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CUVÂNT ÎNAINTE
De ce acest raport?
Acest raport conţine o colecţie de date statistice, legislative, bibliografice etc. despre problematica genului în România. Nu este vorba despre o analiză a datelor
culese, ci despre simpla lor punere împreună.
Motivul culegerii acestor date este simplu: există multe materiale despre gen în România, dar prea puţine sunt locurile unde aceste date sunt accesibile laolaltă.
Aşadar, obiectivul acestei lucrări este ca ea să reprezinte un instrument de lucru pentru cei şi cele care doresc să se informeze despre gen, urmând ca fiecare să îşi
facă propria analiză plecând de la datele furnizate în acest raport şi găsind, evident, şi alte surse importante, această colecţie nefiind una exhaustivă.
Materialul de faţă a fost alcătuit de două echipe de cercetători, una a Universităţii Bucureşti (Facultatea de Ştiinţe Politice) şi cealaltă a Academiei Române,
fiecare coordonator lucrând cu studenţi, voluntari de cercetare. Lucrarea a beneficiat de asemenea de sprijinul unui comitet de lectură format din Ionela Cozoş,
Andra Croitoru, dr. Mihai Horga, dr. Borbala Koo, Elena Micheu şi Cristian Varodi. Tot efortul a fost făcut în mod benevol de toţi participanţii. Fondul ONU
pentru Populaţie (UNFPA), prin reprezentantul său François Farah, consiliera sa Sandra Pralong, asistaţi de Courtney Brown, Ana Derumeaux şi Gloria Ionescu, a
oferit suportul tehnic şi logistic, facilitarea şedinţelor de lucru în care s-a determinat formatul lucrării şi fondurile necesare imprimării CD-ului şi tipăririi broşurii.
Conţinutul documentului este responsabilitatea fiecărui autor.
Pariul făcut este că acest material le va fi util mai ales studenţilor care se pregătesc să facă masterate de gen, precum excelentul program oferit de SNSPA sau
noul master internaţional EGALES de la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii Bucureşti, sau care studiază în cadrul altor programe din numeroasele
universităţi ale ţării. De asemenea, un alt public-ţintă îl constituie diferiţii decidenţi şi funcţionari din administraţie care au obligaţia să elaboreze politici care
asigură echilibrul de gen, dar care nu au întotdeauna acces la datele necesare pentru ca aceste politici să fie bazate pe dovezi.
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Chiar dacă datele ce urmează nu sunt analizate în această lucrare, sunt indicaţii că România are un grav deficit de echitate cu privire la gen şi acest lucru
dăunează tuturor, bărbaţi şi femei deopotrivă! În fiecare dintre domeniile citate în material, indiferent dacă e vorba despre violenţa în familie, despre piaţa muncii,
despre migraţie sau despre reprezentarea politică, femeile române par să fie victimele unei societăţi misogine care nu îşi cunoaşte suficient de bine propriul interes.
Căci statistica internaţională arată că oamenii – bărbaţi şi femei – trăiesc mai bine în acele societăţi unde există echilibru de gen la factorii de decizie, unde familia
este partenerială, şi nu patriarhală şi unde femeile au acces neîngrădit la sănătatea reproducerii sau la piaţa muncii.
Multe persoane au contribuit la alcătuirea acestui raport şi lista ar fi prea lungă pentru a le include pe toate. Dar fiecare poate avea satisfacţia că a contribuit la
alcătuirea unui instrument de lucru ce ajută, în felul său, la crearea altui nivel de conştiinţă în ceea ce priveşte necesitatea echităţii de gen în România, lucru de care
va depinde, în mare parte, modernizarea acestei ţări!

13

CAPITOLUL 1

Principalele evoluţii demografice
în România după 1989
Responsabilă capitol: Maria Simion
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1.

Numărul populaţiei

După 1989 populaţia a continuat să scadă prin emigraţie, dar şi prin scăderea sporului natural. Astfel piramida vârstelor populaţiei din 2010 este clar o piramidă
inversată, cu puţini tineri şi multi adulţi (figura 1).

Masculin

Feminin

Figura 1. Piramida vârstelor în 1989 şi 2010 (Sursa: INS, Populaţia României la 1 iulie, caracteristici demografice, din anul 1989 şi, respectiv, 2010)
Scăderea numărului populaţiei României se datorează în principal scăderii numărului tinerilor. Noile generaţii sunt puţin numeroase şi nu înlocuiesc generaţiile
anterioare. Schimbarea structurii pe vârste a populaţiei este principala problemă a scăderii numărului populaţiei. Populaţia României va fi din ce în ce mai mică şi
mai îmbătrânită.
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2. Frecvenţa născuţilor vii
După 1990, timp de şapte ani frecvenţa născuţilor vii la 1000 de locuitori a scăzut continuu iar măsurile de încurajare a naşterilor nu au reuşit o redresare a acestora
nici cu 1‰.

Figura 2. Născuţi vii la 1 000 de locuitori
(Sursa: INS, Natalitatea în anii din perioada 1989-2010)

3. Structura juridică a familiilor noilor născuţi
Noii născuţi sunt nu numai mai puţini ca număr dar vin pe lume din ce în ce mai des în afara căsătoriei (figura 3).

16

Figura 3. Evoluţia ponderii naşterilor conjugale
(Sursa: INS, Natalitatea în anii din perioada 1989-2010)

La momentul naşterii, mamele celor născuţi în afara căsătoriei sunt în general mai tinere decât mamele căsătorite şi ca urmare au şi un nivel de educaţie, în
medie, mai scăzut decât al celor din urmă (figura 4).

17

A.

B.

Figura 4. Curbele structurii pe vârste ale născuţilor vii după situaţia juridică (Sursa: INS, Natalitatea în anii din perioada 1989-2010)
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4. Vârsta mamelor la naşterea copiilor
În general, femeile nu exclud maternitatea din ciclul vieţii lor dar optează pentru o amânare din ce în ce mai lungă a sarcinii. Aceasta este concluzia din evoluţia
vârstei mamelor la naşterea copiilor atât pentru prima naştere dar şi vârsta medie a tuturor naşterilor (figura 5).

Figura 5. Evoluţia vârstei mamelor la neşterea copiilor
(Sursa: INS, Natalitatea în anii din perioada 1989-2010)

5. Frecvenţa deceselor
După şocul schimbărilor politice din 1989 şi cele economice care le-au urmat, mortalitatea masculină, în special, a fost în creştere până în 1996, moment de la care
a început să scadă deşi nu continuu (figura 6).
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Figura 6. Mortalitate standardizată, cu populaţia anului 1968
(Sursa: INS, Mortalitatea în anii din perioada 1989-2010)
O evoluţie bună au avut, mai ales în a doua parte a intervalului, şi decesele copiilor sub 1 an (figura 7).

Figura 7. Evoluţia mortalităţii infantile – decedaţi sub 1 an la 1 000 de născuţi vii
(Sursa: INS, Mortalitatea în anii din perioada 1989-2010)
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6. Frecvenţa formării căsătoriilor
Recesiunea economică ce a urmat momentului 1989 a influenţat negativ şi frecvenţa căsătoriilor. Revenirea începută în 2002 este întreruptă acum de actuala criză
economică (figura 8). (Este de notat ca anul 2007 a fost anul în care s-a acordat un bonus pentru prima căsătorie. Aceasta a încurajat legalizarea multor uniuni
consensuale.)

Figura 8. Căsătorii la 1 000 de locuitori cu vârste între 15 şi 60 de ani
(Sursa: INS, Căsătorii în anii din perioada 1989-2010)
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7. Stabilitatea familiei
Excluzând perioada frământată a primului deceniu postdecembrist, fecvenţa divorţurilor a crescut în cel de-al doilea, dar scăderea din ultimii trei ani ar putea să
marcheze o nouă tendinţă în stabilitatea familiei (figura 9).

Figura 9. Frecvenţa divorţurilor la 1 000 de locuitori
(Sursa: INS, Divorţuri în anii din perioada 1989-2010)

Mai important ar putea fi indicatorul duratei unei secvenţe maritale: durata medie a primei căsătorii şi durata medie a unei căsătorii desfăcute prin divorţ a
crescut (figurile 10 şi 11).
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Figura 10. Durata primei căsătorii desfăcute prin divorţ
(Sursa: INS, Divorţuri în anii din perioada 1989-2010)

Figura 11. Durata medie a unei căsătorii desfăcute prin divorţ
(Sursa: INS, Divorţuri în anii din perioada 1989-2010)
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Tot mai mult ajung la divorţ căsătorii cu perioadă de coabitare apropiată sau peste 20 de ani. Având în vedere că acestea au fost încheiate în alt context istoric
putem să concluzionăm că principiile după care se încheie aranjamentele sociale s-au schimbat şi au influenţat chiar şi stabilitatea unor familii cu o lungă existenţă
şi experienţă de viaţă.
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Introducere şi definirea sănătăţii reproducerii şi sexualităţii
Sănătatea reproducerii şi sexualităţii este un concept relativ nou, aflat într-un proces continuu de modificare şi adapatare, puternic influenţat de modul în care
societatea priveşte sexualitatea, reproducerea, libertăţile şi drepturile persoanelor. Efortul de a aborda pandemia HIV/SIDA a demonstrat importanţa înţelegerii
comportamentului sexual în contextul general al sănătăţii reproducerii şi sexualităţii, atât din punctul de vedere al prevenirii şi gestionării bolilor cu transmitere
sexuală (BTS) cât şi din cel al reducerii şi eliminării inegalităţilor, discriminării şi stigmatizării.
Totuşi, de curând conceptualizarea a fost modificată, odată cu recunoaşterea faptului că sănătatea sexuală este mai largă şi mai cuprinzătoare decât sănătatea
reproducerii. Mai degrabă decât a fi o componentă, sănătatea sexuală poate fi în fapt considerată o necesitate fundamentală, o condiţie pentru sănătatea
reproducerii. În timp, aceste drepturi şi abilitatea de a le folosi constituie o importantă valoare în sine şi de dezvoltare.
Astfel, trebuie să abordăm sexualitatea nu doar din punctul de vedere al reproducerii, ci şi din punctul de vedere al sănătăţii in general şi siguranţei persoanei.
Sănătatea sexuală este necesară nu doar în anii de fertilitate ai vieţii (OMS, 2005). Dacă doresc să acumuleze sănătate sexuală şi reproductivă, oamenii trebuie să
aibă capacitatea să exercite controlul asupra vieţii sexuale şi reproductive şi să aibă acces la reţeaua serviciilor de sănătate.
În timp, aceste drepturi şi abilitatea de a le folosi constituie o importantă valoare în sine şi de dezvoltare. Neglijarea sau negarea sănătăţii sexuale şi reproductive
şi drepturile în această zonă sunt rădăcina multor probleme de sănătate descrise în lume.
Astfel, trebuie să abordăm sexualitatea nu doar din punctul de vedere al reproducerii, ci şi din punctul de vedere al sănătăţii in general şi siguranţei persoanei.
Efortul de a aborda pandemia HIV/SIDA a demonstrat importanţa înţelegerii comportamentului sexual care provoacă stigmatizări, discriminări, a prevenirii şi
gestionării bolilor cu transmitere sexuală (BTS). Acestea şi alţi factori contextuali influenţează abilitatea femeilor, bărbaţilor şi a tinerilor de a practica sexul în
siguranţă.
Discuţiile în materie de sex între parteneri sau între furnizorii de servicii şi clienţi sunt problematice în multe culturi, în special în afara contextului reproducerii.
Indiferent de conceptul adoptat, fie că este cel de la Conferinţa Internaţională pentru Populaţie şi Dezvoltare (ICPD, Cairo, 2004), adică cel de sănătate a
reproducerii, care îl include pe cel de sănătate sexuală, sau conceptul de sănătate sexuală propus de OMS, ce îl cuprinde şi pe cel de sănătate reproductivă, în
ultimă instanţă aria rămâne aceeaşi.
În 1994, la Conferinţa Internaţională pentru Populaţie şi Dezvoltare de la Cairo s-a agreat pe plan internaţional următoarea definiţie pentru sănătatea
reproducerii:
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Sănătatea reproducerii este o stare de bine fizică, mintală şi socială deplină, sub toate aspectele legate de sistemul reproducerii şi de funcţiile şi procesele
acestuia. Ea presupune posibilitatea oamenilor de a se reproduce şi libertatea de a decide dacă, când anume şi cât de des să o facă. Aceasta implică dreptul
femeilor si bărbaţilor de a fi informaţi şi de a avea access la metode de planificare familială sigure, eficiente, acceptabile şi la îndemâna lor, pentru a şicontrola fertilitatea, metode care să nu contravină legii, precum şi dreptul de a avea acces la servicii de ocrotire a sănătăţii care să permită femeilor
parcurgerea în siguranţă a perioadei de sarcină şi a naşterii. Sănătatea reproducerii înglobează şi sănătatea sexuală, scopul acesteia din urmă fiind
îmbunătăţirea calităţii vietii şi a relaţiilor personale.
În ceea ce priveşte sănătatea sexuală, s-au formulat până în prezent cel puţin patru definiţii acceptate mai mult sau mai puţin ca definiţii “oficiale”. Dificultăţile
formulării unei definiţii larg acceptate derivă din faptul că ori de câte ori discutăm despre sănătatea sexuală, definiţiile devin semnificativ influenţate de judecăţi
bazate pe seturi de valori cu profunde rădăcini în cultura în care trăim.
Prima definiţie a fost formulată în 1974 de Organizaţia Mondială a Sănătăţii în cadrul unui raport privind formarea personalului medical în domeniul sexologiei:
“un număr din ce în ce mai mare de cunoştinţe demonstrează faptul că problemele legate de sexualitatea umană au o influenţă şi importanţă mai mare pentru starea
de bine şi sănătatea indivizilor din diverse culturi decât s-a crezut mai demult şi că există legături semnificative între concepţiile greşite şi ignoranţa sexuală şi
diverse probleme de sănătate şi calitate a vieţii. Recunoscând faptul că este dificil să se ajungă la o definiţie a sexualităţii umane în totalitatea sa, un prim pas în
această direcţie este următoarea definiţie pentru sănătatea sexuală: „Sănătatea sexuală reprezintă integrarea aspectului somatic, emoţional, intelectual şi social al
vieţii sexuale într-un mod care să întărească şi să dezvolte în sens pozitiv personalitatea, comunicarea şi dragostea. În cadrul acestui concept dreptul la informaţii
sexuale şi plăcere sexuală sunt fundamentale.” Raportul subliniază importanţa includerii a trei elemente fundamentale în conceptul de sănătate sexuală şi anume: 1.
Capacitatea de a se bucura şi controla comportamentul sexual şi reproductiv în concordanţă cu etica socială şi personală; 2. Absenţa fricii, ruşinii, sentimentelor de
vinovăţie, false convingeri şi alţi factori psihologici care inhibă răspunsul sexual şi afectează relaţiile sexuale şi 3. Absenţa tulburărilor organice, bolilor şi
deficienţelor care interferă cu funcţiile sexuale şi reproductive. În concluzie, OMS declară: „Prin urmare, noţiunea de sănătate sexuală implică o abordare pozitivă
a sexualităţii umane iar scopul îngrijirilor pentru sănătatea sexuală trebuie să fie creşterea calităţii vieţii şi a relaţiilor personale şi nu doar consilierea şi
îngrijirile asociate procreerii sau bolilor cu transmitere sexuală.”
În anul 2001, în urma colaborării Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) cu Organizaţia Panamericană a Sănătăţii (PAHO) şi Asociaţia Mondială pentru
Sexologie (WAS), această definiţie a fost completată în felul următor: „Sănătatea sexuală este parcurgerea procesului continuu ce determină starea de bine pe plan
fizic, psihologic şi socio-cultural, asociată sexualităţii.
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Tot în 2001, US Surgeon General Office (Biroul de coordonare a serviciilor de sănătate publică din SUA) a publicat „Apelul la acţiune pentru promovarea
sănătăţii sexuale şi şi a comportamentului sexual responsabil” în care reia în linii mari definiţia OMS.
În anul 2002, OMS a publicat pe secţiunea „gender and reproductive rights” a website-ul său o nouă definiţie: „Sănătatea sexuală este starea de bine fizică,
emoţională, mentală şi socială asociată sexualităţii şi nu doar absenţa bolilor, disfuncţiilor sau infirmităţii. Sănătatea sexuală impune o abordare pozitivă şi
tolerantă a sexualităţii şi relaţiilor sexuale, precum şi posibilitatea de a avea experienţe sexuale plăcute, lipsite de riscuri, fără constrângeri, discriminare şi
violenţă. În vederea aigurării şi menţinerii sănătăţii sexuale, este necesară respectarea, protejarea şi îndeplinirea drepturilor sexuale ale tuturor persoanelor.”
Aceste definiţii au fost criticate în rânduri repetate ca fiind tautologice şi ideologice. Întradevăr, ele formulează un ideal dezvoltat pe parcursul secolului al XXlea de clasa de mijloc din ţările vestice industrializate. Ele nu pot fi aplicate în mod universal pentru toate regiunile globului sau toate perioadele istoriei.
Este clar că aceste probleme merg dincolo de preocupările medicale. Într-adevăr, printre cele mai semnificative reuşite în deceniul trecut se numără
recunoaşterea şi confirmarea complexului social, economic şi politic, forţe care influenţează vulnerabilitatea populaţiei la afecţiuni sexuale. Este evident că
eforturile de a schimba comportamentele individuale sau ale grupurilor sunt puţin probabil să aibă succes în ameliorarea sănătăţii sexuale dacă vom continua să
rămânem izolaţi. Ne referim în mod fundamental la forme ale excluziunii şi inegalităţii – în particular sărăcia, inegalitatea între sexe, accesul inegal la educaţie şi
îngrijirea sănătăţii.
Sănătatea sexuală este necesară nu doar în anii de fertilitate ai vieţii (OMS, 2005). Pentru a-şi proteja şi menţine sănătatea sexuală şi reproductivă, oamenii
trebuie să aibă capacitatea să exercite controlul asupra vieţii sexuale şi reproductive şi să aibă acces la reţeaua serviciilor de sănătate. Neglijarea sau negarea
sănătăţii sexuale şi reproductive şi a drepturilor în această zonă sunt rădăcina multor probleme de sănătate în lume.

