nevoite să urmeze circuitul anevoios – spitalpoliție-INML.
Astfel, prin activarea de către specialiștii UPU, a grupului operativ specializat în infracțiuni
de criminalitate și în baza acordului de depunere a plângerii prealabile de către victimă,
probele biologice vor putea fi prelevate la UPU, pe baza unui kit standard aprobat prin
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Hotărârea Consiliului Superior al INML. Ulterior, victima va putea fi îndrumată într-un
adăpost de urgență administrat de către Primăria Sectorului 5, unde va beneficia de
consiliere psihologică și juridică.
Prin urmare, intervenția de urgență integrată în cazul victimelor agresiunii sexuale/violului
va fi mai eficientă prin acțiunile integrate medicale, medico-legale și sociale.
Acest fapt va fi în măsură să conducă la scăderea numărului victimelor care „se pierd între
spital și INML” și să încurajeze victimele în depunerea plângerii penale pentru ca agresorul
să fie în final pedepsit.
•
În data de 3 decembrie 2018, Ambasada Franței, reprezentată de Excelența Sa
Ambasadorul Michèle Ramis, în colaborare cu ANES, reprezentată de secretarul de stat
Grațiela Drăghici, și în prezența Alteței Sale Regale Principesa Maria, a organizat dezbaterea
cu tema: ”VIOLENCES DOMESTIQUES: PERSPECTIVES FRANCO-ROUMAINES”.
Evenimentul a fost organizat în marja celor „16 Zile de Activism împotriva Violenței de Gen”
și în baza „Declarației de Intenție” semnată între cele două instituții, cu scopul organizării
de acțiuni comune pentru promovarea egalității de gen și pentru prevenirea și combaterea
violenței domestice, din perspectiva implementării Agendei 2030 și a prevederilor Convenției
de la Istanbul.
La eveniment au participat reprezentanți ai magistraturii, parlamentului, organizațiilor nonguvernamentale, diplomației și culturii.
Dezbaterea care a fost centrată pe reglementările legislative, mecanismele și instrumentele
dezvoltate de Guvernul României pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, a
urmat prezentării peliculei „Jusqu’à la Garde”, un lung metraj oferit de TV 5 Monde, un film
cu un mesaj puternic legat de efectele fenomenului de violență în familie.
Cynthia Loris, artist, victimă a violenței domestice, un exemplu de curaj, a transpus trăirile
și traumele suferite în lucrări prezentate la eveniment, care ulterior vor putea fi privite timp
de două zile la Palatul Parlamentului
•
Pe data de 18 decembrie a.c., la invitația președintelui Consiliului Județean Prahova,
Bogdan Toader, Secretarul de stat al ANES, Grațiela Drăghici, a participat la Conferința
Județeană cu tema „ÎMPREUNĂ ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI DOMESTICE”.
Evenimentul a reprezentat o oportunitate pentru prezentarea reglementărilor legislative,
mecanismelor, instrumentelor și serviciilor sociale promovate de către ANES prin MMJS, în
acord cu obiectivele specifice din Programul de Guvernare – Capitolul Politici Publice în
Domeniul Muncii și Justiției Sociale – Subcapitolul „Respect și demnitate pentru femei”.
În cadrul discuțiilor accentul a fost pus pe Proiectul Venus – “Împreună pentru o viață în
siguranță”, proiect național care vizează înființarea, prin Programul Operațional Capital
Uman, a “REȚELEI NAȚIONALE INTEGRATE DE LOCUINȚE PROTEJATE” pentru victimele
violenței domestice.
La eveniment au participat Prefectul Județului Prahova Mădălina Lupea, Vicepreședinte
Consiliul Județean Ludmila Sfîrloagă, Directorul DGASPC Prahova, Inspectorul Șef al IPJ
Prahova care, de asemenea, au prezentat aspecte relevante pentru domeniul prevenirii și
combaterii violenței domestice la nivelul județului.
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Au fost prezenți la conferință, directori, șefi de instituții ai autorității publice locale,
consiliul județean, primăriilor, precum și organizații non – guvernamentale relevante în
domeniu.
 Participarea
reprezentanților
ANES
la
comitete/grupuri
de
lucru/seminarii/reuniuni pe plan intern:
 Comisia pentru muncă și protecție socială din cadrul Camerei Deputaților, pe marginea
documentului Comunicarea Comisiei COM (2017) 678 - Combaterea diferenței de
remunerare între femei și bărbați, la Parlament, în 6 februarie;
 Decernarea Premiului Jurnalistic „Cu onestitate despre sărăcie”, de către Rețeaua Națională
Anti-Sărăcie și Includere Socială (RENASIS), la Spațiul Public European, în 28 februarie
2018;
 Reuniunile MMJS referitoare la aspectele logistice și bugetare în vederea organizării
evenimentelor pe domeniul social pe perioada Președinției României a Consiliului Uniunii
Europene – primul semestru al anului 2019, la sediul MMJS;
 Reuniunile MAE referitoare la aspectele logistice și bugetare în vederea organizării
evenimentelor pe domeniul social pe perioada Președinției României a Consiliului Uniunii
Europene – primul semestru al anului 2019;
 MAE, întâlnire de lucru joi, 10 mai, ora 10.00, la Salonul cu Vitralii, pentru discuții pe
marginea recomandărilor formulate de state cu ocazia examinării țării noastre în cadrul
Procesului UPR ce a avut loc în ianuarie 2018;
 Workshop-ul organizat de Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și
Protecției Sociale – INCSMPS, în cadrul proiectului Evaluarea efectelor beneficiilor de
asistență socială destinate familiei și copilului asupra participării părinților pe piața
muncii – beneficiar MMJS;
 În data de 12 septembrie 2018, la invitația Institutului Est - European de Sănătate a
Reproducerii (IEESR), doamna Aura Ciobanu, în calitate de reprezentant al Agenției
Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) am participat la o
întâlnire de lucru cu membrii delegației oficiale din Kazakhstan și din Ucraina în vederea
prezentării experienței autorităților guvernamentale române în domeniul prevenirii și
combaterii violenței domestice.
 Dezbaterea de la sediul IER, din 28 noiembrie 2018 cu privire la Discrimnarea la locul de
muncă;
 Participare sesiuni instruire în vederea pregătirii Președinției României a Consiliului Uniunii
Europene, organizate de IER, ENA, MAE.

