
 Săptămâna Egalității de Șanse a debutat în data de 8 mai – proclamată la nivel 
național, prin Legea nr. 23/2015, drept Ziua Națională a Egalității de Șanse între Femei și 
Bărbați și s-a desfășurat până la data de 14 mai 2021. Această zi este un prilej de a atrage 
atenția asupra accesului la șanse, tratamente și oportunități egale. 
 

• 08.05.2021 – Transmiterea, de către doamna Luminița Popescu, secretar de stat al 
Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, a unui mesaj 
public cu ocazia Zilei Naționale a Egalității de Șanse între Femei și Bărbați  
 

• 09.05.2021 – Campanie de promovare a principiilor egalității de șanse și de 
tratament între femei și bărbați, realizată în colaborare cu Universitatea Națională 
de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” 

 
- Studenții UNATC au realizat filmulețe de 1-3 minute, prin care au exprimat artistic 

percepția lor asupra egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați. 
Acestea au fost postate atât pe pagina de Facebook ANES, dar și pe site-ul official.  

 
• 10.05.2021 – Inaugurarea primului „Centru de intervenție pentru victimele violenței 

sexuale”, la Spitalul Universitar de Urgență București 
- Centrul de intervenție pentru victimele violenței sexuale vine cu o abordare nouă 

în acordarea de sprijin victimelor și pune accent pe managementul integrat al 
cazurilor de violență sexuală, asigurând intervenția unei echipe multidisciplinare 
formată din: medic/asistent medical, medic legist, psiholog, polițist, asistent social. 
În cadrul centrului deschis la nivelul SUUB, victimele violenței sexuale vor putea 
beneficia, în mod direct și gratuit, de toate serviciile de suport necesare: asistență 
medicală de urgență, asistență post-traumatică, prelevare de probe biologice, 
consiliere psihologică și/sau juridică, sprijin pentru a iniția procedura legală de 
formulare a unei plângeri penale, asistență socială prin decontarea costurilor 
aferente eliberării certificatelor medico-legale și orientare, după caz, către servicii 
sociale adecvate în vederea găzduirii. Deschiderea centrului de la Spitalul 
Universitar de Urgență București este un prim pas pe care ANES îl face, alături de 
instituțiile partenere, pentru a schimba percepția asupra acestor cazuri și 
modalitatea de intervenție în situațiile de violență sexuală, în sensul asigurării unor 
servicii integrate pentru victime, prin furnizarea de examinări medicale și medico-
legale, asistență post-traumatică, îndrumare și consiliere în vederea depășirii 
situației de risc. 

- Centrul de intervenție pentru victimele violenței sexuale a fost înființat în cadrul 
proiectului Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” 
finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, proiect ce 
vizează înființarea a 10 centre de servicii integrate destinate victimelor violenței 
sexuale, la nivel național, în conformitate cu prevederile Convenției de la Istanbul 
(art.25) 

 
• 10.05.2021 – Dezbaterea „Valorizarea femeilor în timpul monarhiilor”, realizată în 

colaborare cu un reprezentant al Casei Regale și studenții Universității Creștine 
„Dimitrie Cantemir” 
 



• 12.05.2021 - Reuniunea Comisiei Naționale în domeniul Egalității de Sanse între 
Femei și Bărbați 

• 13.05.2021 – Lansarea analizei „Situația femeilor și a bărbaților în poziții de decizie 
în administrația publică centrală – 2020” 
- Analiza a fost realizată pe baza datelor colectate de la instituțiile publice centrale 

conduse de un ministru, respectiv ministere și Secretariatul General al Guvernului. 
Datele culese se referă la distribuția pe criteriul de sex a posturilor de decizie, 
respectiv secretar general, secretar general adjunct, director general, director 
general adjunct, director și director adjunct. Precizăm că analiza nu face obiectul 
funcțiilor de demnitate publică. Analiza poate fi accesată la următorul link: 
https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2021/05/Analiza-2020-Situatia-femeilor-
si-a-barbatilor-in-pozitii-de-decizie-in-administratia-publica-
centrala.pdf?fbclid=IwAR0xGqxNxqknlUKnlvsbtZxvmGKBDKIErMWt9tWAnipR7paTNM
4c6aAhFxw 

• 14.05.2021 - Reuniunea Comisiei Județene în domeniul Egalității de Sanse între 
Femei și Bărbați (COJES) 
 

• 14.05.2021 - Lansarea Etapei a II-a a Campaniei privind hărțuirea morală la locul de 
muncă 

 
- În contextul Săptămânii Egalității de Șanse, ANES și IRDO au relansat, în parteneriat, 

cea de-a doua etapă a Campaniei privind hărțuirea morală la locul de muncă, 
fenomen care afectează ființa umană indiferent de gen, rasă, naționalitate, religie, 
convingeri politice, vârstă, statut social ș.a. Această etapă a Campaniei a 
reprezentat continuarea efortului inter-instituțional comun cu privire la creșterea 
gradului de conștientizare și sensibilizare a publicului față de orice formă de 
manifestare a hărțuirii morale la locul de muncă, care poate produce asupra victimei 
traume fizice și/sau psihice cu repercusiuni pe termen lung asupra sănătății și vieții 
personale. 

 