Sex-sexualitate-gen
Sex
Specia umană se caracterizeazăprinreproduceresexuatăceea ce presupune existenţa celordouă sexe. Sexualizarea reprezintă apariţia caracterelor sexuale încursul
dezvoltării ontogenetice. Sexul reprezintă totalitatea particularităţilor genetice, morfo-funcţionale şi psiho-comportamentale care definesc un individ ca bărbat sau
ca femeie. Sexul unui adult este definit de constituţia sa genetică, fenotipul său sexual şi rolul sexualpe care şi-l atribuie (identitatea sexuală şi orientarea sexuală).
Sexualizarea se desfăşoară în etape succesive, progresive, programate şi coordonate în timp, fiind un proces reglat genetic şi hormonal.
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În momentul fecundaţiei se stabileşte sexul genetic sau cromozomial al individului. Sexul este determinat de cromozomii sexului care controlează mecanismele
prin care se deci dedacă individul va fi bărbat sau femeie. Diferenţele dintre sexe nu sunt evidente la începutul dezvoltării embrionare. Pâna în săptămâna a şasea
de sarcină, indiferent de constituţia genetică -- XX sau XY -- , embrionii au o înfăţişare comună cu structuri iniţiale (progonada sau gonada nediferenţiată)
ambivalente. După acest moment, încep o serie de transformări ale embrionilor care au ca rezultat diferenţierea sexuală. Determinismul sexual sau diferenţierea
sexuală primară este controlată de prezenţa sau absenţa cromozomului Y. Ulterior, în lunile 4-5 de viaţă intrauterină, se formează organele genitale externe. După
naştere, la vârsta de 2-3 ani se stabileşte identitatea sexuală (conştientizarea apartenenţei la un anumit sex), identitate psiho-sociala de tip masculin sau feminin. La
pubertate, sub influenţa hormonilor sexuali, apar caracterele sexuale secundare şi se definitivează comportamentul sexual.
Sexul genetic, sexul gonadic, cel fenotipic şi cel hormonal constituie sexul somatic al unei persoane.

Sexualitate
Sexualitatea este modul în care oamenii experimentează erotismul şi se exprimă ca fiinţe sexuale, felul cum se percep ca bărbaţi sau femei, capacitatea de a avea
experienţe erotice şi de a răspunde la ele. Adeseori reprezintă un aspect al nevoii individului pentru apropiere, atenţie şi atingere. Termenul de sexualitate umană
poate include aspecte culturale, politice, legale şi filozofice. El se poate referi la moralitate, etică, teologie, spiritualitate sau religie.
Conceptul de sexualitate cuprinde totalitatea însuşirilor morfologice, fiziologice şi psihologice care caracterizează sexele şi fenomenul sexual. Studiul
comportamentului sexual a luat avânt abia în secolul XX, iar la început s-a considerat că el este instinctiv. Cu toate acestea, pe parcursul cercetărilor, treptat a
devenit evident faptul că sexualitatea poate fi interpretată ca un proces de învăţare şi, prin urmare, se poate modifica, adică se poate dezvolta. Cu toţii dorim să ne
îmbunătăţim sexualitatea, iar acest lucru face parte din cultura normală a omului modern.
Conceptul de sexualitate cuprinde totalitatea însuşirilor morfologice, fiziologice şi psihologice care caracterizează sexele şi fenomenul sexual. Studiul
comportamentului sexual a luat avânt abia în secolul XX, iar la început s-a considerat că el este instinctiv. Cu toate acestea, pe parcursul cercetărilor, treptat a
devenit evident faptul că sexualitatea poate fi interpretată ca un proces de învăţare şi, prin urmare, se poate modifica, adică se poate dezvolta. Cu toţii dorim să ne
îmbunătăţim sexualitatea, iar acest lucru face parte din cultura normală a omului modern.
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Gen
Acest concept se referă la diferenţele sociale (în opoziţie cu diferenţele biologice – vezi „Sex”) dintre femei şi bărbaţi, diferenţe care sunt însuşite şi susceptibile de
a se modifica în timp, cunoscând variaţii largi, atât în cadrul aceleiaşi culturi, cât şi în culturi diferite. Roluri de gen sunt atitudinile şi comportamentele dominante
pe care societatea le asociază cu fiecare sex. Acestea includ drepturile şi responsabilităţile normative pentru bărbaţi şi femei într-o anumită societate. Rolurile de
gen presupun un amestec de comportamente psihologice, atitudini, norme şi valori pe care societatea le desemnează ca fiind masculine sau feminine.
Identitatea de gen este sentimentul individual al masculinităţii sau feminităţii proprii, determinat atât de factori biologici, psihologici, sociali, cât şi de atitudini şi
comportamente însuşite din mediul familial sau cultural. De cele mai multe ori, identitatea de gen este identică cu sexul biologic al cuiva. Alteori, identitatea de gen
şi sexul biologic nu se suprapun însă total (transgender) sau sunt chiar antagonice (transsexual).

Identitatea sexuală
Identitatea sexuala este o componenta esentiala a personalitatii umane. Ea face parte din conştiinţa de sine şi are o determinare socială importantă. Identitatea
sexuală se formează prin integrarea sexului somatic cu cel psiho-social. Sexul psihologic se exprima prin sex-roluri, adică ansambluri de obligaţii şi îndatoriri
atribuite bărbatului sau femeii. Rolurile de sex se dobândesc prin socializare: individul învaţă atitudinile şi comportamentele care se aşteaptă de la cel care aparţine
unei categorii de sex. Mijloacele de comunicare în masa întăresc stereotipiile sexuale. Sexul social este dat de sexul legal declarat pe baza sexului fenotipic şi de
statutul social conferit şi recunoscut de microgrupurile sociale.

Preocupări
Preocupările în domeniul sănătăţii reproducerii şi sexualităţii includ:
−

planificarea familială;

−

îngrijirile pre, intra şi postnatale;

−

sarcina nedorită şi avortul nesigur

−

infertilitatea

−

infecţiile cu transmitere sexuală, inclusiv HIV
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−

prevenţia cancerelor genito-mamare;

−

starea de bine în asociată sexualităţii, incluzând satisfacţia şi plăcerea sexuală şi tratarea disfuncţiilor;

−

violenţa şi abuzul în relaţie cu genul şi sexualitatea;

−

impactul unor dizabilităţi psihice şi boli cronice asupra sănătăţii sexuale.

Indicatori de evaluare a stării de sănătate a reproducerii şi sexualităţii:
●

Cunoaşterea mijloacelor de contracepţie; cunoştinţe despre bolile cu transmitere sexuală; starea de sănătate a populaţiei.

●

Mortalitatea materno-infantilă; calitatea îngrijirilor pre-, intra- şi postnatale; procentul avorturilor la adolescenţi.

●

Abuzul sexual, violenţa în familie; procentul persoanelor agresate (femei, bărbaţi).

●

Procentul femeilor/bărbaţilor – în probleme cum ar fi infertilitatea, BTS ş.a.m.d.

●

Natalitatea şi mortalitatea – după 1990.

●

Controlul ginecologic regulat în rândul femeilor (în principiu de la primul contact sexual).

●

Evoluţia siguranţei şi a sănătăţii reproducerii şi sexualităţii.
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Statistică medicală în domeniul sănătăţii reproducerii şi sexualităţii

Date Statistice:

Natalitatea, mortalitatea şi sporul natural al populaţiei

Figura 1. Natalitatea, mortalitatea şi sporul natural al populaţiei
(Sursa: INS, Anuarul statistic al României, 2010)
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Indicele conjunctural al fertilităţii
Indicele conjunctural al fertilitãţii
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Figura 2. Indicele conjunctural al fertilităţii (Sursa: European health for all database – HFA-DB, http://data.euro.who.int/hfadb/)
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Figura 3. Rata generală a fertilităţii (Sursa: European health for all database – HFA-DB, http://data.euro.who.int/hfadb/)
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Rata totală a fertilităţii

Figura 4. Rata totală a fertilităţii (Sursa: INS, Anuarul statistic al României, 2010)
Fertilitatea feminină

Figura 5. Fertilitatea feminină (Sursa: INS, Anuarul statistic al României, 2010)
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Figura 6. Vârsta medie a mamei la naştere, pe medii (Sursa: INS, Anuarul statistic al României, 2010)
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Întreruperi de sarcină, pe grupe de vârstă

Figura 7. Întreruperi de sarcină, pe grupe de vârstă
(Sursa: INS, Anuarul statistic al României, 2010)
Întreruperi de sarcină la 1 000 de femei
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Figura 8. Întreruperi de sarcină la 1 000 de femei
(Sursa: European health for all database – HFA-DB, http://data.euro.who.int/hfadb/)
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Întreruperi de sarcină la 1 000 de născuţi vii
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Figura 9. Întreruperi de sarcină la 1 000 de născuţi vii
(Sursa: European health for all database – HFA-DB, http://data.euro.who.int/hfadb/)
Cancerul cervical

Figura 10. Cancerul cervical
(Sursa: European health for all database – HFA-DB, http://data.euro.who.int/hfadb/)
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Sifilis: cazuri noi de îmbolnăvire la 100 000 de locuitori

45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

40.80%
31.70%
26.20%

2004

2005

2006

22.70%

2007

18.70%
15.10%

2008

2009

Figura 11. Sifilis: cazuri noi de îmbolnăvire la 100 000 de locuitori (Sursa: INS, Anuarul statistic al României, 2010)

Figura 12. SIDA – distribuţie pe sexe, cumulată 1985-2010
(Sursa: Compartimentul pentru Monitorizarea si Evaluarea infecţiei HIV/SIDA în România – INBI „Prof.Dr.M.Balş”, 2010)
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Incidenţa SIDA la adulţi şi copii, 1985 – 2010

Figura 13. Incidenţa SIDA la adulţi şi copii, 1985 – 2010/100.000 locuitori
(Sursa: Compartimentul pentru Monitorizarea si Evaluarea infecţiei HIV/SIDA în România –
INBI „Prof.Dr.M.Balş”, 2010)
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Legislaţia privind sănătatea reproducerii şi sexualităţii
Denumirea
actului
normativ

Constituţia
României

Legea nr.
202/2002
privind
egalitatea de
şanse

Descrierea (cu trimitere la articole)

Domeniile de
reglementare

Constituţia, în art. 16 (titlul 2, capitolul 1),
precizează: (1) „cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a
autorităţilor publice, fără privilegii şi fără
discriminări”; (2) „nimeni nu este mai presus de
lege”. Conform Constituţiei, oamenii au dreptul la
viaţă şi la integritate fizică şi psihică (art. 22, titlul 2,
capitolul 2), la liberă exprimare (art. 30) şi
informaţie (art. 31), la ocrotirea sănătăţii (art. 34,
titlul 2, capitolul 2) şi la un mediu sănătos (art. 34).
Legea prevede că prin „egalitate de şanse între femei
şi bărbaţi se înţelege luarea în considerare a
capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale
persoanelor de sex masculin şi, respectiv, feminin şi
tratamentul egal al acestora”.
Se definesc noţiuni ca discriminare
directă/indirectă, hărţuire sexuală, discriminare
pozitivă şi se explică ce înseamnă muncă de valoare
egală. Art. 4 (capitolul 1) prezintă aceste concepte:
„(a) prin discriminare directă se înţelege diferenţa de
tratament al unei persoane în defavoarea acesteia,
datorită apartenenţei sale la un anumit sex sau
datorită gravidităţii, naşterii, maternităţii ori
acordării concediului paternal”; „(b) prin
discriminare indirectă se înţelege aplicarea de
prevederi, criterii sau practici, în aparenţă neutre,
care, prin efectele pe care le generează, afectează
persoanele de un anumit sex, exceptând situaţia în
care aplicarea acestor prevederi, criterii sau practici
poate fi justificată prin factori obiectivi, fără legătură
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http://www.cdep.ro/pls/dic/sit
e.page?id=339

http://www.cdep.ro/pls/legis/l
egis_pck.htp_act_text?idt=35
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Pentru ca legile să se sprijine
reciproc, este necesară şi o lege
privind sănătatea reproducerii şi
sexualităţii şi reproducerea
umană asistată medical. Avem
un proiect de lege ce atinge
acest punct, doar că nu a fost
aprobat.
Legea dezvoltă prevederile
Constituţiei, accentuând
importanţa accesului liber la
educaţie, la informare.