2. Deplasări externe
•
În perioada 15 – 16 ianuarie 2018 o delegație a ANES, condusă de secretarul de stat
Grațiela Drăghici, a efectuat o vizită de lucru la Madrid, în perioada.
În cadrul acestei vizite s-a propus încheierea unui protocol de colaborare în vederea
promovării unei campanii de informare și sensibilizare asupra fenomenului violenței
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domestice, în rândul comunității române din Spania. Propunerea a venit în contextul în care,
doar anul trecut, au fost înregistrate de către Poliția Națională Spaniolă 22.000 de cazuri de
violență domestică în rândul comunității române, acestea reprezentând 5% din cazurile
înregistrate la nivel național.
Delegația română a participat la reuniunea cu Secretariatul de Stat pentru Servicii Sociale și
Egalitate de Șanse, în cadrul căreia delegata Guvernului pentru Violența de Gen, José
Ordóñez Carbajal, a prezentat legislația spaniolă și ultimele date statistice înregistrate,
având în vedere că Spania reprezintă un model de bună practică în prevenirea și combaterea
violenței de gen, prin rezultatele extraordinare înregistrate în ultimii ani.
Reprezentanții ANES au discutat și cu vicepreședinta Comisiei de investigare a violenței de
gen, Milagro Rodríguez Marín, comisie cu activitate de peste 40 de ani în domeniu,
înregistrată la ONU ca organizație de consultanță și cu o vastă expertiză în domeniu și au
vizitat Centrul de Asistență Integrală acordată Femeilor Victime ale Violenței Sexuale din
Comunitatea Madrid ‐ CIMASCAM.
Directorul general adjunct pentru asistența acordată victimelor violenței de gen (Ministerului
Regional pentru Politici Sociale și Familie al Comunității Madrid), Inmaculada Sánchez
González, și coordonatorul CIMASCAM, Sonia Cruz, au explicat cum funcționează centrul și
au prezentat serviciile de consiliere psihologică și asistență juridică acordate victimelor,
fiind evidențiată de către ambele părți utilitatea schimbului de experiență și de bune practici
dintre cele două state.
Vizitei de lucru, a inclus și o întâlnire între secretarul de stat, Grațiela Drăghici, și E.S.
Doamna Gabriela Dancău, ambasadorul României în Spania, ocazie cu care a dost subliniată
importanța lărgirii și consolidării dimensiunii de cooperare romano-spaniole în domeniul
prevenirii și combaterii violenței domestice, printr-un transfer de know-how, asigurat de
dialogul activ și eficient avut cu autoritățile guvernamentale spaniole, în vederea îndeplinirii
angajamentului politic din Programul de Guvernare și anume acela de a transpune în
legislația națională si de a implementa prevederile Convenției de la Istanbul.
•
În perioada 2-4 mai 2018, s-a desfășurat la Copenhaga, Danemarca conferința cu
numele “Egalitatea de gen, un lung drum înainte” organizată de Comisia pentru egalitatea
de gen din cadrul Consiliului Europei (GEC) în parteneriat cu Departamentul pentru Egalitatea
de Gen și Ministerul afacerilor externe din Danemarca cu scopul lansării Strategiei CoE privind
egalitatea de gen 2018-2023. Comisia pentru egalitatea de gen (GEC) este un comitet
interguvernamental de conducere cu mandat de doi ani, care poate fi reînnoit de Comitetul
Miniștrilor al Consiliului Europei și se reunește de două ori pe an, timp de 2,5 zile, de obicei
în Strasbourg. La această conferință a participat din partea ANES doamna Andreea Pascu.
•
Pe data de 15 mai 2018, secretarul de stat al ANES a participat în calitate de speaker
la audierile comisiilor reunite FEMM și LIBE ale Parlamentului European pe tema: „Situația
femeilor migrante lucrătoare în agricultură și în fermele din UE”. În cadrul prezentării
aceasta a subliniat faptul că România reprezintă unul dintre cei mai mari furnizori de forță
de muncă pentru statele membre ale UE, 47% dintre cetățenii migranți români fiind femei și
53% fiind bărbați.
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Migrația femeilor este însoțită deseori de pericole multiple pe care acestea le ignoră prin
plecarea la muncă fără forme legale, cu consecințe mergând de la nerespectarea drepturilor
aferente unui raport de muncă, până la riscul major de a deveni victime ale abuzurilor,
exploatării prin muncă, exploatării sexuale și traficului de persoane.
La nivelul UE peste o treime din lucrătorii în domeniul agricol sunt femei și din această
perspectivă există comunități de femei migrante de cetățenie română cu deosebire în statele
cu cele mai mari comunități de români din diaspora, precum Italia și Spania.
În domeniul agricol fenomenul intermedierii ilegale a forței de muncă prin interpuși
afectează o parte considerabilă a cetățenilor români cu deosebire femei, care devin astfel
victime ale „sclavagismului modern”.
Prin urmare, în scopul de a elimina vulnerabilizarea femeilor care lucrează în afara
granițelor, Guvernul României și-a asumat dezvoltarea unor mecanisme de informare și
protecție, a unor inițiative comune la nivel național și prin intermediul reprezentanțelor
diplomatice, în legătură cu situațiile care privesc respectarea drepturilor cetățenilor aflați
în situații de risc, cu deosebire femei.
Astfel, au fost prezentate măsurile promovate de Guvernul României, prin instituțiile sale și
împreună cu parteneri guvernamentali și non-guvernamentali, în sprijinul cetățenilor români
care aleg să lucreze în afara granițelor, cu accent pe problematica migrantelor românce
lucrătoare în agricultură și în fermele din UE.
•
În perioada 21-22 iunie 2018, la invitația Ministrului – Președinte al Federației
Valonia – Bruxelles, Rudy Delmotte, și a Ministrului pentru Drepturile Femeilor, Tineretului
si Egalității de Șanse al Federației Valonia – Bruxelles, Isabelle Simonis, secretarul de stat al
ANES, Grațiela Drăghici, a participat la Conferința Internațională “All united for the right to
abortion”, ocazionată de lansarea și semnarea “Declarației de la Bruxelles”.
Documentul programatic – manifest își propune întărirea dreptului fundamental al femeii
asupra propriului corp precum și lansarea problematicii dreptului la avort, ca temă de
dezbatere în statele membre UE, în contextul alegerilor europarlamentare din 2019.
Odată lansată, Declarația de la Bruxelles poate fi semnată de orice persoană sau entitate
instituțională care poate schimba, influența sau proteja dreptul femeilor asupra propriului
