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Mecanismul național instituțional
- Din punct de vedere instituțional, în prezent, în
România există un mecanism instituțional stabil,
Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Șanse între
Femei și Bărbați (ANES) care are rol de organism
integrator la nivel național în cele două domenii de
referință: egalitatea de șanse şi de tratament între
femei şi bărbaţi și prevenirea și combaterea violenței
domestice.

În exercitarea funcției sale de autoritate de stat în cele două domenii de competență,
ANES asigură coordonarea implementării celor două documente programatice
esențiale:
•
•

Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor
(CEDAW)
Convenția Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi
a violenţei domestice de la Istanbul.

De asemenea, întreaga activitate a ANES este guvernată de prevederile a două legi
foarte importante:
•
•

Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice și
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.

Cadrul legal și politici publice

Promovarea principiului egalității de șanse între femei și
bărbați și integrarea perspectivei de gen în toate domeniile
reprezintă o preocupare actuală și continuă.
Acțiunile au vizat reglementări legislative, precum și crearea și
operaționalizarea unor mecanisme interinstituționale în măsură
să conducă la o promovare cât mai bună a principiului
egalității de șanse, ca valoare fundamentală a democrației
sociale, și la o protecție cât mai bună a victimelor violenței
domestice.

Violența domestică și violența împotriva femeilor
În ultimii 3 ani, România și-a asumat un demers ambițios și
complex de reformă a legislației din domeniul violenței
domestice și a depus în mod constant diligențe în vederea
ratificării și pregătirii implementării Convenției de la Istanbul, și,
de aceea, ne bucurăm să putem împărtăși împreună
progresele realizate în acest domeniu.

Prin Legea nr. 30/2016, România a ratificat Convenția
de la Istanbul și armonizarea legislației interne cu
prevederile Convenției de la Istanbul a fost realizată
prin adoptarea Legii nr. 174/2018 privind modificarea și
completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și
combaterea violenței în familie, republicată.

Principalele modificări şi îmbunătăţiri aduse
Legii nr. 217/2003 din perspectiva implementării Convenției de la Istanbul
✓ Reglementarea Ordinului de protecție provizoriu (art. 16^1 - OPP) ca formă specifică
de protecție a victimelor unor fapte grave de violență domestică
✓ Definirea/redefinirea unor concepte în acord cu prevederile Convenției de la Istanbul și
completarea definițiilor aferente formelor de violență domestică
✓ Reglementarea măsurilor privind evaluarea riscului în cazurile de violență domestică
(art. 51 din Convenția de la Istanbul)
✓ Reglementarea de măsuri de monitorizare a respectării ordinului de protecție, care pot fi
dispuse de către organele de poliție (art. 53 din Convenția de la Istanbul, Recomandarea
Avocatului Poporului nr. 20/2015)
✓ Reglementarea măsurilor privind asigurarea protecției adecvate și imediate a victimelor
(art. 50 alin. (1) din Convenția de la Istanbul)

Principalele modificări şi îmbunătăţiri aduse
Legii nr. 217/2003 din perspectiva implementării Convenției de la Istanbul
✓ Reglementarea și extinderea sferei serviciilor sociale destinate victimelor și agresorilor
violenței domestice, servicii precum: linii telefonice de urgență, servicii integrate de
urgență destinate victimelor violenței sexuale și locuințe protejate care să poată
asigura victimelor violenței în familie tranziția către o viață independentă
✓ Reglementarea obligației autorităților administrației publice locale de a înființa,
direct, în parteneriat public sau, după, caz public-privat, servicii sociale de prevenire
şi combatere a violenţei domestice şi de a susţine funcționarea acestora
✓ Reglementarea atribuțiilor Comisiilor Județene pentru Egalitate de Șanse în scopul prevenirii
și combaterii violenței domestice
✓ Înființarea echipelor mobile constituite din reprezentanți ai Serviciului Public de Asistență
Socială (SPAS) în vederea realizării intervenției de urgență din perspectiva acordării
serviciilor sociale

Mecanisme de colaborare interinstituțională și parteneriat cu
societatea civilă
Comitetul Interministerial pentru Prevenirea si combaterea violentei
domestice
Guvernul României a conștientizat importanța cooperării interinstituționale și
a implicării deopotrivă a societății civile, și, din această perspectivă, la data
de 5 octombrie 2016, prin aprobarea unui Memorandum a fost creat
Comitetul Interministerial pentru Prevenirea si combaterea violentei
domestice (art. 10 din Convenția de la Istanbul), ca organism care trebuie
să asigure facilitarea implementării Convenției de la Istanbul prin coeziunea
tuturor actorilor relevanți în domeniu.

