
Europa îmbătrânește! România este pregătită!

Aura Manuela Ciobanu

28 noiembrie 2019, București



UN  NOU ÎNCEPUT – VÂRSTA A TREIA

Vârsta experienței de viață, cea a înțelepciunii

«Vârsta a treia începe prin pregătirile conștiente pe care le faci 

începând cu 20+»



Populația vârstei a treia este o categorie socială vulnerabilă,

cu nevoi specifice comparativ cu celelalte segmente ale

populației.

Asigurarea necesităților populației vârstnice pentru un trai

decent, acoperă o gamă largă de preocupări, nu numai în plan

economic, dar și social și psihosocial.

Asistența socială ar trebui să reprezinte într-o mare măsură

un tip specific de terapie socială.



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 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.



Violența domestică și violența

împotriva femeilor

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 și îmbunătățiri 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 și îmbunătățiri 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



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



                                                   



Beneficiar/Lider de parteneriat: Agenția Națională pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

Parteneri: 42 Instituții ale administrației publice locale –

CJ-DGASPC/CL-DAS

Durata proiectului: 48 luni 

(04.03.2019 - 04.04.2023)

Valoare totală proiect: 

51.080.375,72 lei, respectiv: 11 milioane de euro

                                                   



TOTAL SERVICII CARE VOR FI  CREATE = 126
Principalele servicii sociale care vor fi create și dezvoltate în cadrul
proiectului sunt următoarele:

 o rețea națională inovativă integrată de 42 locuințe
protejate pentru victimele violenței domestice (câte o
locuință protejată în fiecare județ), în scopul de a asigura
transferul la o viață independentă și reintegrarea socio-
profesională a beneficiarilor

 82 de servicii complementare pentru victimele violenței
domestice:

 42 de grupuri de suport care vor furniza programe specifice
de asistență psihologică și de dezvoltare personală

 42 de cabinete de consiliere vocațională care vor asigura
servicii de consiliere vocațională, orientare profesională și
acompaniere pentru identificarea unui nou loc de munca în
vederea depășirii situațiilor de criză legate de VD și a reintegrării
profesionale

                                                   



 Obiectivul general:

Îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul
prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel național prin crearea și
dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe
protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională în scopul
implementării unui Program național de protecție a victimelor
violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și
combaterea violentei în familie.

 Obiectivul specific:

Reducerea numărului de victime ale violentei domestice prin crearea și
dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe
protejate (42) în scopul transferului la o viață independentă al victimelor
violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și
combaterea violentei în familie.

                                                   



Total Grup Țintă proiect:  7002 persoane din care: 

6636 - victime ale violenței domestice, din care :

 756 victime ale violenței domestice care vor beneficia de 
servicii sociale prin intermediul locuințelor protejate – A2

 1680 de victime ale violenței domestice vor beneficia de 
servicii de grup de suport - A3

 4200 de victime ale violenței domestice  care vor primi 
servicii de sprijin  în vederea integrării socio-profesionale 
prin furnizarea de consiliere vocațională – A4

                                                   



366 specialiști - profesioniști (specialiști) în domeniul violenței 
domestice din care: 

 42  responsabil servicii sociale care vor beneficia de formare 
profesională pentru  lucrul cu victimele VD beneficiare ale 
locuințelor protejate – A2

 42 de specialiști care vor face parte din rețeaua națională de 42 
de grupuri de suport pentru victimele violenței domestice – A3 

 42 de specialiști care vor face parte din rețeaua națională de 42 
de cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice - A4 

 240 de angajați din cadrul autorităților publice centrale și locale 
(profesioniști) care vor fi informați și conștientizați în legătură cu 
activitățile proiectului și cu măsurile de sprijin și noile prevederi 
legislative în domeniul violenței domestice – A5

                                                   



Rețeaua națională inovativă integrată de intervenție 

de locuințe protejate 

 Formată din 42 de locuințe protejate (1 locuință protejată la nivel de
judeţ + municipiul Bucureşti).

 Locuința protejată reprezintă un nou tip de serviciu social care
poate fi creat și funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 292/2011
privind asistența socială, Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și
combaterea violenței în familie, republicată, Ordin MMJS nr. 28/2019.

 În cadrul rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate se vor
furniza servicii integrate pentru persoanele beneficiare din cadrul
locuințelor protejate, după caz: cazare pe durată determinată de
timp de până la 1 an, servicii de consiliere psiho-socio-medicală,
consiliere juridică, continuarea/reintegrarea în sistemul de educație,
furnizarea de măsuri de ocupare, consiliere, formare, reinserție/
acompaniere socio-profesională în vederea inserției/reinserției socio-
profesionale, măsuri de acompaniament etc., în concordanţă cu nevoile
specifice ale victimelor violenței domestice.

                                                   



 Proiectul “Sprijin pentru implementarea Convenției de la

Istanbul în România”, finanțat de Regatul Norvegiei prin

Mecanismul financiar norvegian pentru perioada 2014 - 2021

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.



Situația serviciilor sociale funcționale în domeniul 

prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel 

național: 

Total 94 de Centre destinate domeniului violenței în

familie, din care:
- 61 de servicii sociale în regim rezidențial pentru

victimele violenței domestice:

 Centre de primire în regim de urgență (CPRU)- 45
 Centre de recuperare pentru victimele violentei in

familie: 16

- 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 VD

înregistrate la nivel național

În anul 2017 - 13.102 cazuri de VD

În anul 2018 – 13.182 cazuri de VD

Semestrul I 2019 – 6731 cazuri de VD

Sursa MMPS – ANES

În anul 2018

• din 38445 de fapte de VD sesizate la poliție, au ajuns în instanță doar 3,5%

• adică 1360 inculpaţi trimişi în judecată, în scădere față de anul 2017

• 26% din omoruri au avut loc în familie

Sursa IGPR, Ministerul Public

În primele șapte luni ale anului 2019 s-au înregistrat 4195 de OPP și 1554 de OP

Sursa IGPR



Linie telefonică gratuită dedicată victimelor violenței domestice

0800 500 333

La nivelul ANES funcționează din anul 2015 o linie telefonică

gratuită cu acoperire națională destinată victimelor violenței în

familie, cu numărul unic 0800 500 333, care a fost înființat 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.

În primele zece luni ale anului 2019 s-au înregistrat apeluri și au

fost preluate spre soluționare un număr de 511 cazuri de violență

domestică.



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.



Vă mulțumesc pentru atenția acordată!

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

Date de contact:

Intr. Camil Petrescu nr.5, Sector 1, București

Tel.: +4 021 313 00 59

secretariat@anes.gov.ro

www.anes.gov.ro