corp, dreptul la avort, în condițiile respectării legislației naționale în domeniu.
În marja conferinței, organizații non-guvernamentale, artiști, activiști și specialiști au
organizat o suită de manifestări cultural-artistice centrate pe tema evenimentului, la care
secretarul de stat al ANES a participat alături de ministrul pentru drepturile femeilor,
tineretului și egalității de șanse al Federatiei Valonia – Bruxelles, Isabelle Simonis.
•
În perioada 24-26 septembrie 2018, în marja proiectului bilateral dezvoltat prin
Mecanismul Financiar Norvegian, o delegație a ANES condusă de secretarul de stat Grațiela
Drăghici a efectuat o vizită de lucru la Lisabona. În baza parteneriatului dintre ANES și
Ministerului Justiției și Securității Publice din Regatul Norvegiei, vizita s-a înscris în
calendarul întâlnirilor de lucru propuse de către partenerii norvegieni, în contextul pregătirii
Conferinței “O voce comună către o lume fără Violență de gen – mecanisme de intervenție
și modele de bună practică privind violența bazată pe gen”. De asemenea, au avut loc discuții
aplicate cu reprezentanții Asociației ASPACIA din Spania, organism de referință în domeniul
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prevenirii și combaterii violenței domestice. Scopul bine definit al discuțiilor cu ASPACIA a
fost acela de genera, în marja Conferinței din noiembrie și în baza expertizei ample a
asociației, un Compendium de bune practici, ca viitor instrument de orientare a politicilor
publice pentru statele membre ale Uniunii Europene. De asemenea, delegația ANES a
efectuat o vizită de lucru la Comisia pentru cetățenie și egalitate de gen din Portugalia,
aflată în subordinea Prim-Ministrului Portugaliei și condusă de către Președintele Teresa
Fragoso. Cu această ocazie secretarul de stat al ANES, Grațiela Drăghici, a salutat modelul
de bună practică dezvoltat de către autoritățile portugheze în domeniul prevenirii și
combaterii violenței domestice, a salutat demersul Portugaliei ca prim stat membru al UE
care a ratificat Convenția de la Istanbul în anul 2013 și totodată a adresat invitația
președintelui Comisiei de a participa la următoarele Conferințe de nivel înalt pe care ANES
le va organiza în marja PRES RO.
•
2 octombrie 2018 - Secretarul de stat al ANES, Grațiela Drăghici, a participat la
„Reuniunea Informală a Miniștrilor pentru Egalitatea de Șanse din UE 28, statele EFTA și din
Balcanii de Vest”, organizată de către Președinția austriacă a Uniunii Europene, în data de
12 octombrie 2018.
Evenimentul a reprezentat un demers comun al Trio-ului Președințiilor estoniene, bulgare și
austriece și a avut ca principal obiectiv aducerea în prim plan, pe agenda priorităților UE, a
temei egalității de gen.
Programul a cuprins două sesiuni de lucru în care au fost dezbătute următoarele
problematici: Tema „Egalitatea de șanse, tineret și digitalizare” și un panel concentrat pe
tema unei Declarații comune “Egalitatea de gen ca prioritate a Uniunii Europene în prezent
și în viitor “.
Secretarul de stat al ANES, Grațiela Drăghici, a prezentat succint principalele măsuri
întreprinse în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, cu accent
pe prezentarea instrumentelor legislative dezvoltate pe digitalizare, în contextul
reconcilierii vieții profesionale cu viața de familie „Work Life Balance”, a subliniat
oportunitățile din perspectiva noii Legi a Teleworking-ului, care vizează contracte de muncă
flexibile și la distanță, acestea fiind un instrument important pentru realizarea echilibrului
între viața profesională și cea personală. Intervenția a vizat și reglementarea legislativă a
profesiei de „expert în egalitate de șanse”, instrument novator și eficient prin care se
urmărește o schimbare fundamentală de paradigmă, în contextul noilor provocări de pe piața
muncii, care se fac simțite și în sfera digitală.
La finalul Reuniunii, în urma dezbaterilor din cadrul evenimentului, a avut loc Ceremonia de
semnare a Declarației comune “Egalitatea de gen ca prioritate a Uniunii Europene în prezent
și în viitor” de către reprezentanții statelor membre ale Uniunii Europene.
În cadrul delegației, secretarul de stat al ANES a avut o serie de întrevederi bilaterale, cu
secretarul de stat din cadrul Ministerului pentru Familie, Vârstnici, Femei și Tineri din
Germania, Juliane Seifert, cu secretarul de stat din cadrul Ministerului Sănătății și Afacerilor
Sociale din Suedia, Madeleine Harby Samuelsson și cu directorul general al Direcției Generale
Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice, în calitate de șef al delegației spaniole, Pilar
Liop. Discuțiile au vizat măsurile întreprinse de Guvernul actual, în vederea implementării
mecanismelor și instrumentelor legislative din aria de activitate a ANES, respectiv egalitate
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de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței
domestice și prezentarea priorităților și evenimentelor stabilite la nivel național pentru
perioada exercitării Președinției Consiliului Uniunii Europene. Ca notă comună a discuțiilor,
accentul a fost pus pe posibilitatea deblocării Directivei privind reprezentarea femeilor în
consiliile administrative ale companiilor listate la bursă (Women on Boards).
•
În periada 22-23 octombrie 2018, la invitatia Ambasadei Marii Britanii la Sofia, prin
E.S. Ambasador Emma Hopkins si a Ambasadei Marii Britanii la Bucuresti prin Deputy Head of
Mission Tanya Collingridge, o delegație ANES condusă de către doamna Grațiela Drăghici,
Secretar de Stat a participat la Conferinta Regionala organizata in parteneriat cu Primaria
orasului Burgas, reprezentata prin primarul Dimitar Nikolov.
Tema conferintei “DEVELOPING A REGIONAL STRATEGY FOR PREVENTION, PROTECTION,
POLICY AND PROSECUTION OF SEXUAL VIOLENCE” a vizat schimbul de bune practici intre
Bulgaria, Romania si Marea Britanie in domeniul violentei de gen cu accent pe violenta
sexuala.
Secretarul de stat Grațiela Drăghici a prezentat in panelul de deschidere, politicile publice
promovate de Guvernul Romaniei, prin ANES, din perspectiva Programului de guvernare si a
ratificarii Conventiei de la Istanbul, precum și a reglementărilor legislative, mecanismelor și
instrumentelor inițiate și dezvoltate prin Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între
Femei și Bărbați.

