
Campania „16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor” a debutat pe data de 25 
noiembrie 2020, mai exact, Ziua Internațională pentru eliminarea violenței asupra femeilor, 
zi în care toate instituțiile guvernamentale și-au conjugat eforturile pentru îndeplinirea 
acestei nobile misiuni. Culoarea portocaliu a fost aleasă de ONU ca simbol oficial pentru 
marcarea acestei zile, pentru că semnificația ei se referă la un viitor optimist. Aproape 
toate insituțiile cu activități în domeniu și-au iluminat clădirile și site-urile în această 
culoare pentru a-și exprima angajamentul ferm față de necesitatea eliminării tuturor 
formelor de violență și a violenței împotriva femeilor.  

Prin solidaritatea manifestată, le-a fost insuflată supraviețuitoarelor fenomenului de 
violență domestică încrederea necesară de a-și împărtăși experiențele. În seria de articole 
„Ne putem regăsi pe noi. Regăsim speranța!” au fost prezentate testimoniale din viața lor 
personală și prin acest gest de înaltă sensibilitate, am putut deveni cu toții martori la 
poveștile femeilor care au reușit să își ia viața înapoi și să devină independente.  

Pentru a crește vizibilitatea asupra fenomenului violenței domestice, reprezentanții ANES 
au participat la interviuri pentru diferite canale de televiziune și radio (TVR1, PrimaTV, 
Marius Tucă Show,  Antena Satelor – Radio România). Pentru conștientizarea și informarea 
publicului ne-au fost aproape în demersurile noastre: IKEA România, Fotbal Club Carmen și 
ONG-uri. 

Campania celor 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor s-a încheiat pe data 
de 10 decembrie. Aceasta este Ziua Drepturilor Omului și subliniază mai profund decât 
oricând că toți oamenii au aceleași drepturi, indiferent de rasă, sex, culoare, limbă, religie, 
origine sau orice alt tip de împrejurări. Pentru a întări importanța acestei zile, ANES a 
realizat un mesaj comun cu Ambasada Suediei, dar și cu UNICEF România.  

Evenimente și activități organizate de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați în marja celor 16 zile de activism 2020 (25 noiembrie 2020 – 10 decembrie 
2020):  

• 25.11.2020 – Ziua internațională de luptă împotriva violenței asupra femeilor 
- Iluminarea unor clădiri emblematice din București în portocaliu (culoarea luptei 

împotriva violenței asupra femeilor): Guvernul României, Ministerul Muncii și al 
Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, etc. 
Evenimentul a vizat creșterea vizibilității și atragerea atenției opinie publice si 
factorilor de decizie asupra fenomenului violenței împotriva femeilor; 

- Afișarea paginilor de intrare (home) ale site-urilor oficiale ale instituțiilor sus-
menționate, inclusiv ANES, în culoarea portocaliu; 

- Emiterea de comunicate de presă cu subiectul campaniei (Guvernul României, MMPS, 
ANES, MAI, etc.); 

- Lansarea seriei de articole: „Ne putem regăsi pe noi. Regăsim speranța!”  postarea 
pe pagina de Facebook ANES, dar și a site-ului official a unui ciclu de testimoniale 
realizate cu supraviețuitoarele fenomenului de violență domestică, care și-au 
construit o viață nouă și liniștită (în fiecare zi, în intervalul 25.11.2020-10.12.2020); 
 

• 25.11-10.12.2020 – Participări în cadrul mai multor emisiuni radio și TV (Prima TV, 
TVR 1, Marius Tucă Show, Radio România Antena Satelor) 
- Scopul participărilor a fost diseminarea unor informații utile pentru toate persoanele 

interesate de subiectul violenței domestice și al violenței împotriva femeilor, dar și 
a informațiilor privind crearea Rețelei naționale integrate inovative de 42 de locuințe 



protejate destinate victimelor violenței domestice și a unor servicii complementare 
însemnând 42 de grupuri de suport și 42 de cabinete vocaționale, prin intermediul 
proiectului POCU-VENUS – Împreună pentru o viață de calitate în siguranță! (Axa 
Prioritară 4, Obiectiv Specific 4.4) și încurajarea femeilor victime ale violenței 
domestice să acceseze serviciile oferite și se înscrie în Grupul țintă al proiectului. 
 

• 26.11.2020 – Lansarea unei Campanii naționale de informare și conștientizare 
privind violență domestică și violența împotriva femeilor, în parteneriat cu IKEA 
România 
- Campania a vizat promovarea numărului unic al liniei naționale telefonice gratuite 

pentru victimele violenței domestic, discriminare pe criteriul de sex și trafic de 
persoane – 0800.500.333 (de la nivelul ANES) și diseminarea de informații pentru 
victime privind serviciile sociale de care pot beneficia.  
 