PROIECTE NAȚIONALE DERULATE DE ANES
✓ Proiectul ”Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în
România”, finanțat de Regatul Norvegiei prin Mecanismul financiar norvegian
pentru perioada 2014-2021

✓ Proiectul “VENUS” pentru combaterea violenței împotriva femeilor și a
violenței domestice, finanțat din Fondul Social European, în cadrul
Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014 - 2020
POCU/465/4/4/128038

✓ Proiectul predefinit ”Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în
România” are drept obiectiv facilitarea implementării Convenției de la Istanbul,
în cadrul Programului „Justiție” finanțat de Regatul Norvegiei prin Mecanismul
financiar norvegian pentru perioada 2014-2021 (conform Memorandumului de
înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021
între Regatul Norvegiei și Guvernul României din data de 13.10.2016).
Proiectul predefinit are o durată de implementare de 36 de luni, cu o valoare
totală de 2,5 milioane Euro, și una dintre activitățile principale vizează dezvoltarea
a cel puțin 10 centre de criză pentru situațiile de viol și 8 centre de asistență pentru
agresori, la nivel zonal, precum și elaborarea unor proceduri de lucru și a unor
programe specializate de intervenție pentru agresori în scopul prevenirii recidivei
faptelor de violență în familie.

✓ Proiectul “VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță” pentru
combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, va
avea o durata de 4 ani, va fi finanțat prin fonduri europene (POCU) și
este în valoare de 11 milioane de euro.
Proiectul vizează dezvoltarea unor măsuri centrate pe abordarea integrată
și unitară a serviciilor sociale, în scopul creării și dezvoltării unei rețele
naționale inovative integrate compusă din 42 locuințe protejate, 42 de
grupuri de suport și 42 de grupuri de consiliere vocațională pentru victimele
violenței domestice.

Alte proiecte:
ANES împreună cu Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și
organizația ActiveWatch implementează proiectul “Justice has no gender„
în cadrul apelului lansat de către DG Justice "Action grants to support
national information, awareness-raising and education activities aimed at
preventing and combating violence against women". Proiectul în valoare
de 179.692,80 Euro vizează creșterea gradului de conștientizare în rândul
profesorilor de liceu și studenților cu privire la violențele cauzate de
discriminare care apar în școli, cu accent pe violența de gen (inclusiv
violența sexuală și violența împotriva fetelor și femeilor cu handicap) și
egalitatea de gen, prin dezvoltarea de activități educaționale.

• La nivelul ANES, funcționează din anul 2015 o linie telefonică
gratuită cu acoperite națională destinată victimelor violenței în
familie, cu numărul unic 0800 500 333, care a fost înființată în
conformitate cu prevederile art. 24 din Convenția de la Istanbul și
funcționează cu program continuu, 24 h/24h, 7 zile/7 zile, cu un
număr de 5 operatori.
• La acest număr unic, victimele violenței domestice, precum și
potențialii martori sau orice alte persoane care au cunoștință
despre acte de violență de acest gen și care au nevoie de sprijin,
de informații și consiliere, pot apela gratuit, atât de pe teritoriul
României cât și din străinătate. Beneficiarii primesc consiliere
primară de natură psihologică, consiliere juridică, informații în
legătură cu măsurile de asistență socială, orientare și îndrumare
către instituții/servicii specializate în funcție de nevoile detaliate.