 Participarea reprezentanților ANES la grupuri de lucru/seminarii/reuniuni în
cadrul organismelor Uniunii Europene, instituțiilor Statelor Membre ale UE sau
internaționale:
•
Domnul Dan Moldovan a facut parte din Delegația României care a susținut raportul
periodic în cadrul celei de-a 29-a sesiuni a grupului de lucru ONU privind mecanismul
international de evaluare periodică universală (Universal Periodic Review – UPR) a situației
drepturilor omului, în perioada 15-17 ianuarie 2018, la Geneva, Elveția;
•
Domnul Dan Moldovan a facut parte din Delegația României la reuniunea experților la
nivel înalt dedicată drepturilor victimelor, respectiv implementării și aplicării Directivei
2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția
victimelor criminalității, în perioada 28-29 ianuarie 2018, la Bruxelles, Belgia;

Reuniunea Grupului la Nivel Înalt privind abordarea integratoare de gen, organizată
de către Directoratul General pentru Justiţie și Consumatori, Direcţia Egalitate din cadrul
Comisiei Europene şi Preşedinţia bulgară a UE, 31 ianuarie - 01 februarie 2018, Sofia,
Bulgaria. La această reuniune a participat doamna Gianina Dimitrescu.

În perioada 20-21 februarie 2018, s-a desfășurat la Atena, în Grecia seminarul privind
"serviciile de sprijin pentru victimele violenței în azil și migrație", la care au participiat și
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membri ai Grupului la Nivel Înalt privind Abordarea Integratoare de Gen, organizat de către
Direcția Egalitate și Cetățenie UE din cadrul Direcției Generale de Justiție a Comisiei
Europene, ANES fiind reprezentată de către doamna Andreea Pascu, având funcția de
Director în cadrul Direcției Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie.
•
Participarea doamnei Carmen Niculescu la seminarul regional cu tema ”Gender
Budgeting” organizat de Joint Viena Institute în colaborare cu Fondul Monetar Internațional,
în perioada 22-24 februarie 2018 la Viena, Austria.
•
Participarea doamnei Carmen Niculescu la Conferința regională a statelor nordice
privind implementarea Convenției de la Istanbul, organizata în perioada 8-9 martie 2018 la
Oslo, în Norvegia.
•
Paticiparea reprezentantului ANES, domnul Dan Moldovan, la Masa Rotundă de la Nivel
Înalt cu tema “Îmbunătățirea legislației naționale privind combaterea violenței domestice în
Belarus”, în perioada 13-15 martie 2018, la Minsk, Republica Belarus;
•
Domnul Dan Moldovan a facut parte din Delegația MMJS la reuniunea Grupului de Lucru
la nivel înalt în domeniul ocupării și locurilor de muncă al Uniunii pentru Mediterana, în
perioada 20-22 martie 2018, la Bruxelles, Belgia;

