
În contextul marcării a 5 ani de la adoptarea Legii nr. 23/2015 pentru declararea zilei de 8 
mai, Ziua egalității de șanse între femei și bărbați în Romania, Agenția Națională pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați a implementat o serie de acțiuni în mediul online, 
sub egida „SĂPTĂMÂNA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI”.  

Acțiunile planificate au vizat prevenirea și combaterea discriminării pe criteriul de gen, 
inclusiv a violenței de gen și au avut drept scop creșterea nivelului de conștientizare a 
beneficiilor reale pe care le aduce societății respectarea și promovarea principiului 
egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați. Pe fondul măsurilor impuse de 
pandemia de COVID-19, ANES a decis pentru 2020 să evidențieze impicarea profesională și 
socială a femeilor aflate în prima linie în diverse domenii de activitate, respectiv:  

1. Lansarea în mediul online a Planului de măsuri privind prevenirea și combaterea 
formelor de discriminare pe criteriul de gen, inclusiv a violenței de gen, pe fondul 
măsurilor impuse de instaurarea stării de urgență la nivel național, în contextul 
combaterii răspândirii COVID -19.  

2. Derularea Campaniei de conștientizare cu titlul „Vă vedem vă respectăm, impreună 
acționăm!” 

- Campania se va implementa la nivel național și va avea ca obiectiv evidențierea activității 
depuse de către femei aflate în prima linie pe perioada pandemiei COVID-19 în domenii 
precum sănătate, ordine publică, apărare și educație. Aceste domenii preponderent 
feminizate se dovedesc a fi acum de un interes major pentru funcționarea societății în 
ansamblul ei, după cum o demonstrează și statistica INS:  70% dintre medici sunt femei; 91% 
dintre asistente și asistenți, sunt femei; 78% dintre medicii de familie sunt femei; 90% dintre 
farmaciste și farmaciști sunt femei 

- Una dintre acțiunile Campaniei are în vedere valorizarea cu prioritate a muncii 
personalului auxiliary din unitățile de asistență medico-socială (infirmiere și îngrijitoare, 
care asigură curățenia și păstrarea igienei unităților sanitare, pregătirea materialelor 
necesare activității, însoțirea bolnavilor spitalizați precum și preluarea persoanelor 
decedate), cu participarea  unor personalități din mediul artistic, care să promoveze 
respectul și aprecierea muncii lor prin mesaje de încurajare și încredere. Astfel, Campania 
a vizat și diminuarea clivajelor sociale existente în societate pentru categorii de personal 
foarte puțin vizibile, dar indispensabile desfășurării activităților curente cotidiene în orice 
instituție. 

3. Acțiuni de conștientizare asupra importanței promovării egalității de șanse și de 
tratament între femei și bărbați, a combaterii violentei de gen și a stereotipurilor de 
gen, care s-au realizat la nivel național cu sprijinul Președinților COJES.  

- Sub coordonarea ANES, fiecare COJES a transmis către mass-media locală, comunicate cu 
privire la marcarea a 5 ani de la adoptarea Legii nr. 23/2015 pentru declararea zilei de 8 
mai, Ziua egalității de șanse între femei și bărbați în România, având drept obiectiv 
creșterea nivelului de conștientizare a beneficiilor reale pe care le aduce societății 
respectarea și promovarea principiului egalității de șanse și de tratament între femei și 
bărbați.    