La nivel național, situația serviciilor sociale funcționale în domeniul
prevenirii și combaterii violenței domestice
se prezintă astfel:

Total 94 de Centre destinate victimelor violenței în familie, din care:
- 61 de servicii sociale în regim rezidențial pentru victimele violenței
domestice:
Centre de primire în regim de urgență (CPRU)- 44
Centre de recuperare pentru victimele violentei in familie: 17
- 27 de servicii sociale în regim de zi pentru victimele violenței domestice
(Consiliere)
- Servicii în regim de zi pentru agresori – 6 centre

SITUAȚIA STATISTICĂ PRIVIND CAZURILE DE VIOLENȚĂ DOMESTICĂ
ÎNREGISTRATE LA NIVEL NAȚIONAL
Conform bazei de date a ANES, în anul 2018, a fost înregistrat un număr de
13.182 cazuri de violență domestică, care au beneficiat la cerere de servicii
sociale.
Din datele statistice ale Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) se
evidențiază următoarele date:
- în anul 2018 a fost înregistrat un nr. de 38445 victime ale VD
- în primele șapte luni ale anului 2019 au fost înregistrate un nr. de 23830
victime ale VD
- în anul 2018 au fost emise 3775 de OP
- în primele șapte luni ale anului 2019 au fost emise 1554 de OP și 4195 de
OPP

Strategii integrate
În cursul anului 2018 prin HG nr. 365/2018 a fost aprobată Strategia
națională privind promovarea egalității de șanse și de tratament între femei
și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada
2018-2021 și Planul operaţional pentru implementarea acesteia.
Noua strategie beneficiază de o abordare integrată, cu concentrare pe cei
doi piloni specifici celor două domenii de activitate.

În ceea ce privește domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice,
pentru perioada 2018 – 2021, în cuprinsul strategiei, vor fi vizate următoarele
obiective:
1. Îmbunătățirea cadrului legislativ actual și asigurarea implementării unitare a legislației
primare prin adoptarea legislației secundare și terțiare
2. Dezvoltarea serviciilor sociale adecvate nevoilor identificate și care să asigure acces
facil, asistență de calitate tuturor victimelor și măsuri pentru agresori
3. Dezvoltarea și consolidarea competențelor profesionale prin formarea și pregătirea
necesară și adaptată pentru intervenția diferitelor categorii de specialiști
4. Întărirea capacității instituționale a autorităților administrației publice centrale și locale
de gestionare a violenței domestice
5. Dezvoltarea relațiilor de colaborare între partenerii interni și între statul român și statele
sau organismele internaționale implicate în prevenirea și combaterea violenței domestice
6. Creșterea eficacității măsurilor de prevenire a violenței domestice și a recidivei acesteia
7. Dezvoltarea de atitudini și comportamente nonviolente pentru atingerea obiectivului
”toleranță zero” față de violența domestică.

Parteneriate internaționale și programe desfășurate
În perioada 14-15 noiembrie 2018, ANES în cooperare cu Ministerul Justiției
și Securității Publice din Regatul Norvegiei, a organizat 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", la care au participat aproximativ 100 de persoane,
reprezentanți ai instituțiilor UE de profil, Consiliul Europei, Agenția pentru
Drepturi Fundamentale, reprezentanți guvernamentali atât din cadrul
administrației publice centrale, cât și locale cu competențe specifice
domeniului prevenirii și combaterii violenței domestice, respectiv directori
generali și specialiști ai Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului, precum și reprezentanți ai Inspectoratelor Județene de Poliție.

În contextul PRES RO 2019, la București, în perioada 4-6 iunie 2019, ANES
a organizat împreună cu partenerul norvegian, Conferința la nivel înalt „Perspective ale Convenției de la Istanbul: Un nou orizont - Schimbarea
paradigmei pentru toți factorii de decizie”.
Participanți: parlamentari și factori de decizie, experți în domeniu și
reprezentanți ai societății civile și ai instituțiilor de profil din Franța,
Bulgaria, Estonia, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Portugalia,
Slovacia, Republica Cehă, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie,
Spania și Finlanda, dar și din diverse alte instituții europene și
internaționale,
Rezultate: facilitarea schimbului de experiență, bune practici, know-how
și networking între participanți, oferind acestora, pe lângă o perspectivă
reală asupra politicilor integrate, modelelor și abordărilor eficiente, și
posibilitatea dezvoltării competențelor și capacității specialiștilor în
domeniul violenței domestice.

Vă mulțumesc pentru atenția acordată!