Denumirea
actului
normativ

Descrierea (cu trimitere la articole)

Domeniile de
reglementare

Sursa

Comentarii

cu sexul”; „(c) prin hărţuire sexuală se înţelege orice
formă de comportament în legătură cu sexul, despre
care cel care se face vinovat ştie că afectează
demnitatea persoanelor, dacă acest comportament
este refuzat şi reprezintă motivaţia pentru o decizie
care afectează acele persoane”; „(d) prin măsuri
stimulative sau de discriminare pozitivă se înţelege
acele măsuri speciale care sunt adoptate temporar
pentru a accelera realizarea în fapt a egalităţii de
şanse între femei şi bărbaţi şi care nu sunt
considerate acţiuni de discriminare”; „(e) prin muncă
de valoare egală se înţelege activitatea remunerată
care, în urma comparării, pe baza aceloraşi indicatori
şi a aceloraşi unităţi de măsură, cu o altă activitate,
reflectă folosirea unor cunoştinţe şi deprinderi
profesionale similare sau egale şi depunerea unei
cantităţi egale ori similare de efort intelectual şi/sau
fizic”. Art. 5 subliniază că „discriminarea directă şi
cea indirectă sunt interzise de lege după criteriul de
sex”. Legea vorbeşte în capitolul 3 de egalitatea de
şanse şi tratament în ce priveşte accesul la educaţie,
sănătate, cultură şi informare. Ea vine în sprijinul
Constituţiei, subliniind importanţa accesului liber la
educaţie, la informare.
Legea nr.46/ 21
ianuarie 2003
privind
drepturile
pacienţilor

Toate prevederile legii sunt importante pentru
persoanele care solicită servicii privind sănătatea
reproducerii şi sexualităţii.
Capitolul V din Legea nr. 46/2003 privind drepturile
pacientului în domeniul reproducerii.

http://www.cdep.ro/pls/legis/l
egis_pck.htp_act_text?idt=39
946
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Nu există legislaţie secundară
care să permită aplicarea legii.
Nu au fost organizate campanii
de informare/educare a
pacienţilor privind drepturile
conferite de această lege şi
modul de sancţionare a
abaterilor.
Nu au fost organizate campanii

Denumirea
actului
normativ

Descrierea (cu trimitere la articole)

Domeniile de
reglementare

Sursa

Comentarii
de informare/educare a
personalului medical privind
modul de respectare a legii în
practica lor curentă.

Legea nr.95/ 14
aprilie 2006
privind reforma
în domeniul
sănătăţii

TITLUL II - Programele naţionale de sănătate crează
bazele implementării Programelor Naţionale de
Sănătate
TITLUL III - Asistenţa medicală primară
CAPITOLUL II - Medicul de familie menţionează
responsabilităţile acestuia, la punctul g) fiind inclusă
promovarea sănătăţii şi stării de bine a pacienţilor
prin intervenţii adecvate şi eficiente;
CAPITOLUL IV - Serviciile furnizate în cadrul
asistenţei medicale primare la Art 75 alin (2) d) este
menţionată monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuziei,
La Art 76 în cadrul serviciilor extinse acordate în
cadrul asistenţei primare este listată la alin b
planificarea familială
CAPITOLUL VI - Rolul şi obligaţiile asistenţei
medicale primare în sistemul sanitar la Art. 83. Obligaţiile personalului şi cabinetelor de medicină
de familie lit e) este menţionată în cadrul obligaţiilor
faţă de pacienţi şi cea a respectării legislaţiei privind
drepturile pacientului
TITLUL V - Asistenţa medicală comunitară
CAPITOLUL III - Beneficiarii, obiectivele şi
acordarea serviciilor şi activităţilor de asistenţă
medicală comunitară la Art 135 alin 2 lit g include
gravidele pe lista persoanelor vulnerabile, categorie
căreia îi revine o atenţie specială în cadrul serviciilor
de asistenţă medicalăcomunitară. La art 138 Obiectivele generale ale asistenţei medicale
comunitare la lit b) este menţionată promovarea

http://www.cdep.ro/pls/legis/l
egis_pck.htp_act_text?idt=72
105

42

Unele din prevederile acestei au
o influenţă negativă asupra
accesului la anumite tehnici de
reproducere asistată datorită
impunerii unor măsuri
birocratice excesive (de ex. art
146 alin 1obligativitatea
avizului unei comisii de avizare
şi în cazul prelevării de celule)
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sănătăţii reproducerii şi a planificării familiale iar la
lit. h) dezvoltarea serviciilor de îngrijire medicală la
domiciliu a gravidei, nou-născutului şi mamei
TITLUL VI - Efectuarea prelevării şi transplantului
de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop
terapeutic – cu câteva excepţii, prevederile acestui
titlu sunt aplicabile în cadrul procedurilor de
reproducere asistată
TITLUL VIII - Asigurările sociale de sănătate
CAPITOLUL II – Asiguraţii, SECŢIUNEA 1 Persoanele asigurateArt. 213. - (1) menţionează în
cadrul persoanelor care beneficiază de asigurare,
fără plata contribuţiei la lit f) femeile însărcinate şi
lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub
salariul de bază minim brut pe ţară.
CAPITOLUL III - Servicii medicale suportate din
Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
SECŢIUNEA 1 - Servicii medicale profilactice La
Art Art 223 alin (2) Serviciile medicale profilactice
suportate din fond sunt următoarele la lit a) este
menţionată monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a
lăuzei, indiferent de statutul de asigurat al femeii; iar
la lit e) serviciile de planificare familială, indiferent
de statutul de asigurat al femeii.
SECŢIUNEA a 6-a - Servicii medicale care nu sunt
suportate din Fondul naţional unic de asigurări
sociale de sănătate menţionează la lit h) fertilizarea
in vitro;
TITLUL XV - Răspunderea civilă a personalului
medical şi a furnizorului de produse şi servicii
medicale, sanitare şi farmaceutice
CAPITOLUL III - Acordul pacientului informat. Art
650 prevede ca vârstă legală pentru exprimarea

43

Sursa

Comentarii

Denumirea
actului
normativ

Legea nr.
48/2002 privind
prevenirea şi
sancţionarea
tuturor formelor
de discriminare

Descrierea (cu trimitere la articole)
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consimţământului informat vârsta de 18 ani
formulând ca excepţie la lit b) situaţiile medicale
legate de diagnosticul şi/sau tratamentul problemelor
sexuale şi reproductive, dacă solicitarea este făcută
expres de un minor în vârstă de peste 16 ani.
Art 2 alin 1 include sexul, orientarea sexuală
şi infecţia cu HIV în rândul criteriilor de
discriminare; la alin 5) include orientarea
sexuală ca şi criteriu de hărţuire care se
sancţionează
Capitolul II – Dispoziţii speciale, Secţiunea I –
Egalitatea în activitatea economică şi în materie de
angajare şi profesie, Art. 5. Include in categoria
contravenţiilor condiţionarea participării la o
activitate economică a unei persoane ori a alegerii
sau exercitării libere a unei profesii în funcţie de sex
sau orientare sexuală
Art 6 include în categoria contravenţiei
discriminarea unei persoane pentru motivul că
aparţine unui anumit sex sau are o anumită orientare
sexuală într-un raport de muncă şi protecţie socială,
cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, manifestată
în următoarele domenii: a) încheierea, suspendarea,
modificarea sau încetarea raportului de muncă; b)
stabilirea şi modificarea atribuţiilor de serviciu,
locului de muncă sau a salariului; c) acordarea altor
drepturi sociale decât cele reprezentând salariul; d)
formarea, perfecţionarea, reconversia şi promovarea
profesională;
e) aplicarea măsurilor disciplinare; f) dreptul de
aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate
de acesta; g) orice alte condiţii de prestare a muncii,
potrivit legislaţiei în vigoare.
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Contravenţiile pot fi sancţionate
prin amenzi.

http://www.antidiscriminare.r
o/orientaresexuala/legislatie/legea-nr482002/?height=600&width=
900
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Art 7 alin 1) include în categoria contravenţiilor
refuzul unei persoane fizice sau juridice de a angaja
în muncă o persoană din cauza sexului sau a
orientării sexuale; alin 2) include în categoria
contravenţiilor condiţionarea ocupării unui post prin
anunţ sau concurs, lansat de angajator ori de
reprezentantul acestuia de apartenţa la un anumit sex
sau de orientarea sexuală; alin 3) menţionează
obligativitatea ca angajatorii să asigure
confidenţialitatea datelor privitoare la sex şi
orientare sexuală a persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă.
Art 8 include în categoria contravenţiilor
discriminarea angajaţilor de
către angajatori, în raport cu prestaţiile sociale
acordate, din cauza apartenenţei la un anumit sex sau
a orientării sexuale
Art 10 include în categoria contravențiilor
discriminarea unei persoane fizice sau a unui grup de
persoane din cauza sexului sau orientării sexuale a a
persoanelor în cauză prin: a) refuzarea acordării
serviciilor publice administrative şi juridice; b)
refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de
persoane la serviciile de sănătate publică - alegerea
medicului de familie, asistenţă medicală, asigurările
de sănătate, serviciile de urgenţă sau alte servicii de
sănătate; c) refuzul de a vinde sau de a închiria un
teren sau imobil cu destinaţie de locuinţă, cu
excepţia situaţiei în care această restrângere este
justificată obiectiv de un scop legitim, iar metodele
de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare;
d) refuzul de a acorda un credit bancar sau de a
încheia orice alt tip de contract, cu excepţia situaţiei
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în care această restrângere este justificată obiectiv de
un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui
scop sunt adecvate şi necesare;
e) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup
de persoane la serviciile oferite de teatre,
cinematografe, biblioteci, muzee şi expoziţii, cu
excepţia situaţiei în care această restrângere este
justificată obiectiv de un scop legitim, iar metodele
de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare;
f) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de
persoane la serviciile oferite de magazine, hoteluri,
restaurante, baruri, discoteci sau de orice alţi
prestatori de servicii, indiferent dacă sunt în
proprietate privată ori publică, cu excepţia situaţiei
în care această restrângere este justificată obiectiv de
un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui
scop sunt adecvate şi necesare; g) refuzarea
accesului unei persoane sau unui grup de persoane la
serviciile oferite de companiile de transport în
comun - prin avion, vapor, tren, metrou, autobuz,
troleibuz, tramvai, taxi sau prin alte mijloace -, cu
excepţia situaţiei în care această restrângere este
justificată obiectiv de un scop legitim, iar metodele
de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare;
h) refuzarea acordării pentru o persoană sau un grup
de persoane a unor drepturi sau facilităţi.
Secţiunea a III-a – Accesul la educaţie
Art. 11 alin 1) include în categoria contravenţiilor
refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de
persoane la sistemul de educaţie de stat sau privat, la
orice formă, grad şi nivel, din cauza sexului sau
orientării sexuale
Art 13 alin 1) include în categoria contravenţiilor
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Legea nr.
210/1999
privind
concediul
paternal şi
maternal

Descrierea (cu trimitere la articole)

Domeniile de
reglementare

orice comportament care are ca scop mutarea sau
alungarea unei persoane sau unui grup de persoane
dintr-un cartier sau dintr-un imobil din cauza sexului
sau a orientării sexuale
Art 14 include în categoria contravenţiilor
interzicerea accesului unei persoane sau al unui grup
de persoane în locurile publice din cauza sexului sau
orientării sexuale
Art 15, include în categoria contravenţiilor orice
comportament manifestat în public, având caracter
de propagandă naţionalist-şovină, de instigare la ură
rasială sau naţională, ori acel comportament care are
ca scop sau vizează atingerea demnităţii ori crearea
unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante,
umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei
persoane, unui grup de persoane sau unei
comunităţi şi legat de apartenenţa la un sex
sau orientare sexuală.
Art. 1 (2) Tatăl copilului nou-născut are dreptul la un
concediu paternal de cinci zile lucrătoare, în
condiţiile prevăzute de prezenta lege.
Art. 2 (1) În cazul în care titularul dreptului la
concediu paternal este asigurat în cadrul sistemului
asigurărilor sociale de stat, el are dreptul la un
concediu paternal plătit de cinci zile lucrătoare.
(2) Concediul paternal se acordă la cerere, în primele
opt săptămâni de la naşterea copilului, justificat cu
certificatul de naştere al acestuia, din care rezultă
calitatea de tată a petiţionarului.
(3) Indemnizaţia pentru concediul paternal se
plăteşte din fondul de salarii al unităţii şi este egală
cu salariul corespunzător perioadei respective.

Sursa

http://www.cdep.ro/pls/legis/l
egis_pck.htp_act_text?idt=21
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Consider că ar trebui să existe
posibilitatea ca ambii părinţi să
aleagă care din ei va avea grijă
de copil. Atât mama, cât şi tatăl
ar trebui să aibă dreptul la un
concediu maternal şi paternal
egal ca număr de zile.
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ORDONANŢĂ
DE URGENŢĂ
Nr. 111 din 8
decembrie 2010
privind
concediul şi
indemnizaţia
lunară pentru
creşterea
copiilor

Art 2 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2011,
persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii
copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din
salarii, venituri din activităţi independente, venituri
din activităţi agricole supuse impozitului pe venit
potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, denumite în continuare venituri supuse
impozitului, pot beneficia opţional de următoarele
drepturi:a) concediu pentru creşterea copilului în
vârstă de până la un an, precum şi de o indemnizaţie
lunară;b) concediu pentru creşterea copilului în
vârstă de până la 2 ani, precum şi de o ndemnizaţie
lunară.
(2) Indemnizaţia lunară prevăzută la alin. (1) lit. a)
se stabileşte în cuantum de 75% din media
veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni şi nu
poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de
3.400 lei.
(3) Indemnizaţia lunară prevăzută la alin. (1) lit. b)
se stabileşte în cuantum de 75% din media
veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni şi nu
poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de
1.200 lei.
(4) Pentru copilul cu handicap concediul pentru
creşterea copilului se acordă până la împlinirea
de către acesta a vârstei de 3 ani, iar indemnizaţia
aferentă se acordă în cuantum de 75% din media
veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni şi nu
poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de
3.400 lei.