Participarea doamnei Gianina Dimitrescu la Reuniunea Comitetului European pentru
Coeziune Socială, Demnitate Umană și Egalitate - Comisia pentru Egalitate de Șanse între
Femei și Bărbați (Gender Equality Commission – (GEC) din cadrul Consiliul Europei, 11-13
aprilie 2018, Strasbourg, Franța.

În perioada 26 - 27 aprilie 2018, Maria Ulican a participat în calitate de membru
desemnat la Vilnius, Lituania unde avut loc cea de a 21 a reuniune a Forumului de Experți ai
EIGE. Scopul evenimentului a fost acela de a analiza alături de statele membre ale Uniunii
Europene modalitățile pentru realizarea unui echilibru între viața profesionala și cea privată
pentru părinții și persoanele care au în îngrijire copii, bătrâni sau persoane cu dizabilități,
pe baza noului proiect de Directiva;
În cadrul întâlnirii au fost prezentate de către experții EIGE implementarea unor modalități
noi de monitorizare a modului în care sunt cheltuiți banii publici în domeniul egalității de
șanse, precum si aspecte legate de actualizarea cadrului strategic al EIGE pentru perioada
2019 -2021 privind violența împotriva femeilor; De asemenea, discuțiile au vizat necesitatea
dezvoltării Strategiei privind Comunicarea si Managementul din cadrul EIGE.

Participare ANES prin doamna Aurora Martin la Reuniunea de pregătire a celei de-a
107-a sesiuni a Conferinței Internaționale a Muncii, care include și sesiunea privind violența
și hărțuirea femeilor și bărbaților la locul de muncă, organizată de Comisia Europeană în
colaborare cu Președinția Bulgară a Consiliului Uniunii Europene, care a avut loc în ziua de
3 mai 2018 la Bruxelles, Belgia.

49

•
Participarea doamnei Carmen Niculescu la lucrările celei de-a treia reuniuni a
Platformei Europene pentru Coeziune Socială (PECS), în cadrul Consiliului Europei, în
perioada 3-4 mai 2018, la Strasbourg, Franța.
•
Domnul Dan Moldovan a facut parte din Delegația MMJS la reuniunea Grupului de Lucru
a experților români și suedezi de implementare a Declarației Comune în domeniul protecției
sociale, organizată de către Ministerul Sănătății și Afacerilor Sociale din Suedia, în perioada
13-15 mai 2018, la Stockholm, Suedia;

Participarea doamnei Gianina Dimitrescu la lucrările unei audieri publice privind
situația lucrătorilor migranți, femei, în zonele rurale și în fermele din UE, organizată de
către Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen din cadrul Parlamentului
European, 14-15 mai 2018, Bruxelles, Belgia.

Pe data de 1 iunie 2018, la Bruxelles, Belgia, reprezentantul ANES, doamna Gianina
Dimitrescu, a participat la Reuniunea Comitetului Consultativ pentru Egalitate de Şanse între
Femei şi Bărbaţi, organizată de către Directoratul General pentru Justiţie și Consumatori,
Direcţia Egalitate din cadrul Comisiei Europene.

Participarea doamnei Aurora Martin la Forumul Just Governance for Human Security,
care a avut loc în perioada 04 – 10 iulie 2018, la Caux, Elveția, fiind organizat de Initiatives
of Change, Switzerland.
•
Delegația României la reuniunea comună a Organizației pentru Cooperare Economică
(OCDE), privind a 2-a Întâlnire a experților SBO pentru bugetarea de gen și respectiv a 2-a
Masă Rotundă pentru îmbunătăţirea eficacităţii politicilor publice în domeniul egalităţii de
gen, în perioada 17-20 iunie 2018, la Viena, Austria;
•
Participarea doamnei Carmen Niculescu la reuniunea suplimentara a OSCE - Human
Dimension, organizata la Viena in perioada 2-3 iulie 2018, Austria.

Reuniunea Grupului la Nivel Înalt privind Abordarea Integratoare de Gen, organizat de
catre Directoratul General pentru Justiţie, Direcţia Egalitate din cadrul Comisiei Europene
(COM) şi Preşedinţia austriacă a UE în perioada 23 - 24 iulie 2018, Viena, Austria. La
această reuniune ANES a fost reprezentată de către doamna Gianina Dimitrescu.
•
Participare reprezentantului ANES, domnul George Dumitrescu, la Reuniunea anuală
de Implementare - Dimensiunea Umana (HDIM) a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare
în Europa (OSCE) ce s-a desfasurat in Varsovia-Polonia, 12-14 septembrie 2018;

