
 

 
 

Acționăm împreună împotriva violenței sexuale pentru prevenire, sprijin și protecție!   
Un răspuns concret prin elaborarea unei Strategii guvernamentale pe termen lung privind 

prevenirea și combaterea violenței sexuale „SINERGIE” 2020-2030  
 

 
În prezent, violența sexuală este reglementată potrivit prevederilor art. 4 alin.(1) lit d) din  Legea 
nr.217/2003, cuprinzând: “agresiunea sexuală, impunerea de acte degradante, hărţuirea, 
intimidarea, manipularea, brutalitatea în vederea întreținerii unor relaţii sexuale forţate și violul 
conjugal”. 
   
Potrivit dispozițiilor H.G. nr. 365/2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind 
promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi 
combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018 – 2021, în cuprinsul Planului operaţional 
pentru implementarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018 – 2021 
- Pilonul Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice se regăsește obiectivul general III - 
Prevenirea violenței domestice și a recidivei acesteia precum și a violenței sexuale, care cuprinde 
la obiectivul specific nr. 2. Dezvoltarea de atitudini și comportamente nonviolente pentru atingerea 
obiectivului "toleranță zero" față de violența domestică, lit. e), măsura privind Elaborarea unei 
strategii naționale pentru prevenirea şi combaterea violenţei sexuale, având ca termen de 
realizare anul 2019. 

Datele statistice relevă  dimensiunea  fenomenului în țara noastră, indicând faptul că un procent de 
28,5% dintre femeile adulte (aprox. 3 milioane) sunt victime ale violenței fizice și/sau sexuale pe 
parcursul vieții,  iar, 6% dintre femei (aproximativ 600.000) sunt victime ale violenței sexuale 
(conform  Analizei FRA, “Violența împotriva femeilor- O anchetă la nivelul UE”-2014).  

În acest context, această situație îngrijorătoare impune formularea unui răspuns adecvat din partea 
tuturor factorilor de decizie la această problemă socială importantă și de sănătate publică.  

Astfel, se impune necesitatea adoptării unor reglementări la nivelul legislației naționale privind 
măsurile integrate destinate sprijinirii victimelor violenței sexuale, conform prevederilor Convenției 
Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice,  ratificată de România prin Legea nr. 30/17.03.2016 și transpusă în legislația internă 
prin Legea nr. 174/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și 
combaterea violenței în familie. 

 
În acest context, la nivelul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 
(ANES) a fost constituit un grup de lucru în scopul elaborării Strategiei naționale pentru 
prevenirea și combaterea violenței sexuale „SINERGIE” 2020-2030. 
 
În cadrul celor 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor, care se derulează, în 
fiecare an, în perioada 25 noiembrie (Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva 
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Femeilor) - 10 decembrie (Ziua Internațională a Drepturilor Omului - adoptarea Declarației 
Universale a Drepturilor Omului), prezentăm mai jos structura cadrul a Strategiei: 

 
 

Strategia Națională pentru prevenirea şi combaterea violenței sexuale “SINERGIE” 2020-2030 
 

Structură - cadru  
 
Strategie inovativă și integrată  Intervenție multidisciplinară Non-stereotipuri  Egalitate de șanse 
între femei și bărbați  Responsabilitate  Ghiduri și instrumente de lucru   Informare și instruire   
Educație  la toate niveluril 
Considerații introductive  
Capitolul I.  
Secțiunea 1. Delimitări conceptuale. Atitudini, mituri, prejudecăți și stereotipuri   
Secțiunea 2. Contextul actual  
Secțiunea 3. Definiții și date statistice   
Secțiune  4.  Cadrul legal intern și internațional 
Secțiunea 5.  Principii și valori fundamentale 
Secțiunea 6.  Mesaje cheie 
 
Capitolul II 
Secțiunea 1. Politici publice existente 
Secțiunea 2. Definirea problemei 
 
Capitolul III 
Direcții strategice de acțiune 
DS1 Informarea și pregătirea membrilor comunităților și a partenerilor sociali în scopul realizării  
prevenirii primare prin sprijinirea educației la toate nivelurile, a evenimentelor de informare, a 
instruirilor/formărilor continue specifice, dezvoltare inițiativelor comunitare, facilitarea informării 
prin mijloace inovative, inclusiv prin mijloace electronice și utilizarea resurselor mass-media.  
DS2 Pregătirea și instruirea reprezentanților administrației publice centrale și locale, a tuturor 
profesioniștilor cu atribuții în domeniu în scopul întăririi capacității instituționale și  capacității de 
intervenție  pentru realizarea prevenirii secundare și terțiare și a măsurilor de sprijin și protecție 
pentru victimele violenței sexuale. Includerea acestui subiect în strategiile şi programele de 
dezvoltare regională, județeană şi locală. 
DS3  Întărirea  colaborării și consolidarea parteneriatelor interinstituționale în scopul abordării 
integrate și formulării unui răspuns adecvat la problematica violenței sexuale prin diferite mijloace, 
inclusiv prin elaborarea și implementarea în parteneriat unor  acțiuni și/sau programe/ proiecte 
specifice. 
DS4  Promovarea perspectivei de gen la toate nivelurile și în toate tipurile de intervenții în 
abordarea violenței sexuale ca formă a violenței de gen(includerea unor măsuri concrete în 
strategiile  județene și locale). 
DS5  Cunoașterea și cuantificarea reală a fenomenului violenței sexuale (date statistice relevante și 
actualizate, analize, studii, cercetări sociologice, studii psihologice, studii și lucrări de 
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criminologie/criminalistică), identificarea și preluarea exemplelor de bună practică din alte state și 
dezvoltarea cooperării bilaterale/multilaterale în vederea realizării transferului de know-how. 
DS6 Îmbunătățirea capacității de  monitorizare/evaluare/raportare a  Strategia Națională pentru 
prevenirea şi combaterea violenței sexuale “SINERGIE” 2020-2030 
 
Capitolul IV Obiective specifice 
1.  Prevenirea violenței sexuale 
I.  Prevenire primară – acțiunile și mijloacele care vizează împiedicarea apariției manifestărilor de 
violență sexuală (în general prin intermediul acțiunilor educative și de informare a copiilor, 
fetelor/femeilor);  
II. Prevenire secundară – măsuri menite să diminueze evoluția negativă/creșterea a  cazurilor de 
violență sexuală și să prevină recidiva (în general acțiuni de consiliere a copiilor, fetelor/femeilor);  
III. Prevenire terțiară – măsurilor ce au drept scop combaterea violenței domestice și limitarea 
fenomenului. 
2. Măsuri de sprijin și protecție pentru victime  
3. Capacitate instituțională  și infrastructură socială 
 
Capitolul V  
Finanţare 
 
Capitolul VI 

        Proceduri de monitorizare, evaluare și raportare 
        Se va avea în vedere desemnare unui reprezentant din cadrul fiecărei instituții, care va monitoriza 

implementarea strategiei la nivel intern și va asigura colaborarea cu ANES și cu celelalte instituții 
responsabile în ceea ce privește monitorizarea/evaluarea/raportarea strategiei. 
 
 

 

 

 

 

 

 

  