Domeniile de
reglementare
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Beneficiarii acestei reglementari
pot ambiii parinti ceea ce face
din Romania o tara extrem de
progresista in aceasta privinta.

48

Denumirea
actului
normativ

Codul penal
(actualizat
2011)

Descrierea (cu trimitere la articole)

Domeniile de
reglementare

Art. 177. Pruncuciderea
Uciderea copilului nou-născut, săvârşită imediat
după naştere de către mama aflată într-o stare de
tulburare pricinuită de naştere, se pedepseşte cu
închisoare de la 2 la 7 ani.
Art. 180. Lovirea sau alte violenţe
Lovirea sau orice acte de violenţă cauzatoare de
suferinţe fizice se pedepsesc cu închisoare de la o
lună la 3 luni sau cu amendă.
Art. 181. Vătămarea corporală
Fapta prin care s-a pricinuit integrităţii corporale sau
sănătăţii o vătămare care necesită pentru vindecare
îngrijiri medicale de cel mult 60 de zile se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
Art. 182. Vătămarea corporală gravă
Fapta prin care s-a pricinuit integrităţii corporale sau
sănătăţii o vătămare care necesită pentru vindecare
îngrijiri medicale mai mult de 60 de zile se
pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.
Art. 185. Despre provocarea ilegală a avortului
Întreruperea cursului sarcinii, prin orice mijloace,
săvârşită în vreuna dintre următoarele împrejurări:
a) în afara instituţiilor medicale sau cabinetelor
medicale autorizate în acest scop;
b) de către o persoană care nu are calitatea de medic
de specialitate;
c) dacă vârsta sarcinii a depăşit paisprezece
săptămâni, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la
3 ani.
Întreruperea cursului sarcinii, săvârşită în orice
condiţii, fără consimţământul femeii însărcinate, se
pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi
interzicerea unor drepturi.

Sursa

http://coduri.cjo.ro/co
dul-penal/
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Dacă prin faptele prevăzute în alin. 1 şi 2 s-a cauzat
femeii însărcinate vreo vătămare corporală gravă,
pedeapsa este închisoare de la 3 la 10 ani şi
interzicerea unor drepturi, iar dacă fapta a avut ca
urmare moartea femeii însărcinate, pedeapsa este
închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor
drepturi.
În cazul când fapta prevăzută în alin. 2 şi 3 a fost
săvârşită de medic, pe lângă pedeapsa închisorii, se
va aplica şi interdicţia exercitării profesiei de medic,
potrivit art. 64 lit. c).
Nu se pedepseşte întreruperea cursului sarcinii
efectuată de medic:
a) dacă întreruperea cursului sarcinii era necesară
pentru a salva viaţa, sănătatea sau integritatea
corporală a femeii însărcinate de la un pericol grav şi
iminent şi care nu putea fi înlăturat altfel;
b) în cazul prevăzut în alin. 1 lit. c), când
întreruperea cursului sarcinii se impunea din motive
terapeutice, potrivit dispoziţiilor legale;
c) în cazul prevăzut în alin. 2, când femeia
însărcinată s-a aflat în imposibilitatea de a-şi
exprima voinţa, iar întreruperea cursului sarcinii se
impunea din motive terapeutice, potrivit dispoziţiilor
legale.
Capitolul 3. Infracţiuni privitoare la viaţa sexuală
Art. 197. Violul. Actul sexual, de orice natură, cu o
persoană de sex diferit sau de acelaşi sex, prin
constrângerea acesteia sau profitând de
imposibilitatea ei de a se apăra ori de a-şi exprima
voinţa, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani
şi interzicerea unor drepturi.
Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 18 ani şi
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interzicerea unor drepturi, dacă:
a) fapta a fost săvârşită de două sau mai multe
persoane împreună;
b) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea,
paza sau în tratamentul făptuitorului;
b1) victima este membru al familiei;
c) s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integrităţii
corporale sau a sănătăţii.
Pedeapsa este închisoarea de la 10 la 25 de ani şi
interzicerea unor drepturi, dacă victima nu a împlinit
vârsta de 15 ani, iar dacă fapta a avut ca urmare
moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este
închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor
drepturi.
Acţiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. 1 se
pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei
vătămate.
Art. 198. Actul sexual cu un minor
Actul sexual, de orice natură, cu o persoană de sex
diferit sau de acelaşi sex care nu a împlinit vârsta de
15 ani se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi
interzicerea unor drepturi.
Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează actul sexual, de
orice natură, cu o persoană de sex diferit sau de
acelaşi sex între 15 şi 18 ani, dacă fapta este
săvârşită de tutore sau curator ori de către
supraveghetor, îngrijitor, medic curant, profesor sau
educator, folosindu-se de calitatea sa, ori dacă
făptuitorul a abuzat de încrederea victimei sau de
autoritatea ori influenţa sa asupra acesteia.
Dacă actul sexual, de orice natură, cu o persoană de
sex diferit sau de acelaşi sex, care nu a împlinit
vârsta de 18 ani, a fost determinat de oferirea sau
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darea de bani ori alte foloase de către făptuitor,
direct sau indirect, victimei, pedeapsa este
închisoarea de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor
drepturi.
Dacă faptele prevăzute în alin. 1-3 au fost săvârşite
în scopul producerii de materiale pornografice,
pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani şi
interzicerea unor drepturi, iar dacă pentru realizarea
acestui scop s-a folosit constrângerea, pedeapsa este
închisoarea de la 5 la 18 ani şi interzicerea unor
drepturi.
Când fapta prevăzută în alin. 1 a fost săvârşită în
împrejurările prevăzute în art. 197 alin. 2 lit. b) ori
dacă faptele prevăzute în alin. 1-4 au avut urmările
prevăzute în art. 197 alin. 2 lit. c), pedeapsa este
închisoarea de la 5 la 18 ani şi interzicerea unor
drepturi.
Dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea
victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de
ani şi interzicerea unor drepturi.
Art.199. Seducţia. Fapta aceluia care, prin
promisiuni de căsătorie, determină o persoană de sex
feminin mai mică de 18 ani de a avea cu el raport
sexual se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.
Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.
Art. 201. Perversiunea sexuală. Actele de
perversiune sexuală săvârşite în public sau dacă au
produs scandal public se pedepsesc cu închisoare de
la 1 la 5 ani.
Actele de perversiune sexuală cu o persoană care nu
a împlinit vârsta de 15 ani se pedepsesc cu
închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor
drepturi.
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Sursa

Comentarii

Denumirea
actului
normativ

Descrierea (cu trimitere la articole)

Domeniile de
reglementare

Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi actele de
perversiune sexuală cu o persoană între 15 şi 18 ani,
dacă fapta este săvârşită de tutore sau curator ori de
către supraveghetor, îngrijitor, medic curant,
profesor sau educator, folosindu-se de calitatea sa,
ori dacă făptuitorul a abuzat de încrederea victimei
sau de autoritatea ori influenţa sa asupra acesteia.
Dacă actele de perversiune sexuală cu o persoană
care nu a împlinit vârsta de 18 ani au fost
determinate de oferirea sau darea de bani ori alte
foloase de către făptuitor, direct sau indirect,
victimei, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani
şi interzicerea unor drepturi.
Dacă faptele prevăzute în alin. 2, 3 şi 31 au fost
săvârşite în scopul producerii de materiale
pornografice, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15
ani şi interzicerea unor drepturi, iar dacă pentru
realizarea acestui scop s-a folosit constrângerea,
pedeapsa este închisoarea de la 5 la 18 ani şi
interzicerea unor drepturi.
Art. 202. Corupţia sexuală. Actele cu caracter
obscen săvârşite asupra unui minor sau în prezenţa
unui minor se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la
5 ani. Când actele prevăzute în alin. 1 se săvârşesc în
cadrul familiei, pedeapsa este închisoarea de la 1 la 7
ani.
Dacă faptele prevăzute în alin. 1 şi 2 au fost
săvârşite în scopul producerii de materiale
pornografice, maximul special al pedepsei se
majorează cu 2 ani.
Ademenirea unei persoane în vederea săvârşirii de
acte sexuale cu un minor de sex diferit sau de acelaşi
sex se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.
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Sursa

Comentarii

Denumirea
actului
normativ

Legea nr.
584/2002
privind măsurile
de prevenire a
răspândirii

Descrierea (cu trimitere la articole)

Domeniile de
reglementare

Art. 203 (1) Hărţuirea sexuală. Hărţuirea unei
persoane prin ameninţare sau constrângere, în scopul
de a obţine satisfacţii de natură sexuală, de către o
persoană care abuzează de autoritatea sau influenţa
pe care i-o conferă funcţia îndeplinită la locul de
muncă se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2
ani sau cu amendă [deci doar dacă e la locul de
muncă; nu menţionează dacă e în timpul orelor de
serviciu sau nu].
(2) Incestul. Raportul sexual între rude în linie
directă sau între fraţi şi surori se pedepseşte cu
închisoare de la 2 la 7 ani.
Art. 309. Contaminarea venerică şi transmiterea
sindromului imunodeficitar dobândit
(1) Transmiterea unei boli venerice prin raport
sexual, prin relaţii sexuale între persoane de acelaşi
sex sau prin acte de perversiune sexuală, de către o
persoană care ştie că suferă de o astfel de boală se
pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.
(2) Transmiterea sindromului imunitar dobândit de
către o persoană care ştie că suferă de această boală
se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani.
(3) Instanţa de judecată va dispune măsura de
siguranţă a obligării la tratament. Sustragerea de la
tratament medical. Sustragerea de la executarea
măsurii de siguranţă a obligării la tratament medical
în cazul infracţiunii de contaminare venerică se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an.
Art 1 (4) În toate unităţile de învăţământ, de stat sau
private, se va asigura difuzarea prin mijloace de
informare în masă de programe de educaţie şi
informative privind prevenirea transmiterii infecţiei
cu HIV şi comportamentul adecvat faţă de

Sursa

http://www.cdep.ro/pls/legis/l
egis_pck.htp_act_text?idt=38
597
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Comentarii

Denumirea
actului
normativ
maladiei SIDA
în România şi
de protecţie a
persoanelor
infectate cu HIV
sau bolnave de
SIDA

•

Descrierea (cu trimitere la articole)

Domeniile de
reglementare

persoanele afectate de boala SIDA.
Art 3 - Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de
SIDA beneficiază de protecţie socială, de tratament
nediscriminatoriu în ceea ce priveşte dreptul la
învăţătură, dreptul la muncă şi protecţia socială a
muncii şi la promovarea profesională, iar starea
sănătăţii lor nu poate constitui criteriu de concediere.
Art. 8. - (1) Păstrarea confidenţialităţii datelor
privind persoanele infectate cu HIV sau bolnave de
SIDA este obligatorie pentru: a) angajaţii reţelei
sanitare; b) angajatorii acestor persoane; c)
funcţionarii publici care au acces la aceste date.
(2) În cazul medicilor informaţiile cu privire la
statusul HIV/SIDA al unui pacient trebuie să fie
comunicate între specialişti, pentru a se asigura
acurateţea diagnosticelor şi conduitelor terapeutice
chirurgicale şi nechirurgicale în diferitele faze
evolutive ale infecţiei HIV/SIDA.
(3) Pacientul este obligat să informeze medicul
curant, inclusiv medicul stomatolog, cu privire la
statusul său HIV, atunci când îl cunoaşte.
(4) Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de
SIDA care îşi cunosc statusul de HIV pozitiv
răspund, conform legii, pentru transmiterea voluntara
a infecţiei.
Art. 9. - Unităţile sanitare şi medicii, indiferent de
specialitate, sunt obligaţi să interneze şi să asigure
îngrijirile medicale de profil în specialitatea pe care
o reprezintă, în conformitate cu patologia prezentată
de pacient.
Sănătatea reproducerii şi sexualităţii: LEGISLATIE SUPLIMENTARA
Decretul-lege nr. 1/26.12.1989 privind legalizarea avortului;
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Sursa

Comentarii

Politici publice în domeniul sănătăţii reproducerii şi sexualităţii
Analiza situaţiei
•

Identificarea actorilor ce se ocupă cu elaborarea politicilor publice care ţin de promovarea egalităţii de şanse în ceea ce priveşte drepturile fiecărui
individ asupra corpului său; măsurile luate pentru siguranţa şi sănătatea reproducerii şi sexualităţii.

•

Identificarea unor programe de sănătate a reproducerii, de prevenţie a cancerului de col, a cancerului mamar. Cum este promovată această ramură
primordială în viaţa fiecărei persoane?

•

Programul de fertilizare in vitro şi embriotransfer.

•

În comunitatea romă – este prezentă discriminarea în ceea ce priveşte accesul la informare şi la educaţie sexuală?

•

Strategia naţională este în curs de elaborare.

•

Proiectul de lege privind sănătatea reproducerii şi reproducerea umană asistată medical - încă nu a fost aprobat.

Programe naţionale în domeniul sănătăţii reproducerii şi sexualităţii (selecţie):
•

În anul 2010, Serviciul pentru programe de sănătate (Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate) a asigurat coordonarea următoarele
programe privind sănătatea reproducerii şi sexualităţii:
Programe naţionale privind bolile transmisibile (aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Sănătate Nr.
264/407 din 1 aprilie 2010).
1. Programul naţional de imunizare
2. Programul naţional de boli transmisibile (infecţie HIV, tuberculoză, infecţii cu transmitere sexuală şi alte boli transmisibile prioritare)
2.1. Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare;
2.2. Subprogramul de supraveghere şi control al infecţiei HIV;
2.3. Subprogramul de supraveghere şi control al tuberculozei;
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2.4. Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor cu transmitere sexuală;
2.5. Subprogramul naţional de intervenţie în pandemia de gripă;
2.6. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză.
3. Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale
4. Programul naţional de hematologie şi securitate transfuzională
5. Programul naţional pentru asigurarea managementului programelor naţionale privind bolile transmisibile
Astfel în anul 2010 au fost alocaţi 210.450 mii lei pentru implementare programelor naţionale de supraveghere şi control al bolilor transmisibile respectiv:
programul naţional de imunizare – 166.890 mii lei iar pentru programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile HIV/SIDA, TBC, boli cu
transmitere sexuală, 43.560 mii lei.
(Sursa: Ministerul Sănătăţii, Raportul de activitate al ministerului sănătăţii pe anul 2010, http://www.ms.ro/?pag=206)
•

Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucureşti coordonează Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului.
Obiective:
a) Creşterea accesului şi calităţii serviciilor specifice de sănătate a reproducerii pentru prevenirea sarcinilor nedorite, morbidităţii şi mortalităţii materne;
b) Regionalizarea îngrijirilor perinatale pentru copiii cu greutate mică la naştere sau alte patologii grave în perioada perinatală;
c) Realizarea screeningului la naştere a unor afecţiunii cu potenţial invalidant şi posibilităţi de prevenţie a handicapului;
d) Ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi a copilului;
e) Depistarea precoce şi prevenirea secundară a unor complicaţii la unele boli cronice ale copilului.