Participarea doamnei Monaliza Cîrstea, în calitate de membru al Grupului de referință
din România, la întâlnirea de deschidere din cadrul proiectului “Effective Criminal Justice
System Strategies and Practices to Combat Gender-based Violence in Eastern Europe”,
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finanțat de către OSCE și Consiliul Europei, Hofburg (Viena), Austria, în perioada 19 – 21
septembrie 2018.
Proiectul este derulat de către Inspectoratul General al Poliției Române și se va desfășura în
perioada ianuarie 2018 – ianuarie 2020, vizând formarea specialiștilor cu atribuții în
prevenirea și combaterea violenței domestice și
îmbunătățirea cooperării în scopul
promovării și respectării egalității de șanse între femei și bărbați. Derularea proiectului
reprezintă o oportunitate pentru schimbul de experiență între România și celelalte două
state care au calitatea de parteneri în proiect: Bulgaria și Ungaria.
•
Reuniunea informală pentru pregătirea celei de-a 108-a Conferințe Internaționale a
Muncii ce va avea loc în 2019 la Geneva, în perioada 27-28 septembrie 2018, la Bruxelles,
Belgia. La această reuniune din partea ANES a participat domnul Dan Moldovan.
•
În perioada 4-5 octombrie 2018, s-a desfășurat la Berlin, în Germania seminarul
privind "Instrumentele de promovare a implicării paterne pe termen lung în activitatea de
familie", la care vor participia și membri ai Grupului la Nivel Înalt privind Abordarea
Integratoare de Gen, organizat de către Direcția Egalitate și Cetățenie UE din cadrul Direcției
Generale de Justiție a Comisiei Europene. Din partea ANES la acest seminar a participat
doamna Andreea Pascu.

Participarea doamnei Gianina Dimitrescu la Reuniunea informală a miniștrilor pentru
egalitatea de șanse din UE 28, statele EFTA și din Balcanii de Vest, organizată de către
Președinția austriacă a Uniunii Europene, 11-12 octombrie 2018, Viena, Austria.
•
În perioada 24 -25 octombrie 2018, Maria Ulican a participat în calitate de
membru desemnat la Vilnius, Lituania unde avut loc cea de a 22 a reuniune a Forumului de
Experți ai EIGE. În cea de a 22 - a reuniune a Forumului de Experți ai EIGE au fost abordate
mai multe subiecte importante:
- prezentarea activității Forumului de Experți EIGE pe întreaga perioadă a ultimului mandat,
care se va încheia în luna noiembrie 2018;
- analizarea valorilor organizaționale ale EIGE, comunicarea cu factorii de decizie externi,
conexiunile dintre EIGE, Forumul de Experți și Comisia UE;
- noile mecanisme instituționale privind egalitatea de gen la nivelul Statelor Membre ale UE;
- implementarea unor strategii și inițiative noi privind egalitatea de șanse între femei şi
bărbați;
- noi politici naționale elaborate in Statele Membre pentru reducerea diferențelor de
remunerare între femei și bărbați;
- prezentarea unor modalități noi de comunicare între statele membre ale UE pentru
utilizarea rezultatelor obținute în studiile realizate la nivel național, în domeniul egalității
de gen.

Participarea doamnei Gianina Dimitrescu la lucrările Seminarului „Women and the
media”, organizat în cadrul unui proiect european finanțat prin Mutual Learning Programme

51

in Gender Equality, de către Comisia Europeană și implementat de către Franța, 12 -13
noiembrie 2018, Paris, Franța.

În data de 30 noiembrie 2018, Maria Ulican a reprezentat ANES la seminarul juridic
organizat de Comisia Europeană, în cooperare cu Rețeaua Europeană de Experți Juridici în
domeniul egalității de gen și a nediscriminării, care a avut loc la Bruxelles, Belgia
Acest seminar a fost destinat:
- informării participanților cu privire la dezvoltările recente din domeniul egalității de gen;
- discutării rapoartelor emise de Rețeaua Europeană de Experți Juridici în domeniul egalității
de gen și a nediscriminării;
- realizării unor schimburi de opinii și de bune practici pentru persoanele care lucrează în
aceste domenii.
Evenimentul organizat la Bruxelles a reunit reprezentanți din: guverne și din instituțiile
naționale din domeniul egalității de gen, experți din cadrul Rețelei Europene de Experți
Juridici în materie de egalitate de gen și nediscriminare, reprezentanți ai ONG-urilor,
reprezentanți ai Comisiei Europene și cadre universitare.
Seminarul a avut ca scop informarea participanților privind evoluția legislației din domeniul
egalității de șanse și a nediscriminării și crearea unor modalități practice de colaborare între
specialiștii statelor membre ale UE pentru a schimba puncte de vedere și bune practici în
domeniu egalității.

