
PROIECTE FINANȚATE PRIN FONDUL PENTRU RELAȚII BILATERALE 

1. In perioada Septembrie 2018- Mai 2019 ANES a implementat proiectul bilateral 
romano-norvegian “O voce comună către o lume fără violență bazată pe gen – 
mecanisme de intervenție și modele de bune practici privind violența bazată pe 
gen”. Pilonul central al Proiectului bilateral  cu o valoare de 92.253 EUR a fost 
evenimentul desfășurat la București în perioada 14-15 noiembrie 2018 de către 
ANES și Ministerul Norvegian al Justiției și Securității Publice - 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” și a vizat schimbul de bune practici și transferul de know-how 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. O altă activitate relevantă a 
proiectului a fost constituita de Compendium-ul elaborat de către asociația 
Aspacia din Spania și care cuprinde cele mai bune modele de bună practică în 
domeniul violenței domestice și de gen. 

http://anes.gov.ro/in-perioada-24-26-septembrie-2018-in-marja-proiectului-
bilateral-dezvoltat-prin-mecanismul-financiar-norvegian-o-delegatie-a-anes-
condusa-de-secretarul-de-stat-gratiela-draghici-a-efectuat-o-vizita/ 

   http://anes.gov.ro/in-perioada-14-15-noiembrie-2018-anes-in-cooperare-cu-
ministerul-justitiei-si-securitatii-publice-din-regatul-norvegiei-a-organizat-
conferinta-internationala-o-voce-comuna-catre-o-lume-fara-viole/ 

  https://ro-ro.facebook.com/egalitatedesanse 

 

 

 

 

 

 



2. În perioada februarie 2019 - decembrie 2019 ANES a derulat proiectul bilateral 
„Europa fără violență împotriva femeilor și fetelor. Perspective ale Convenției 
de la Istanbul: Un nou orizont - Schimbarea paradigmei pentru toți factorii de 
decizie”.  

Proiectul cu o valoare totală de 273,455 Euro a vizat în principal organizarea unui 
eveniment de înalt nivel pe perioada exercitării de către România a Președinției 
Consiliului Uniunii Europene. 

Astfel în perioada 4-6 iunie 2019 s-a desfășurat la București Conferința 
internațională la nivel înalt și Reuniunea Rețelei SYNERGY, organizată în contextul 
PRES RO al Consiliului UE 2019 „Europa fără violență împotriva femeilor și fetelor. 
Perspective ale Convenției de la Istanbul: Un nou orizont - Schimbarea paradigmei 
pentru toți factorii de decizie” finanțată prin Mecanismul Financiar Norvegian în 
perioada 2014-2021, în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale, la nivelul 
Programului Justiție. 

O activitate importantă a proiectului este elaborarea unui Ghid de bune practici 
privind politicile integrate în domeniul violenței domestice și de gen.  Obiectivul 
acestui ghid de bune practici este de a analiza și diagnostica situația actuală la 
nivel național și internațional, cerințe și nevoi de progres și în funcție de acestea 
de a creiona o bază solida de informații pentru elaborarea unor politici publice 
eficiente în domeniu. 

https://anes.gov.ro/conferinta-internationala-la-nivel-inalt-europa-fara-violenta-impotriva-femeilor-

si-fetelor-perspective-ale-conventiei-de-la-istanbul-un-nou-orizont-schimbarea-paradigmei-pentru-

toti-fa/ 

https://www.facebook.com/egalitatedesanse/posts/1347851162038189?__tn__=K-R 

 

3. Participare la conferința internațională „Experiență europeană privind 
Convenția de la Istanbul” și la cea de-a 4-a reuniune a rețelei Synergy împotriva 
violenței domestice și a violenței bazate pe deosebirea de gen, Praga, 7-8 
octombrie 2019. 

http://anes.gov.ro/in-perioada-6-9-octombrie-2019-in-contextul-cooperarii-
bilaterale-realizate-prin-mecanismul-financiar-norvegian-intre-anes-si-ministerul-
justitiei-si-securitatii-publice-al-regatului-unit-al-norve/ 

https://ro-ro.facebook.com/egalitatedesanse  

4. Vizita de lucru şi prezentare a modelului de bună practică al României privind 
Convenția de la Istanbul 

https://anes.gov.ro/in-perioada-4-5-septembrie-2019-o-delegatie-a-anes-condusa-
de-secretarul-de-stat-gratiela-draghici-a-efectuat-o-vizita-la-oslo-in-contextul-
cooperarii-prin-mecanismul-financiar-norvegian-intre-an/  

https://www.facebook.com/egalitatedesanse/posts/1421062941383677?__tn__=K-
R  