•

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu" Bucureşti - Centrul de planificare familială coordonează Programul de creştere a accesului
la servicii moderne de planificare familială.
Activităţi:
a) procurarea şi distribuţia de contraceptive*;
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b) tipărirea şi distribuţia de formulare de înregistrare şi raportare a activităţii de planificare familială;
c) monitorizarea desfăşurării intervenţiei, estimarea consumului, a necesarului de contraceptive şi a numărului furnizorilor de servicii, în colaborare cu Biroul
pentru România al Fondului ONU pentru Populaţie prin instruirea personalului în utilizarea sistemului informatic InterCON;
d) adaptarea sistemului logistic InterCON pentru a include alte produse distribuite în cadrul Programului naţional de sănătate a femeii şi copilului;
e) elaborarea unei strategii pentru sănătatea reproducerii în colaborare cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Biroul pentru România al Fondului ONU pentru
Populaţie.
NOTĂ:
* Contraceptivele se acordă fără plată prin cabinetele de planificare familială, prin cabinetele medicilor de familie incluşi în program, prin cabinetele de obstetrică-ginecologie din ambulatoriul de specialitate şi spital, precum
şi prin secţiile de ginecologie în care se efectuează avorturi la cerere. Categoriile de persoane beneficiare ale acordării gratuite a contraceptivelor sunt şomerele, elevele şi studentele, persoanele care fac parte din familii
beneficiare de ajutor social, femeile cu domiciliul stabil în mediul rural, femeile care efectuează un avort, la cerere, într-o unitate sanitară publică, precum şi alte persoane fără venituri, care dau declaraţie pe propria răspundere
în acest sens. Toţi furnizorii de servicii medicale de planificare familială incluşi în program au obligaţia de a justifica consumul de contraceptive către direcţiile de sănătate publică teritoriale.

Unităţi care derulează intervenţia:
a) Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sârbu" Bucureşti - Centrul de planificare familială;
b) direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
c) unităţi sanitare cu paturi, cu secţii de ginecologie, cabinete de planificare familială, cabinete de obstetrică-ginecologie din ambulatoriul de specialitate;
d) cabinete medicale de asistenţă medicală primară.

Instituţii cu responsabilităţi în domeniul egalităţii de şanse
Tabelul 1. Instituţii cu responsabilităţi în domeniul egalităţii de şanse
Numele
instituţiei
Ministerul
Muncii, Familiei
şi Protecţiei
Sociale

Descrierea

Activităţile

Instituţia de specialitate a
administraţiei publice centrale, în
subordinea Guvernului, având rol
de coordonare a aplicării

Priorităţile
Adoptarea de acte
normative, elaborarea şi
punerea în aplicare a
politicilor publice în
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Comentarii
Înainte se numea Ministerul
Muncii, Familiei şi Egalităţii de
Şanse;
http://www.mmuncii.ro/ro/

Numele
instituţiei

Descrierea

Activităţile

politicilor din domeniul egalităţii
de şanse şi de tratament între
femei şi bărbaţi.

Direcţia egalitate
de şanse între
femei şi bărbaţi
(DESFB) fosta
Agenţie Naţională
pentru Egalitate
de Şanse între
Femei şi Bărbaţi

Priorităţile

Comentarii

domeniul egalităţii de şanse
şi de tratament între femei
şi bărbaţi.

Direcţia egalitate de şanse între
femei şi bărbaţi (DESFB) a
preluat o parte dintre atribuţiile
fostei Agenţii Naţionale pentru
Egalitatea de Şanse între femei
Atribuţii: a) elaborează
şi bărbaţi (ANES).
politicile şi planurile de
ANES s-a înfiinţat în anul
acţiune ale Guvernului în
2005, ca organism de
domeniul egalităţii d eşanse
specialitate al administraţiei
între femei şi bărbaţi; b)
publice cu atribuţia principală
primeşte
Punerea în aplicare a Strategiei Naţionale
de a introduce principiului
reclamaţii/plângeri privind
în domeniul egalităţii de şanse între femei
egalităţii de şanse şi de
încălcarea dispoziţiilor
şi bărbaţi pentru perioada 2010-2012.
Îşi desfăşoară activitatea în
tratament între femei şi bărbaţi
normative referitoare la
Acest document strategic adoptat de
subordinea Ministerului, Muncii
în toate politicile şi programele
principiul egalităţii de
Guvernul României are următoarele arii
Familiei şi Protecţiei Sociale, sub
naţionale. ANES îşi desfăşura
şanse şi de tratament între
de intervenţie: educaţia, piaţa muncii,
forma instituţională de direcţie de
activitatea în baza Legii nr.
femei şi bărbaţi de la
specialitate începând cu iulie 2010. eliminarea rolurilor şi stereotipurilor de
202/2002 privind egalitatea de
persoane juridice, fizice,
gen şi participarea echilibrată a femeilor şi
şanse şi de tratament între femei
instituţii publice sau private
bărbaţilor la procesul decizional. Pentru
şi bărbaţi. În prezent legea este
şi le transmite instituţiilor
fiecare dintre aceste domenii de interes au
în vigoare, cu o serie de
competente în vederea
fost stabilite activităţi specifice.
modificări şi amendamente.
soluţionării şi aplicării
DESFB continuă activităţile
sancţiunilor; c) avizează
ANES printre care şi
proiecte de acte normative
următoarele:
în vederea integrării
–Supraveghează respectarea
principiului egalităţii de
convenţiilor internaţionale
şanse între femei şi bărbaţi.
referitoare la egalitatea de şanse
între femei şi bărbaţi ratificate
de România, precum şi
respectarea întregului pachet
legislativ comunitar în
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Numele
instituţiei

Descrierea

Activităţile

Priorităţile

Comentarii
domeniu.
– Transmite cazurile de
discriminare pe criteriul de sex
către Consiliul Naţional pentru
Combaterea Discriminării şi
Inspecţia Muncii.

CONES
(Comisia
naţională în
domeniul
egalităţii de şanse
între femei şi
bărbaţi)

Agenţia Naţională
pentru Ocuparea
Forţei de Muncă

Casa Naţională de
Pensii şi Alte
Drepturi de
Asigurări Sociale

Comisie consultativă alcătuită din
reprezentanţi ai ministerelor şi ai
altor organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale din
subordinea guvernului sau ai
autorităţilor administrative
autonome, ai organizaţiilor
sindicale şi ai asociaţiilor
patronale reprezentative la nivel
naţional şi din reprezentanţi ai
ONG-urilor cu activitate
recunoscută în domeniu,
desemnaţi prin consens de ele.
Asigură aplicarea măsurilor de
respectare a egalităţii de şanse şi
tratament între femei şi bărbaţi în
domeniul furnizării de servicii
pentru ocuparea şi formarea
profesională de muncă, precum şi
al protecţiei sociale a persoanelor
neîncadrate în muncă.
Asigură aplicarea măsurilor de
respectare a egalităţii de şanse şi
tratament între femei şi bărbaţi în
domeniul administrării şi
gestionării sistemului public de
pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale.

Asigură coordonarea activităţii comisiilor
judeţene şi a municipiului Bucureşti în
domeniul egalităţii de şanse între femei şi
bărbaţi (COJES).

Începând cu iulie 2010, odată
cu desfiinţarea ANES, Comisia
Naţională în domeniul
Egalităţii de şanse între femei şi
bărbaţi nu mai este funcţională.

Derulează proiecte şi programe având ca
obiectiv integrarea pe piaţa muncii a
femeilor, organizează burse ale locurilor
de muncă destinate femeilor şi derulează
programe de formare profesională şi
reconversie profesională pentru femei.

Colaborează cu
DESFB în derularea de
programe, proiecte şi
campanii având ca scop
promovarea
principiului egalităţii
de şanse între femei şi
bărbaţi.
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Asigurarea creşterii
gradului de ocupare în
rândul femeilor şi
reducerea numărului de
şomeri în rândul femeilor.

Numele
instituţiei

Inspecţia Muncii

Consiliul
Naţional de
Formare
Profesională a
Adulţilor
– INCSMPS
(Institutul Naţional de Cercetare
Ştiinţifică în
Domeniul Muncii
şi Protecţiei
Sociale).
– INCDPM
„Alexandru
Darabont”
(Institutul
Naţional de
CercetareDezvoltare pentru
Protecţia Muncii)
Ministerul
Educaţiei,
Cercetării,

Descrierea

Activităţile

Priorităţile

Comentarii

Instituţie responsabila cu controlul
aplicarii unitarea a dispoziţiilor
legale în domeniul relaţiilor de
muncă, securităţii şi sănătăţii în
muncă, inclusiv aplicarea
legislaţiei din domeniul egalităţii
de şanse şi de tratament între
femei şi bărbaţi.
Autoritate administrativă
autonomă cu rol consultativ,
asigură aplicarea măsurilor de
respectare a egalităţii de şanse şi
tratament între femei şi bărbaţi în
elaborarea politicilor şi strategiilor
privind formarea profesională a
adulţilor.

Se află în coordonarea
Ministerului Muncii, Solidarităţii
Sociale şi Familiei.

Derulează activităţi de cercetare şi
analiză.

Prin inspectoratele şcolare
teritoriale, efectuează controlul
privind includerea în planurile de

Sunt responsabile cu
promovarea şi asigurarea
egalităţii de şanse şi
tratament între femei şi
bărbaţi în domeniile lor
specifice de activitate şi
pun la dispoziţie datele şi
informaţiile pe care le
deţin, necesare elaborării
strategiilor şi politicilor în
domeniu.
Asigură, prin mijloace
specifice, instruirea şi
educarea în spiritul
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http://www.edu.ro/index.php

Numele
instituţiei
Tineretului şi
Sportului

Ministerul
Sănătăţii

Descrierea

Activităţile

Avocatul
Poporului

Institutul Naţional
de Statistică

Dezvoltă statisticii de gen şi se
asigură de implementarea în
România a indicatorilor de gen
promovaţi de Comisia Europeană.

Consiliul
Economic şi
Social

Instituţie publică de interes
naţional, tripartită, autonomă,
constituită în scopul dialogului
tripartit la nivel naţional între
organizaţiile patronale,

Comentarii

egalităţii de şanse între
femei şi bărbaţi.

învăţământ şi în alte instrumente
curriculare, precum şi în
activitatea curentă a unităţilor de
învăţământ a măsurilor de
respectare a principiului egalităţii
de şanse şi tratament între femei şi
bărbaţi.
Prin direcţiile de sănătate publică
judeţene şi a municipiului
Bucureşti, controlează aplicarea
măsurilor de respectare a egalităţii
de şanse şi tratament între femei şi
bărbaţi în domeniul sănătăţii, în ce
priveşte accesul la serviciile
medicale, calitatea lor şi sănătatea
la locul de muncă.
Rolul fundamental este de a apăra
drepturile şi libertăţile cetăţeneşti
în raport cu autorităţile publice.

Priorităţile

Proiecte de lege în ceea ce
priveşte egalitatea de şanse
şi tratament între femei şi
bărbaţi în domeniul
sănătăţii.
Primeşte şi soluţionează plângerile
privind încălcarea legislaţiei din domeniul
egalităţii de şanse şi tratament între femei
şi bărbaţi şi sancţionează faptele de
discriminare pe criteriul de sex..
Derulează analize, cercetări, sondaje în
ariile de interes pentru promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, ca de
exemplu: ocuparea, şomajul, participarea
echilibrată a femeilor şi bărbaţilor la decizie, accesul la educaţie şi servicii, concilierea vieţii de familie cu viaţa
profesională.
– Avizează actele normative din
domeniile de competenţă.
– Elaborează, la solicitarea guvernului, a
parlamentului sau din proprie iniţiativă,
analize şi studii privind realităţile
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http://www.ms.gov.ro/

http://www.avp.ro/
Instituţie sprijinită de
Parlament.

Avizul CES este
obligatoriu în procesul de
promovare şi adoptarea a
oricărei măsură legislativă,
inclusiv din domeniul

http://www.ces.ro/
Legea nr. 62/2011 privind
dialogul social.

Numele
instituţiei

Descrierea
organizaţiile sindicale şi
reprezentanţi ai societăţii civile
organizate. Consiliul e consultat
obligatoriu de iniţiatorii
proiectelor de acte normative din
domeniul său de competenţă.
Rezultatul consultării se
concretizează în avize la proiectele
de acte normative. Domeniile de
competenţă: politicile economice;
politicile financiare şi fiscale;
relaţiile de muncă, protecţia
socială şi politicile salariale;
politicile în domeniul sănătăţii;
educaţia, cercetarea şi cultura.

Consiliul
Naţional pentru
Combaterea
Discriminării
(CNCD)

Este autoritatea de stat autonomă,
sub control parlamentar, care îşi
desfăşoară activitatea în domeniul
discriminării.
Este garant al respectării şi
aplicării principiului
nediscriminării, în conformitate cu
legislaţia internă în vigoare şi cu
documentele internaţionale la care
România este parte.

Activităţile
economice şi sociale.
– Semnalează guvernului sau
parlamentului apariţia unor fenomene
economice şi sociale care impun
elaborarea unor noi acte normative.

Îşi exercită atribuţiile în următoarele
domenii: prevenirea faptelor de
discriminare prin campanii de informare,
de conştientizare privind drepturile
omului, efectele discriminării, principiul
egalităţii, cursuri de formare, de
informare, proiecte şi programe la nivel
local, regional şi naţional, realizarea unor
studii, rapoarte etc.; medierea faptelor de
discriminare a părţilor implicate în cazul
de discriminare, în prezenţa
reprezentanţilor Consiliului Naţional
pentru Combaterea Discriminării
(urmăreşte reducerea şi eliminarea
faptelor de discriminare, şi nu aplicarea
unor amenzi); investigarea, constatarea şi
sancţionarea faptelor de discriminare;
pentru analiza cât mai corectă a cazurilor
şi luarea deciziilor în cazul petiţiilor
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Priorităţile

Comentarii

egalităţii de şanse între
femei şi bărbaţi. .

http://www.cncd.org.ro/

Numele
instituţiei

Descrierea

Activităţile

Priorităţile

Comentarii

primite sau al autosesizărilor, Colegiul
Director dispune de măsuri pentru a
investiga cazurile, în urma cărora constată
existenţa sau nu a faptei de discriminare
şi, după caz, sancţionarea sa; monitorizarea cazurilor de discriminare în urma
constatării lor de către CNCD, supraveghind ulterior părţile implicate;
acordarea asistenţei de specialitate pentru
victimele discriminării cei interesaţi
primind explicaţii despre legislaţie de la
consilierii juridici ai CNCD, prin
îndrumarea asistată în ce priveşte depunerea petiţiei şi informaţii suplimentare ce
decurg din această procedură.
Parlamentul
ONG-uri şi
fundaţii
Direcţia Politici
Asistenţă Socială
Direcţia Generală
Protecţia
Copilului
(DGPC)

Dezbate şi aprobă
proiectele de lege propuse
de guvern; propune legi.