Participare doamnei Monaliza Cîrstea la progamul de formare organizat de către
Comisia Europeană: Mutual Learning Programme in gender equality: Seminar on ‘Combating
trafficking in women and girls for the purpose of sexual exploitation’, 30-31 October 2018,
Madrid
•
Pe data de 8 noiembrie 2018, Maria Ulican a reprezentat ANES la seminarul cu tema
"Cartografierea serviciilor de sprijin pentru victimele violenței împotriva femeilor, în
conformitate cu Standardele Convenției de la Istanbul", care a avut loc pe data de 8
Noiembrie 2018, la Strasbourg, Franța.
Seminarul a fost organizat de Divizia pentru Egalitatea de Gen a Consiliului Europei pentru a
se prezenta metodologia și instrumentele de lucru utilizate de Consiliu pentru cartografierea
serviciilor de sprijin privind victimele violenței împotriva femeilor, în conformitate cu
Standardele Convenției de la Istanbul.
•
In data de 30 noiembrie 2018, am participat la seminarul juridic organizat de
Comisia Europeană, în cooperare cu Rețeaua Europeană de Experți Juridici în domeniul
egalității de gen și a nediscriminării, care a avut loc la Bruxelles, Belgia
Acest seminar a fost destinat:
- informării participanților cu privire la dezvoltările recente din domeniul egalității de gen;
- discutării rapoartelor emise de Rețeaua Europeană de Experți Juridici în domeniul egalității
de gen și a nediscriminării;
- realizării unor schimburi de opinii și de bune practici pentru persoanele care lucrează în
aceste domenii.
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Evenimentul organizat la Bruxelles a reunit reprezentanți din: guverne și din instituțiile
naționale din domeniul egalității de gen, experți din cadrul Rețelei Europene de Experți
Juridici în materie de egalitate de gen și nediscriminare, reprezentanți ai ONG-urilor,
reprezentanți ai Comisiei Europene și cadre universitare.
Seminarul a avut ca scop informarea participanților privind evoluția legislației din domeniul
egalității de șanse și a nediscriminării și crearea unor modalități practice de colaborare între
specialiștii statelor membre ale UE pentru a schimba puncte de vedere și bune practici în
domeniu egalității.

Reuniunea Comitetului Consultativ pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi
organizată de către Directoratul General pentru Justiţie și Consumatori, Direcţia Egalitate
din cadrul Comisiei Europene, organizata la Bruxelles, Belgia.27-28 noiembrie 2018,
•
Participarea doamnei Carmen Niculescu la Conferinta “Ending Violence Against
Women” organizata de Comisia Europeana prin Directoratul General Justice and Consumers,
la Bruxelles in data de 4 decembrie 2018, Belgia.
•
În perioada 4-7 decembrie 2018, s-a desfășurat Strasbourg, în Franța cea de-a 14-a
reuniune a comisiei pentru egalitatea de gen din cadrul Consiliului Europei (CoE).
Comisia pentru egalitatea de gen (GEC) este un comitet interguvernamental de conducere
cu mandat de doi ani, care poate fi reînnoit de Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei și
se reunește de două ori pe an, timp de 2,5 zile, de obicei în Strasbourg. La reuniune din
partea ANES a participat doamna Andreea Pascu.
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V.