• 27.11.2020 – Întâlnirea Grupului Tehnic de Lucru – „Egalitate, drepturi și valori”, 
constituit în parteneriat ANES – Ministerul Fondurilor Europene 
- Activitatea Grupului este orientată pe posibilitățile și modalitățile de accesare a 

diferitelor tipuri de finanțări existente (fonduri structurale, Comisia Europeană, 
Mecanismul Financiar Norvegian). Constituirea Grupului tehnic de lucru reprezintă o 
premieră, rezultat al unei inițiative deosebite și al colaborării foarte bune dintre 
ANES și MFE. Acest grup tehnic de lucru are rolul de a asigura o foarte bună 
comunicare, informare și transparență cu privire la diferite surse de finanțare, foarte 
importante pentru toți factorii interesați, dar, mai ales, reprezintă un corolar al 
principiului cooperării și valorificării parteneriatului public privat.    
 

• 02.12.2020 – Semnarea Protocolului de colaborare cu echipa de fotbal feminine FC 
Carmen București, sub sloganul „Fair play în sport, Fair play în viață!” 
 

• 03 – 04.12.2020 – Activități din seria de evenimente transversale: postarea de 
articole din ciclul de testimonial pe site și Facebook, participare emisiuni Radio/TV 

 
• 07.12.2020 – Organizarea unui Seminar online „Violența domestică în contextul 

pandemiei COVID-19: Consecințe, Perspective, Soluții”, cu participarea tuturor 
instituțiilor cu atribuții relevante în domeniu 
- În cadrul evenimentului au fost diseminate rezultatele cercetării din cadrul 

proiectului Femeile în timpul și după coronavirus: Informare, Cercetare și Advocacy 
pentru Egalitate de Gen (proiect derulat de către Centrul Filia în parteneriat cu 
ANES). Seminarul s-a bucurat de o largă participare și audiență, numărul total al 
participanților fiind de 76 de reprezentanți ai instituțiilor partenere cu atribuții 
relevante în domeniu (DGASPC-uri). Tematica  seminarului a  prilejuit  intervenții 
din partea Camerei Deputaților și a partenerilor ANES, UNICEF România și IKEA 
România, precum și a unor profesioniști cu foarte multă experiență în domeniu: 
doamna Cristina Iurișniți, deputat și presedinte al Comisiei pentru Egalitatea de 
Șanse între Femei și Bărbați, doamna Cristina Badea – specialist programe – UNICEF, 
domnul Cristi Danileț, judecător,  Tribunalul Cluj, domnul Comisar-șef de poliție 
Dorin Fînaru - Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția de Ordine Publică, 
doamna Ramona Puia, manager relații sociale și cultură IKEA România, doamna 



Mihaela Gulii, procuror - Parchetul  de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, 
doamna dr. Oana Isăila, Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici, doamna 
Adela Alexandru, membru al Asociației Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de 
Gen FILIA. 
 

• 08.12.2020 – Activități din seria de evenimente transversale: postarea de articole 
din ciclul de testimonial pe site și Facebook, participare emisiuni Radio/TV 

 
• 09.12.2020 – Masă rotundă online „Un răspuns concret împotriva violenței sexuale – 

Strategia guvernamentală pe termen lung privind prevenirea și combaterea violenței 
sexuale „SINERGIE” 2020-2030 
- În cadrul întâlnirii, au fost discuții privind măsurile cuprinse în cadrul proiectului de 

HG inițiat de către ANES. Subiectul mesei rotunde a prilejuit, printre altele, 
intervenții din partea domnului Gabriel Vockel, Reprezentant adjunct al UNICEF 
România și doamnei Oana-Mioara Bîzgan-Gayral, deputat, Parlamentul României, 
cărora li s-au alăturat o serie de specialiști cu multă experiență în domeniu, din 
cadrul ministerelor și instituțiilor cu atribuții relevante în domeniu și din rândul ONG-
urilor. Totodată, invitații au mai apreciat rolul integrator al proiectului de act 
normativ și perspectivele sale de succes, insistând asupra necesității stringente a 
introducerii în educație a unor noțiuni esențiale privind viața sexuală și drepturile 
reproductive, ca parte intrinsecă a drepturilor omului și ca apanaj firesc al unei 
societăți libere și democratice. 
 

• 10.12.2020 – Lansarea mesajelor/declarațiilor commune de susținere a tuturor 
inițiativelor de implementare a unor măsuri eficiente de prevenire și combatere a 
violenței împotriva femeilor, prin acțiuni de conștientizare, care să atingă cât mai 
multe sfere sociale – ANES și Ambasada Suediei la București, ANES și UNICEF. 
- Scopul acestor mesaje este de a intensifica cooperarea între cele entități și 

eforturile la nivel guvernamental, dar și la nivelul societății civile pentru 
transmiterea unui mesaj unitar, coerent si eficient în sensul promovării egalității de 
șanse și de tratament între femei și bărbați, mai ales în ceea ce privește combaterea 
flagelului violenței împotriva femeilor sub toate formele sale. 

 

 