Puterea legislativă

Prin Senat şi Camera
Deputaţilor.

Aras, Asociaţia „SOS
Infertilitatea”, SECS, Asociaţia
ACCEPT
Direcţie de specialitate din cadrul
Ministerului Muncii, Familie şi
Protecţiei Sociale
Direcţiei de specialitate din cadrul
Ministerului Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale.

http://www.copii.ro
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Proiecte în domeniul sănătăţii reproducerii şi sexualităţii
Proiecte de cercetare pe tema sănătăţii reproducerii şi sexualităţii:
•

Lucrări de licenţă şi doctorat pe tema sănătăţii reproducerii şi sexualităţii (selecţie):
1. Teză de doctorat „Studii clinice şi genetice în tulburările de reproducere”, Doctorat în medicină, UMF Iaşi, Iaşi, 2011, Dr. Lăcrămioara - Ionela Butnariu;
http://www.umfiasi.ro/ScoalaDoctorala/TezeDoctorat/Teze%20Doctorat/REZUMAT%20Butnariu%20Lacramioara.pdf
2. Teză de doctorat „Traficul de femei în scopul exploatării sexuale. Analiza modelelor de integrare socială a victimelor în România”, Universitatea
Bucuresti, Bucuresti, 2010, Dr. Alina Anghel; http://www.unibuc.ro/studies/Doctorate2010Ianuarie/Anghel%20Alina%20%20Traficul%20de%20femei%20in%20scopul%20exploatarii%20sexuale.%20Analiza%20modelelor%20de%20integrare%20sociala%20a%20victimelor
%20in%20Romania/rezumat%20teza%20Alina%20Anghel.pdf
3. Teză de doctorat „Reproducerea umană asistată medical si filiaţia”, Doctorat în drept, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Drept „Simion
Bărnuţiu”, Sibiu, 2009, Dr. Sabin Guţan;
4.

Teză de doctorat „Sănătatea reproducerii şi comportamentul sexual din perspectivă antropo medicală”, Doctorat în medicină, distincţia Cum laude,
Academia Română - Institutul de Antropologie ,,Francisc I. Rainer” , Bucureşti, 2008, Dr. Rada Cornelia;

5. Teză de doctorat „Aspecte ale vietii sexuale la adolescenti, influenta extraversiei/ introversiei în condiuta lor sexuală”, Chiriac Jenica Valentina,
Bucureşti, 2005
•

Proiecte de cercetare individuale sau în echipă, cu finanţare pe tema sănătăţii reproducerii şi sexualităţii (selecţie):
1. Grant CNCSIS cod 72 ,,Coordonate antropologice si psiho-medicale ale sanatatii reproducerii şi sexualităţii la populatii din mediul urban si rural” - PN II
Program: Idei, CNCSIS, 2009-2011;
2. Grant GAR nr. 134, 130 ,,Aspecte antropo-demografice si socio-medicale la populatia în varstã de peste 60 de ani”, Academia Romana, 2007-2008;
3. Grant GAR nr.159, 154 ,,Statusul clinico-psiho-social al femeii la menopauza din mediul urban”, Academia Romana, 2007-2008;
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4. Grant GAR nr.116, 108 ,,Educatia sexuala si planificarea familiei pentru fortificarea starii de sanatate a populatiei, Academia Romana, 2005-2006;
5. Grant GAR 97, 137 ,,Violenta domestica o perspectiva antopologica, Academia Romana, 2003-2004.

Proiecte ale instituţilor şi ONG-urilor în domeniul sănătăţii reproducerii şi sexualităţii
Denumirea
proiectului

Iniţiatorii şi
partenerii

Programul naţional
de fertilizare in
vitro şi
embriotransfer –
proiect de lege
privind
reproducerea
umană asistată
medical

Planul naţional de
acţiune privind
prevenirea şi
combaterea
violenţei asupra
copilului

Descrierea şi activităţile

Sursa

Iniţiator:
Asociaţia
„SOS
Infertilitatea”;
proiect de
lege:
Ministerul
Sănătăţii,
lege aprobată
de Parlament

Program naţional de fertilizare in vitro şi
embriotransfer ce are ca scop susţinerea financiară
a cuplurilor cu probleme de fertilitate din România
care îşi doresc un copil.

http://www.ces.ro/n
ewlib/
PDF/proiecte/Plb78-propunereprivindreproducereaumană.pdf

DGPC,
împreună cu
Guvernul
României

Obiective: creşterea gradului de conştientizare a
populaţiei, în general, şi a profesioniştilor, în
special, pentru prevenirea şi semnalarea/sesizarea
cazurilor de abuz, neglijare şi exploatare a
copilului, inclusiv exploatare sexuală în scop
comercial, exploatare prin muncă, trafic de copii,
migraţie ilegală, violenţă în familie şi alte forme de
violenţă asupra copilului în vederea prevenirii
violenţei asupra copilului; îmbunătăţirea,

http://www.copii.ro/
Files/PLANUL%20
NATIONAL%20DE
%20ACŢIUNE%20
PRIVIND%20PRE
VENIREA%20SI%
20.pdf
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Comentarii (durata, stadiul implementării,
măsurile luate)
Art. 1. Prezenta lege reglementează regimul
juridic al reproducerii umane asistate medical.
Durata iniţială: 2011-2012. Fondurile alocate
de Ministerul Sănătăţii sunt de 4 milioane de
lei şi vizează acoperirea cheltuielilor de
fertilizare in vitro în limita a 1 500 de euro
pentru un cuplu, dacă procedura are ca
rezultat final o sarcina reuşită. Unităţi sanitare
acceptate în program, la data de 15 iunie
2011: Spitalul de Obstetrică-Ginecologie
„Prof. dr. Panait Sârbu” din Bucureşti;
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ClujNapoca; Centrul Medical VIVAMED Braşov;
Centrul de Reproducere Umană Asistată
Gynatal SRL Timişoara; Centrul de Fertilizare
in vitro SC Polisano SRL Sibiu; Centrul
Medical Internaţional DACIA Bucureşti.

2009-2013

Denumirea
proiectului

Strategia naţională
pentru egalitatea de
şanse între femei şi
bărbaţi + planul
general de acţiuni
pentru
implementarea
Strategiei naţionale
pentru egalitatea de
şanse între femei şi
bărbaţi

Iniţiatorii şi
partenerii

Guvernul
României,
semnatari:
primministrul,
ministrul
Muncii,
Familiei şi
Protecţiei
Sociale,
ministrul
Educaţiei,
Cercetării,
Tineretului şi
Sportului;
ministrul
Finanţelor
Publice

Descrierea şi activităţile

Sursa

dezvoltarea şi diversificarea intervenţiei şi a reţelei
de servicii specializate pentru reabilitarea şi
reintegrarea socială a copiilor victime ale abuzului,
neglijării şi exploatării; asigurarea unui cadru
legislativ şi instituţional unitar pentru prevenirea şi
combaterea abuzului, neglijării şi exploatării
copilului, inclusiv a exploatării sexuale în scop
comercial, exploatării prin muncă, traficului de
copii, migraţiei ilegale, a torturii, pedepselor crude,
inumane sau degradante şi a altor forme de
violenţă asupra copilului; armonizarea şi
dezvoltarea sistemelor de formare profesională şi
instruire pentru a răspunde cerinţelor actuale din
domeniul prevenirii şi combaterii violenţei asupra
copilului.
Priorităţi: promovarea participării active a femeii
la luarea deciziilor şi în structurile de reprezentare
publică, creşterea capacităţii instituţionale pentru
implementarea politicilor de gen, crearea
sistemului naţional de sprijinire şi promovare a
politicilor privind egalitatea de şanse pe piaţa
muncii bazate pe fondurile structurale, eliminarea
condiţiei discriminatorii a femeii pe piaţa muncii,
în viaţa social-economică, culturală şi politică,
introducând o reprezentare minimală a femeilor în
parlament şi în primele două linii ierarhice ale
guvernului, începând cu următorul ciclu electoral
(2012), aplicarea unor politici favorabile femeilor,
pentru a le asigura condiţii corespunzătoare în
vederea adaptării la schimbările imediate şi
viitoare de pe piaţa muncii.
Obiective specifice: introducerea perspectivei de
gen în educaţia formală şi nonformală; combaterea
stereotipurilor de gen din sistemul de învăţământ;
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Hotărârea nr.
237/24.03.2010

Comentarii (durata, stadiul implementării,
măsurile luate)

2010-2012

Denumirea
proiectului

Iniţiatorii şi
partenerii

Descrierea şi activităţile

Sursa

Comentarii (durata, stadiul implementării,
măsurile luate)

reducerea diferenţelor de gen în salarizare;
încurajarea concilierii vieţii de familie cu viaţa
profesională; promovarea perspectivei de gen în
viaţa socială; sensibilizarea mass-mediei cu privire
la principiul egalităţii de şanse între femei şi
bărbaţi; încurajarea participării echilibrate a
femeilor şi bărbaţilor la toate nivelurile de luare a
deciziilor.
Program de
prevenire/depistare
a cancerului mamar

Dr. Cristian
Viişoreanu

Campanie pentru
Prevenţia
Cancerului de Sân

Societatea
Română de
Cancer, ClujNapoca,
Institutul Est
European de
Sănătate a
Reproducerii

Prevenţia şi
depistarea
cancerului genitomamar la populaţia
marginalizată din
judeţele Cluj, Sălaj,
Satu Mare, Alba,
Maramureş şi
Bistriţa-Năsăud
„Demnitate şi
Respect. Drepturi

Societatea
Română de
Cancer, ClujNapoca, în
parteneriat cu
Institutul
Oncologic
„Ion
Chiricuţă”,
Cluj-Napoca
Societatea
Română de

În octombrie, în toată ţara se organizează acţiuni
de informare a populaţiei în legătură cu acest tip de
cancer, se realizează campanii de strângere de
fonduri şi de solidarizare cu persoanele bolnave.
Evenimentul se caracterizează prin iluminarea în
roz, la data de 1 octombrie, a unei clădiri
semnificative din oraş.

http://viisoreanu.ro/
2010/03/programdepreveniredepistarea-cancerului-mamar/
http://www.srccjro.o
rg/activitati.htm
http://www.zi-dezi.ro/detaliiarticol/article/luptaroz-impotrivacancerului-desan.html

În Cluj-Napoca această clădire a fost Teatrul
Naţional.
În Târgu-Mureş au fost iluminate 10 clădiri în
cei 10 ani de desfăşurare a campaniei.

Este adresat în condiţii de gratuitate femeilor din
mediul rural sau urban, multe lipsite de asigurări
de sănătate, până în prezent având aproximativ 17
500 de beneficiari.
Informarea şi educarea femeilor pentru a le
conştientiza asupra importanţei prevenţiei
cancerului genito-mamar prin autoexaminare a
sânului şi testare Papanicolau, prin prezentări,
discuţii şi distribuirea unor materiale informative.

http://www.srccjro.o
rg/activitati.htm

În perioada octombrie 2002 – septembrie
2006.
Proiectul a fost suspendat din lipsă de fonduri.

Scopul proiectului este îmbunătăţirea calităţii vieţii
supravieţuitoarelor cu cancer la sân din România

http://www.srccjro.o
rg/activitati.htm

În România, femeile cu cancer la sân sunt
excluse din lista persoanelor cu handicap,
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Denumirea
proiectului
pentru
supravieţuitoarele
cu cancer la sân”

Iniţiatorii şi
partenerii
Cancer, ClujNapoca

Programul Naţional
de screening pentru
depistarea precoce
activă a cancerului
de col uterin

Campanie naţională
de informare pentru
prevenirea
cancerului de col
uterin prin
vaccinare anti-HPV
Proiectul
“Creşterea
accesului şi
utilizării serviciilor
cuprinzătoare de
sănătate a
reproducerii, cu
accent special pe

Descrierea şi activităţile

Sursa

prin modificări legislative care să le asigure
încadrarea în grad de handicap şi includerea
sânului în categoria organelor protezabile acoperite
de stat.

http://www.sfatulme
dicului.ro/HPV-sicancerul-de-coluterin/a-fostdemarat-programulnational-dedepistare-acancerului-de-coluteri_5253

Se desfăşoară anual.

http://www.informarehpv.ro/
Centrul naţional de informare pentru prevenirea
cancerului de col uterin – nucleul campaniei de
informare. Are rol de pivot central deopotrivă în
informarea publică şi în cea de strictă specialitate
pentru medici, autorităţi, profesori.

http://www.ms.ro/?p
ag=52

Între 23 şi 29 ianuarie 2011 se desfăşoară
Săptămâna Europeană de Prevenire a
Cancerului de Col Uterin, ce are ca prioritate
educarea femeilor cu privire la efectele
dezastruoase ale acestei boli, prin
parteneriatul între toţi reprezentanţii
domeniului sănătăţii şi cei ai societăţii civile.

Publicarea şi diseminarea versiunii române a
documentelor de bază ale OMS pentru furnizorii
de servicii de planificare familială; Publicarea şi
diseminarea buletinului “Actualităţi în Planificarea
Familială”; Elaborarea unui manual şi instruirea
medicilor obstetricieni şi neonatologi în îngrijirea
maternă şi neonatală bazată pe dovezi; Publicarea
şi diseminarea versiunii române a documentului

http://www.who.int/
reproductivehealth/p
ublications/family_p
lanning/9789241563
888/en/
http://www.who.int/
reproductivehealth/p
ublications/family_p

Acest program a fost elaborat în scopul prevenirii
şi combaterii cancerului de col uterin şi are ca
obiectiv principal reducerea incidenţei formelor
invazive de boală şi a mortalităţii cauzate de ele.

Ministerul
Sănătăţii, în
parteneriat cu
OMS,
UNICEF şi
Fondul ONU
pentru
Populaţie
Institutul Est
European de
Sănătate a
Reproducerii,
Fondul ONU
pentru
Populaţie
(UNFPA)

Comentarii (durata, stadiul implementării,
măsurile luate)
aceasta împiedicându-le să beneficieze de
facilităţi precum: reduceri la transport,
scutirea de la plata unor taxe şi impozite,
program redus de muncă, ajutor financiar sau
dreptul la asistent personal. SRC îşi propune
să strângă minimum 1 000 de semnături
pentru susţinerea acestei propuneri legislative
de la persoanele ce vor să sprijine cauza
femeilor supravieţuitoare cu cancer la sân.
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Denumirea
proiectului
populaţia rurală,
săracă şi
vulnerabilă”

Iniţiatorii şi
partenerii

Descrierea şi activităţile

Sursa

OMS „Dincolo de cifre” şi suport pentru
elaborarea unei metodologii pentru analiza
confidenţială a deceselor materne şi cazurilor de
proximitate.