ALTE ACTIVITATI, ANALIZE, PUNCTE DE VEDERE ȘI CONTRIBUȚII
RELEVANTE PENTRU ACTIVITATEA ANES DIN ANUL 2018

 Analiza,
elaborarea
și
transmiterea
de
contribuții/puncte
de
vedere/punctaje/materiale ANES, structurilor/conducătorilor din cadrul MMJS, pe
diferite dosare, teme sau documente:
•
BREXIT;
•
Comunicarea Comisiei COM (2017) 678 către Parlamentul European, Consiliul și
Comitetul Economic și Social European - Planul de acțiune al UE 2017-2019 – Combaterea
diferenței de remunerare între femei și bărbați;
•
“Accelerarea implementării Declarației și Platformei de Acțiune de la Beijing și
obținerea de rezultate concrete până în 2020” și „Construirea de alianțe în vederea
obținerii egalitățiide șanse între femei și bărbați și a împuternicirii fetelor și femeilor din
mediul rural” , în vederea participării ministrului muncii la reuniunea nr. 62 a Comisiei
pentru Statutul Femeii CSW a ONU, la New-York;
•
Programul PRES UE RO 2019 - fișă aferentă Propunerii de Directivă privind consolidarea
echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai companiilor listate la bursă
precum și alte măsuri conexe (Women on Boards);
•
Protocolul Comisiei Mixte România-Bavaria, semnat la data de 22 noiembrie 2017 la
București - fișe de proiect conform angajamentelor asumate de părți;
•
Raportul Grupului de Lucru UPR a situației drepturilor omului (Geneva, 16 ianuarie
2018) care conține sinteza intervențiilor statelor participante, precum și recomandările
primite de România, (203 recomandări primite);
•
Memorandum de înțelegere româno-turc privind cooperarea în domeniul politicilor
sociale;
•
Comunicarea Ambasadei României la Stockholm referitoare la dezbateri recente în
cadrul Parlamentului Suediei pe tema cerșetoriei DIN materialul documentar cu realizări
recente ale României în domeniul integrării sociale a cetățenilor vulnerabili (în special
roma) elaborat de MMJS;
•
Organizarea în perioada 18-19 iunie 2018, a celei de-a IX-a sesiuni a Comisiei Mixte
Guvernamentale România- Baden Wurttemberg;
•
Dosar de participare a ministrului muncii și justiției sociale la reuniunea TRIO-ului ROFI-HR care va avea loc la Dubrovnik în Croația, în perioada 23–24 aprilie a.c.;
•
Dosar de participare a ministrului muncii și justiției sociale la cea de-a 4-a ediție a
ICMEO - Conferința Internațională privind Bărbații și Egalitatea de Șanse care va avea loc
la Stockholm în Suedia, în perioada 15–16 iunie a.c.;
•
Comunicarea Comisiei (2018) 130 final – Monitorizarea punerii în aplicare a Pilonului
european al drepturilor sociale;
•
Lucrările celei de-a XXVII-a sesiuni a Comisiei Mixte Interguvernamentale de cooperare
economică și tehnică România-Republica Turcia;
•
Calendar ministere pentru pregătirea Președinției RO la Strategia UE pentru Regiunea
Dunării/SUERD;
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•
Vizita oficială a doamnei Prim-ministru Viorica Dăncilă în Estonia, în vederea întăririi
relațiilor de colaborare româno-estoniene;
•
Vizita oficială a domnului Prim-ministru finlandez Timo Soini în România, în prima
parte a lunii iunie 2018;
•
Cel de-al 18-lea Raport Național la CSER a CoE aferent grupului tematic “Copii, familii
și migranți”;
•
Raportul Comisiei FEMM a Parlamentului European cu privire la îmbunătățirea
serviciilor de îngrijire în contextul egalității de șanse între femei și bărbați;
•
Vizita oficială a domnului ministru Teodor Meleșcanu în Algeria, efectuată în perioada
31 martie-2 aprilie 2018;
•
Proiect al Concluziilor Consiliului privind aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale;
•
Vizita la București a ministrului german al afacerilor externe, d-l Heiko Maas,
preconizată a avea loc în cea de-a doua jumătate a lunii august;
•
Vizita oficială la București, în data de 24 iulie 2018, a Prim-ministrul Republicii Irlanda,
d-l Leo Varadkar;
•
Vizita oficială a doamnei Prim-ministru Viorica Dăncilă în Spania la începutul lunii
septembrie;
•
Vizita la București a Prim-ministrul olandez, d-l Mark Rutte, preconizată a avea loc în
prima parte a lunii septembrie;
•
Fișa privind aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale în Romania, elaborate de
Agenția pentu Drepturi Fundamentale a UE (FRA), folosită pentru Raportul Anual privind
Drepturile Fundamentale 2019 și Opinia FRA privind implementarea Cartei;
•
Vizita d-nei Secretar de Stat Draghici cu doamna Tiina Astola, directorul general al
Directiei Generale Justie si Consumatori din Comisia Europeana, din data de 21
septembrie;
•
Vizita oficială a doamnei Prim-ministru Viorica Dăncilă în Qatar în perioada 28
octombrie - 8 noiembrie 2018;
•
Vizita oficială a doamnei viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor
strategice ale României, d-na Ana Birchall, în zona Asia-Pacific, care va include Japonia,
Republica Singapore și Malaezia în luna noiembrie 2018;
•
Coordonare inter-instituțională privind proiectele derulate de MMJS cu Republica
Moldova;
•
Textul proiectului de Declarație Ministerială a UfM în domeniul Ocupării și Muncii a
Grupului de Lucru la nivel înalt în domeniul ocupării și locurilor de muncă al Uniunii pentru
Mediterana (UfM);
•
Solicitarea Președinției italiene a OSCE în legătură cu conținutul proiectului de Decizie
a Consiliului de Miniștri privind dezvoltarea capitalului uman în era digitalizării;
•
Vizita la București a ministrului afacerilor externe al Regatului Norvegiei, d-na Ine
Eriksen Soreide, în data de 3 decembrie 2018;
•
Vizita de prezentare d-nei Elly MOGA, atașat probleme de muncă și sociale în
Republica Elenă și Cipru a Ambasadei României în Republica Elenă, în perioada 28-30
noiembrie în Cipru;
•
Relațiile bilaterale româno-palestiniene, în contextul organinizării celui de-al treilea
Comitet Interguvernamental în data de 10 decembrie;
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•

Vizita în România a ministrului afacerilor externe iordanian în luna decembrie 2018.

 Analiza, elaborarea și transmiterea de instrucțiuni Reprezentanței Permanenete a
României de la Bruxelles, conform domeniului propriu de competență al ANES,
pentru diferitele reuniuni ale Grupului de Lucru pe Aspecte Sociale SQWP al
Comisiei Europene, în care s-au discutat următoarele documente:
•
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;
•
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 viitorul muncii;
•
Proiectul de Concluzii ale Consiliului privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
și tinerii: oportunități și riscuri ale digitalizării.
 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 DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI 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 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 viitorul muncii;
•
Proiectul de Concluzii ale Consiliului privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
și tinerii: oportunități și riscuri ale digitalizării.

 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, pe baza următoarelor documente:
•
„Punerea în aplicare a pilonului european al drepturilor sociale: promovarea
participării egale a femeilor și bărbaților pe piața muncii” și „Anularea diferențelor de
remunerare între bărbați și femei: contribuție pentru atingerea obiectivelor Pilonului
European al drepturilor sociale”;
•
Sesiune plenară din cadrul reuniunii EPSCO din perioada 19-20 iulie de la Viena,
dedicată tematicii Noi forme de muncă cu aplicare pe platforma muncii – protecție socială
și legală;

56

 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:
•
Sinteza hotărârilor adoptate de CJUE în perioada octombrie 2017 - septembrie 2018,
care vizează interpretarea unor directive și regulamente din domeniul de competență al
ANES;
•
Cauza C-171-18 Safeway Ltd, instanţa de trimitere fiind din Regatul Unit, în ceea ce
priveşte interpretarea prevederilor articolul 157 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene (TFUE);
•
Cauza C-279/18 Molina, instanţa de trimitere fiind din Spania, în ceea ce priveşte
interpretarea prevederilor Directivei Consiliului 79/7/CEE din 19 decembrie 1978 privind
aplicarea progresivă a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul
securităţii sociale;
•
Cauza C-404/18 Hakelbracht, instanţa de trimitere fiind din Belgia, 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.

Aurelia Grațiela Drăghici
Secretar de stat
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