Comentarii (durata, stadiul implementării,
măsurile luate)

lanning/9241562846
index/en/index.html
http://www.who.int/
reproductivehealth/p
ublications/family_p
lanning/9780978856
304/en/index.html
http://www.who.int/
reproductivehealth/p
ublications/monitori
ng/9241591838/en/i
ndex.html

Iniţiative ale societăţii civile/ONG-urilor în domeniul sănătăţii reproducerii şi sexualităţii
Numărul de ONG-uri active
care au derulat activităţi în
Axele de intervenţie
domeniul selectat
Pe piaţa muncii activează
numeroase ONG-uri, dintre
Cercetarea, informarea, oferirea
care cca 15 ce susţin stimularea unor cursuri de calificare.
ocupării femeilor pe piaţa
Organizarea unor burse ale
muncii. ONG-uri din România locurilor de muncă, medierea şi
active în domeniul sănătăţii
acordarea unor
reproducerii şi sexualităţii:
ajutoare/stimulente celor care se
SECS, ARAS, ACCEPT,
află în diferite situaţii-limită ce
Institutul Est European de
ţin cu precădere de sănătate şi
Sănătate a Reproducerii
mai ales de sănătatea
(IEESR), Asociaţia MAME,
reproducerii şi sexualităţii.
ASEF (Asociaţia pentru

Beneficiarii

Sursele de finanţare

Femei din mediul rural,
femei victime ale traficului,
tinere absolvente,
adolescenţi ce au nevoie de
consiliere şi servicii
prietenoase de sănătate
sexual-reproductivă şi chiar
orice persoană care îşi
cunoaşte şi îşi exercită
dreptul la sănătate sexualreproductivă. Totodată,
beneficiari ai activităţilor

Finanţări directe de la Comisia
Europeană (PROGRESS,
GRUNTVIG), programe
preaderare, fonduri structurale,
fonduri de la ambasade,
finanţări naţionale. De
asemenea, Uniunea Europeană
şi Guvernul României au un rol
deosebit de important în ceea ce
priveşte finanţarea tuturor
ONG-urilor, precum şi a tuturor
asociaţiilor, societăţior şi
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Alte comentarii

Nici un program de acest tip nu a
fost dezvoltat de ONG-uri. Însă
majoritatea ONG-urilor au la activ
diferite programe şi proiecte
importante.

Numărul de ONG-uri active
care au derulat activităţi în
Axele de intervenţie
Beneficiarii
domeniul selectat
Sănătate, Educaţie şi Familie),
ONG-urilor sunt cuplurile,
ARTEMIS (centru de consiliere
femeile gravide, adulţii şi
împotriva abuzului sexual şi a
copiii străzii, familiile care
violenţei, cu sediul în Cluj),
nu dispun de o situaţie
AEPADO (Asociaţia
financiară deosebită.
Europeană pentru Apărarea
Drepturilor Omului), Asociaţia
ÎNGERII PĂZITORI, Asociaţia
pentru Promovarea Femeii în
România, Asociaţia Română
Anti-SIDA, Programul Comun
al Naţiunilor Unite pentru
HIV/SIDA. Un centru deosebit
de important la nivel de ţară –
şi nu numai – e UNICEFRomânia. Organizaţia
Mondială a Sănătăţii în
parteneriat cu Fondul ONU
pentru Populaţie în România
reprezintă două organizaţii
instituţionale importante în
analiza şi dezvoltarea sănătăţii
reproducerii şi sexualităţii.
SECS (Societatea de Educaţie Promovarea şi respectarea
Fiecare individ are acces
Contraceptivă şi Sexuală)
accesului liber al fiecărei
liber la informare, educaţie
SECS a fost înfiinţată de un
persoane, pe baza propriei
şi servicii de calitate, motiv
grup de profesionişti entuziaşti decizii informate, la educaţie
pentru care sunt promovate
care au încercat să înlocuiască pentru sănătate şi servicii
principiile vieţii asociative
practica avorturilor cu metode complexe, integrate şi de calitate şi egalitatea şanselor
în domeniul sănătăţii
indiferent de orientarea
de contraceptive moderne.
sexuală, etnie, religie, cu
SECS a fost prima organizaţie reproducerii umane, oferirea
nonguvernamentală din
unor servicii de planificare
respectarea diferenţelor
România care s-a implicat în familială. Crearea reţelei
culturale. SECS urmăreşte
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Sursele de finanţare

Alte comentarii

organizaţiilor acreditate din
România. Aşadar, ca surse
principale de finanţare din
partea Uniunii Europene şi a
Guvernului României ar fi:
sprijinirea accesului la internet
şi la serviciile conexe,
dezvoltarea economiei sociale,
sprijin financiar pentru
elaborarea, revizuirea şi
implementarea planurilor de
management pentru ariile
naturale protejate, creşterea
capacităţii organizaţiilor
nonguvernamentale de a
colabora cu instituţiile
administraţiei publice din
România.

Finanţare prin subvenţii ale
SECS a organizat în 1991 prima
Uniunii Europene: această
Conferinţă de Planificare Familială
al cărei scop a fost sensisibilizarea
finanţare este în mare parte
comunităţii medicale şi a publicului
tematică, având obiective
larg faţă de tematica contracepţiei
specifice – mediu, cercetare,
formare – concepute şi puse în moderne şi a beneficiilor sale. SECS
a depus toate eforturile pentru ca
aplicare de diverse
Ministerul Sănătăţii să iniţieze
departamente ale Comisiei
Europene sau agenţii executive. achiziţia unor contraceptive pentru a
Fonduri structurale, instrumente asigura accesul populaţiei la

Numărul de ONG-uri active
care au derulat activităţi în
domeniul selectat
programele de Planificare
Familială, încă de la înfiinţarea
sa în 1990. SECS a fost un
pionier în oferirea unor servicii
de planificare familială,
deschizând primele şase
cabinete PF din România; ca o
noutate, personalul medical din
aceste cabinete a fost constituit
din medici generalişti şi
asistente medicale în contextul
în care serviciile de planificare
familială erau oferite sporadic
şi doar de medicii ginecologi.

ACCEPT România este prima
organizaţie nonguvernamentală
axată pe drepturile omului din
România care apără şi
promovează drepturile LGBT
(lesbiene, gay, bisexuali,
persoane transgender) la nivel
naţional.

Axele de intervenţie

Beneficiarii

Sursele de finanţare

Alte comentarii

guvernamentale de furnizare a ca toţi tinerii să aibă acces la financiare.
contracepţia modernă. Astfel, în
serviciilor de planificare
educaţie sexuală, consiliere
1993 Ministerul Sănătăţii, cu un
familială a fost un pas important, şi servicii prietenoase de
împrumut de la Banca Mondială, a
dar nu şi suficient pentru
sănătate a reproducerii.
cumpărat primul lot de
acoperirea nevoilor populaţiei, Odată cu începerea vieţii
contraceptive. La momentul actual
mai ales a celei din zonele
sexuale, orice persoană
există două mari programe care vin
rurale. Din acest motiv SECS a trebuie să se protejeze de
în sprijinul Programului Naţional
militat pentru aducerea
sarcinile nedorite şi de
pentru sănătatea reproducerii al
serviciilor cât mai aproape de ITS/HIV-SIDA. Indivizii
Ministerului Sănătăţii finanţate de
beneficiar.
trebuie să aibă numărul dorit
USAID şi UNFPA. În cadrul acestor
de copii apelând la
programe SECS este responsabilă de
activităţile desfăşurate în fiecare
planificare familială. Femeia
dintre cele 42 de judeţe ale
gravidă trebuie să primească
României.
îngrijiri corespunzătoare şi
de calitate astfel încât şi ea,
şi copilul să fie sănătoşi.
Cuplurile trebuie să aibă o
viaţă armonioasă lipsită de
violenţă.
Surse de finanţare: subvenţii ale În 1997 ACCEPT a lansat o
Apărarea şi promovarea
campanie naţională şi internaţională
UE, fonduri structurale,
drepturilor persoanelor LGBT
instrumente financiare. ONG- pentru abrogarea art. 200 din Codul
(lesbiene, gay, bisexuali,
urile şi organizaţiile societăţii penal al României prin care erau
transgender) din România ca
Beneficiarii ACCEPT sunt civile constituie un grup-ţintă incriminate relaţiile dintre persoane
drepturi ale omului; apărarea
persoanele LGBT (lesbiene, natural eligibil pentru o parte de acelaşi sex. ACCEPT a organizat
prin toate mijloacele legale a
importantă din finanţarea de la la Bucureşti, între 4 şi 8 octombrie
persoanelor lezate în drepturile gay, bisexuali, persoane
UE, deoarece sunt active în
2000, a XXII-a Conferinţă
şi libertăţile lor fundamentale, transgender) la nivel
multe domenii acoperite de
Europeană ILGA, cu titlul
naţional, dar şi toţi cei
aşa cum sunt prevăzute în
„ACCEPTing Diversity”. În 2004
interesaţi de acest aspect. politicile UE pe o bază
Constituţia României şi în
tratatele internaţionale ratificate
nonprofit, o precondiţie pentru ACCEPT a organizat primul festival
de statul român; educarea
primirea unor fonduri din partea gay din România, sub titlul
societăţii şi mass-media cu
trezoreriilor UE. E dificil de
„Festivalul Diversităţii”. În 2006, cu
privire la LGBT; organizarea
găsit un program al UE care să ocazia Festivalului Gay desfăşurat
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nu includă într-un fel sau altul o sub sloganul „Aceleaşi drepturi,
oportunitate de finanţare pentru aceleaşi obligaţii”, ACCEPT a pus
ONG-uri. În ce priveşte
pe agenda publică problema
finanţarea ACCEPT, s-au
căsătoriei/parteneriatului între
constatat următoarele:
persoane de acelaşi sex.
finanţatorul ACCEPT – Comisia
Europeană prin programul
Tineret în Acţiune; suma – 6
100 de euro; scopurile –
promovarea diversităţii şi a
diferenţelor dintre noi, atragerea
atenţiei asupra nivelului crescut
de discriminare cu care se
confruntă tinerii LGBT prin
educaţie nonformală.
ARAS (Asociaţia Română
Înregistrată oficial în Bucureşti, Totalitatea persoanelor ce La fel ca şi în cazul celorlalte Programele desfăşurate de Asociaţia
Anti-SIDA) este o organizaţie la 10 aprilie 1992, ca organizaţie suferă de această afecţiune organizaţii nonguvernamentale, ARAS sunt:
nonguvernamentală ce are la nonguvernamentală, ARAS a
SIDA Helpline – 0 800 800 033;
gravă, familiile lor şi toţi cei ARAS este finanţată atât de
bază o mulţime de valori
ce sunt interesaţi de acest Uniunea Europeană, cât şi de consilierea pre- şi posttest HIV
fost înfiinţată de un grup de
printre care:
(program de educaţie medicală
tineri voluntari care şi-au propus aspect şi doresc să intervină Guvernul României şi de
nondiscriminarea;
Comisia Europeană. Finanţarea continuă);
pentru ajutorarea celor
drept misiune: informarea şi
recunoaşterea dreptului tuturor educarea tuturor categoriilor de infectaţi. HIV/SIDA e o
reţea socială pentru promovarea
este disponibilă atât prin
la informare, educare, servicii populaţie în ceea ce priveşte
accesului nediscriminatoriu al
boală ca oricare alta.
programele conduse de
sociale şi medicale de înaltă
persoanelor
afectate de HIV la
autorităţile naţionale şi locale,
pericolul reprezentat de SIDA şi Conform legislaţiei
calitate;
internaţionale (drepturile
care sunt finanţate prin fonduri servicii medicale;
mijloacele de prevenire a
dreptul la confidenţialitate;
omului, recomandările
structurale, cât şi prin
infecţiei cu HIV; promovarea
servicii de asistenţă socială pentru
Organizaţiei Mondiale a
atitudinii de sprijin faţă de
programele conduse de Comisie. persoanele afectate de HIV/SIDA;
acceptarea diversităţii, a
Sănătăţii), toţi cetăţenii,
Se estimează că o sumă de peste Vis de adolescent;
alterităţii (persoane, organizaţii, persoanele deja infectate sau
bolnave; apărarea drepturilor şi inclusiv cei cu HIV/SIDA, un miliard de euro pe an este
alte instituţii);
activităţi de consiliere şi suport
trebuie să beneficieze de
alocată pentru proiectele ONG educaţional pentru copii şi
intereselor acestora; oferirea
colaborarea;
toate drepturile omului, fără direct de Comisie, majoritatea în adolescenţi aflaţi în dificultate;
unor servicii de asistenţă
caracterul nonprofit;
materială, morală şi psihologică discriminare. Discriminarea domeniul relaţiilor externe
E timpul să ne implicăm!
axarea pe comunitate;
şi
stigmatizarea
persoanelor
pentru
persoanele
pentru
cooperarea
în
dezvoltare,
ameliorarea informaţiilor despre
voluntariatul;
i f
/b l
i
i f
d
il
l i
d
unor acţiuni pentru respectarea
drepturilor şi libertăţilor
persoanelor LGBT; dezvoltarea
solidarităţii între membrii
comunităţii LGBT; colaborarea
cu organizaţii care promovează
interesele minorităţilor;
dezvoltarea unor servicii care
răspund nevoilor specifice
LGBT din România. ACCEPT
are ca scop schimbarea
mentalităţii privind LGBT din
România.
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Sursele de finanţare
domeniul selectat
infectate/bolnave şi pentru
infectate cu HIV au
drepturile omului, programe de
profesionalismul;
familiile lor.
determinat însă apariţia unor sprijinire a democraţiei şi, în
flexibilitatea.
programe şi legi specifice, special, ajutor umanitar (400 de
Alături de ACCEPT, UNOPA,
naţionale
şi internaţionale. milioane de euro). Alte alocaţii
Tineri pentru Tineri, Salvaţi
Foarte important e ca aceste importante sunt în sectorul
Copiii, RAA, Alături de voi,
persoane să nu fie privite de social (70 de milioane de euro),
precum şi de Fundaţia Baylor
ceilalţi indivizi cu ignoranţă, educaţional (50 de milioane de
Marea Neagră, ARAS
neacceptare, discriminare. euro) şi în cel al mediului în
desfăşoară diferite activităţi şi
cadrul Uniunii Europene.
servicii de informare pentru
prevenirea HIV. De asemenea
ARAS desfăşoară servicii de
consiliere şi testare HIV
gratuite, servicii sociale pentru
persoanele infectate, prestaţii
sociale şi îngrijiri medicale
specifice acestui tip de boală.
IEESR promovează dreptul
Femeil şi bărbaţi, victime Autoritati locale, naţionale,
Institutul Est European de
femeilor şi bărbaţilor la
ale violenţei legate de gen organizaţii din sistemul ONU,
Sănătate a Reproducerii
donatori bilaterali, proiecte
sau în familie, agresori
(IEESR), înfiinţat în urmă cu sănătatea reproducerii şi
internaţionale.
familiali, profesionişti
15 ani, are o istorie amplă de sexualităţii şi la o viaţă fără
colaborare cu organizaţiile din violenţă legată de gen. Pentru a (medici, psihologi, jurişti,
sistemul Naţiunilor Unite, în împlini această misiune, IEESR poliţişti, asistenţi sociali),
dezvoltă şi implementează
special Fondul ONU pentru
autorităţi locale.
Populaţie (UNFPA) şi
proiecte de cercetare, formare
Organizaţia Mondială a
profesională şi comunicare,
Sănătăţii (OMS). Pe lângă
oferă servicii medicale şi sociale
activităţile desfăşurate în
şi furnizează asistenţă tehnică.
România, IEESR a coordonat şi
implementat numeroase
activităţi internaţionale în aria
sănătăţii reproducerii şi
violenţei în familie.
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Alte comentarii
transmiterea infecţiei cu HIV,
consecinţele infecţiei, reducerea
riscurilor şi abilitatea de a adopta şi
a menţine o strategie de reducere a
riscurilor în rândul copiilor şi
adolescenţilor ocrotiţi în centre de
plasament;
Seara de seară;
prevenirea transmiterii HIV/SIDA şi
ITS în rândul persoanelor care
practică sexul comercial;
opţiuni pentru sănătate.

În toate activităţile sale, IEESR
promovează dialogul, parteneriatele
şi cooperarea internaţională. IEESR
sprijină atingerea Obiectivelor de
Dezvoltare ale Mileniului, în special
Obiectivele 3 şi 5, prin eforturile
combinate ale guvernelor,
organizaţiilor societăţii civile şi
sectorului privat, în cadrul unui
parteneriat mai puternic şi mai
eficient pentru dezvoltare.

Scurtă monitorizare a presei privind sănătatea reproducerii şi sexualităţii
Iată câteva articolele pe tema sănătăţii reproducerii şi sexualităţii din perioada 1 ianuarie 2009 – 1 ianuarie 2011 (Gândul, Adevărul, Evenimentul Zilei, Romedic,
Psychologies, alte ziare şi reviste din România):
−

Codruţa Horja, „Ploieşti: Simona Popescu îi învaţă pe elevi despre sexualitate”, Adevărul, 22 mai 2010;

−

Lidia Ioniţă, Ioana Gavrău, „România, pe locul întâi în Europa la numărul de mame minore”, Adevărul, 1 iunie 2010;

−

Nicoleta Chelaru, „Zeci de minore au rămas însărcinate încă de la vârsta de 12 ani”, Adevărul, 29 aprilie 2010;

−

Raluca Sofronie, „Copilul gay, un şoc pentru părinţi”, Adevărul, 8 noiembrie 2009;

−

Florentina Ionescu, „Bucureşti: «Fraţi şi surori de închiriat» de Ziua Mondială a Contracepţiei”, Adevărul, 26 septembrie 2009;

−

Ana Jitarita, Andreea Marin, „Violul mutilează sufletul pe viaţă”, Adevărul, 20 august 2009;

−

Raluca Sofronie, „Ce le spunem copiilor despre sex?”, Adevărul, 9 ianuarie 2010;

−

Raluca Sofronie, „De ce dispare dorinţa din viaţa de cuplu?”, Adevărul, 8 mai 2010;

−

Andrada Floria, „Tot mai multe cupluri sunt infertile”, Adevărul, 5 mai 2010;

−

„Pubertatea sexuală feminină izosexuală”, http://www.romedic.ro/, 20 ianuarie 2009;

−

„Centrofarm lansează o campanie de prevenire a cancerului de col uterin”, http://www.romedic.ro/, 14 ianuarie 2009;

−

„Întrerupere de sarcină în cazul fetiţei de 12 ani”, http://www.romedic.ro/, 19 ianuarie 2009 (sursa: Agerpres);

−

„Cancerul de col uterin, pe locul doi ca frecvenţă la femei”, http://www.romedic.ro/, 21 ianuarie 2009 (sursa: Agerpres);

−

„Adolescent cercetat pentru violarea şi şantajarea unei minore”, http://www.romedic.ro/, 2 februarie 2009 (sursa: Agerpres);

−

„Minori obligaţi să întreţină relaţii sexuale”, http://www.romedic.ro/, 25 februarie 2009 (sursa: Agerpres);

−

„Cazuri de violenţă în 13 şcoli din judeţ”, http://www.romedic.ro/, 25 februarie 2009 (sursa: Agerpres);

−

„Infertilitatea poate tripla riscul de cancer testicular”, http://www.romedic.ro/, 24 februarie 2009 (sursa: Agerpres);

−

„Ziua mondială împotriva exploatării sexuale va fi marcată pentru prima data miercuri, 4 martie”, http://www.romedic.ro/, 3 martie 2009 (sursa: Agerpres);
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−

„Proiect pentru pregătirea profesională a tinerilor seropozitivi”, http://www.romedic.ro/, 6 ianuarie 2010 (sursa: Agerpres);

−

Claudia Georgevici , „Hipertensiunea, riscantă în sarcină”, http://www.adevarul.ro/societate/sănătate/Hipertensiuneariscanta_in_sarcina_0_418758658.html, 31 ianuarie 2011;

−

Mariana Minea, „Cancerul de ovare ucide în tăcere”,
http://www.adevarul.ro/societate/sănătate/medicina_clasica/Cancerul_de_ovare_ucide_in_tacere_0_416958790.html, 28 ianuarie 2011;

−

Oana Antonescu, „Mamografia, un «rău» necesar”, http://www.adevarul.ro/societate/sănătate/Mamografia-un_-rau-_necesar_0_415758927.html, 26
ianuarie 2011.

−

Andrada Floria, „Factori care scad fertilitatea”, http://www.adevarul.ro/societate/sănătate/Factori_care_scad_fertilitatea_0_415159005.html, 25 ianuarie
2011;

−

Livia Roşca, „Pro şi contra naşterii acasă, doar cu moaşă”, http://www.adevarul.ro/societate/sănătate/Pro_si_contra_nasterii_acasadoar_cu_moasa_0_414559055.html, 25 ianuarie 2011;

−

Oana Antonescu, „Atenţie la administrarea de steroizi anabolizanţi!”,
http://www.adevarul.ro/societate/sănătate/medicina_clasica/Atentie_la_administrarea_de_steroizi_anabolizanti_0_412759170.html, 21 ianuarie 2011;

−

Andrada Floria, „Riscul de boli, ignorat în alegerea contraceptivului”, http://www.adevarul.ro/societate/sănătate/Riscul_de_boliignorat_in_alegerea_contraceptivului_0_412159345.html, 20 ianuarie 2011;

−

Adina Radu, „HIV rămâne un virus dificil de învins”,
http://www.adevarul.ro/societate/sănătate/HIV_ramane_un_virus_dificil_de_invins_0_407359798.html, 12 ianuarie 2011;

−

Oana Antonescu, „De ce scade fertilitatea bărbaţilor”, http://www.adevarul.ro/societate/sănătate/De_ce_scade_fertilitatea_bărbaţilor_0_233376934.html,
28 martie 2010;

−

Ana Jitarita, „Infertilitatea e o boală”, http://www.adevarul.ro/societate/viata/UPDATE-Infertilitatea-boala_0_130187046.html, 7 octombrie 2009;

−

Cătălina Rafailă, „Noutăţi din domeniul reproducerii”, http://www.adevarul.ro/societate/sănătate/Noutati-reproducerii-domeniul-din_0_151784879.html, 12
noiembrie 2009;

−

Mariana Minea, „După 30 de ani, şansele de concepţie scad vertiginos”, http://www.adevarul.ro/societate/sănătate/După_30_de_anisansele_de_conceptie_scad_vertiginos_0_209979605.html, 17 februarie 2010;
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−

Andrada Floria, „Tot mai multe cupluri sunt infertile”,
http://www.adevarul.ro/societate/sănătate/Tot_mai_multe_cupluri_sunt_infertile_0_256174873.html, 5 mai 2010;

−

Roxana Glăvan, „Primul centru de fertilizare in vitro la Constanţa”,
http://www.adevarul.ro/locale/constanta/Primul_centru_de_fertilizare_in_vitro_la_Constanta_0_374362584.html, 18 noiembrie 2010;

−

Claudia Sas, „Târgu-Mureş: Centru de fertilizare in vitro, unic în judeţ”, http://www.adevarul.ro/locale/targu-mures/Targu-Mures-Centru-fertilizare-vitrojudet_0_445155536.html, 16 martie 2011;

−

Cristiana Macarie, „Giurgiuvenii se tratează natural pentru sterilitate şi impotenţă”,
http://www.adevarul.ro/locale/giurgiu/Giurgiuvenii_se_trateaza_natural_pentru_sterilitate_si_impotenta_0_404359614.html, 7 ianuarie 2011;

−

Oana Antonescu, „Testele genetice, puţin accesibile în România”, http://www.adevarul.ro/societate/sănătate/medicina_clasica/Testele_geneticeputin_accesibile_in_Romania_0_446355920.html, 18 martie 2011;

−

Paul Popa, „A început programul naţional de fertilizare in vitro. Vedeţi aici cui vă puteţi adresa pentru a-l accesa”,
http://www.adevarul.ro/locale/galati/inceput-programul-national-fertilizare-Vedeti_0_453554816.html, 30 martie 2011;

−

Ioana Popa, „Constanţa: a crescut incidenţa naşterilor premature”, http://www.adevarul.ro/locale/constanta/Constanta_A_crescut_incidenta_nasterilor_premature_0_322167794.html, 23 august 2010;

−

Livia Roşca, „Cum se face fertilizarea asistată”, http://www.adevarul.ro/societate/sănătate/Cum_se_face_fertilizarea_asistata_0_378562660.html, 26
noiembrie 2010;

−

Mariana Minea, „Metode contraceptive pentru cuplurile stabile”,
http://www.adevarul.ro/societate/sănătate/familie/Metode_contraceptive_pentru_cuplurile_stabile_0_282572273.html, 18 iunie 2010;

−

Carmen Stanciu, „Botoşănenii, mari consumatori de prezervative şi contraceptive”, http://www.adevarul.ro/locale/botosani/Botosaneniimari_consumatori_de_prezervative_si_contraceptive_0_272373219.html, 1 iunie 2010;

−

Lidia Ioniţă, „Contracepţia este încă o ecuaţie cu necunoscute”,
http://www.adevarul.ro/societate/viata/Contraceptia_este_inca_o_ecuatie_cu_necunoscute_0_296970833.html, 12 iulie 2010;

−

Liana Hainăroşie, „Rata avorturilor, în continuare ridicată”, http://www.adevarul.ro/societate/sănătate/Rata_avorturilorin_continuare_ridicata_0_336566793.html, 16 septembrie 2010;
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−

Roxana Gagiu, „Femeile fac avort ca şi cum şi-ar scoate o măsea”, http://www.adevarul.ro/locale/targoviste/-Femeile_fac_avort_ca_si_cum_siar_scoate_o_masea-_0_226777543.html, 17 martie 2010;

−

Dana Lepădat , „Din ignoranţă, o focşăneancă a făcut 42 de avorturi”, http://www.adevarul.ro/locale/focsani/Din_ignorantao_focsaneanca_a_facut_42_de_avorturi_0_206379632.html, 11 februarie 2010;

−

Mihaela Dima, Mirela Copariu, „Era vitezei sexuale”, http://www.adevarul.ro/societate/viata/Era_vitezei_sexuale_0_431357455.html, 22 februarie 2011;

−

Florin Mitu, „Record de abandonuri la Maternitatea din Buzău. 11 nou-născuţi abandonaţi într-o singură lună”,
http://www.adevarul.ro/locale/buzau/Record_de_abandonuri_la_Maternitatea_din_Buzau_11_nou_nascuti_abandonati_intro_singura_luna_0_409159123.html, 15 ianuarie 2011;

−

Mirela Copariu, „Buzău: Mamă la 15 ani! Povestea adolescentei care a dat jocurile copilăriei pe scutece şi biberoane”,
http://www.adevarul.ro/locale/buzau/buzau-copil-nastere-minora-maternitate-poveste-adolescenta-scutece-biberoanetest_de_paternitate_0_432556957.html, 23 februarie 2011;

−

Cristina Ciulei, „Copiii care nasc copii!”, http://www.adevarul.ro/locale/alexandria/Alexandria-_Copiii_care_nasc_copii_0_435556653.html, 28 februarie
2011;

−

Claudia Georgevici, „Rănile pe col favorizează apariţia cancerului”,
http://www.adevarul.ro/societate/sănătate/Ranile_pe_col_favorizeaza__aparitia_cancerului_0_205179973.html, 9 februarie 2010;

−

Andreea Marin, „Tabuurile, zidurile care limitează relaţiile”, http://www.adevarul.ro/societate/viata/Tabuurile-zidurile-limiteazarelatiile_0_21598981.html, 23 aprilie 2009;

−

Florin Mitu, „Buzău: Abandonul maternal este combătut prin consiliere psihologică”, http://www.adevarul.ro/locale/buzau/Buzau_Proiect_pentru_prevenirea_abandonului_maternal_0_389961481.html, 14 decembrie 2010;

−

Mihaela Lăutărescu, „Slatina: servicii gratuite pentru oltence la cabinetul de planificare familială”, http://www.adevarul.ro/locale/slatina/Slatina_Servicii_gratuite_pentru_oltence_la_cabinetul_de_planificare_familiala_0_422957910.html, 7 februarie 2011;

−

Vasilica Costîn, „Iaşi: renunţă la sarcină din cauza sărăciei”, http://www.adevarul.ro/locale/iasi/Iasi_Renunta_la_sarcina_din_cauza_sărăciei_0_284371914.html, 21 iunie 2010;
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−

Georgeta Cîrstean, „47 de sucevence au murit anul trecut din cauza cancerului de col uterin”,
http://www.adevarul.ro/locale/suceava/47_de_sucevence_au_murit_anul_trecut_din_cauza_cancerului_de_col_uterin_0_416358380.html, 27 ianuarie
2011;

−

Noémi Varga, „50% din bărbaţi sunt purtători ai virusului HPV, vinovat de apariţia cancerul de col uterin”, http://www.adevarul.ro/societate/sănătate/HPVvirus-cancer-femei-barbati-purtatori-vaccin_0_436756856.html, 2 martie 2011;

−

Andrada Floria, „HPV nu dă doar cancer de col”,
http://www.adevarul.ro/societate/sănătate/HPV_nu_da_doar_cancer_de_col_0_386361844.html#commentsPage-1, 8 decembrie 2010;

−

Irma Huculici, „Craiova: cancerul de col uterin poate fi prevenit prin educaţie”,
http://www.adevarul.ro/locale/giurgiu/Saptamana_informarii_si_prevenirii_cancerului_de_col_uterin_0_416358784.html, 7 iulie 2009;

−

George Enache, Roxana Gagiu, „Doar 400 de femei vaccinate împotriva cancerului de col uterin”,
http://www.adevarul.ro/locale/targoviste/Doar_400_de_femei_vaccinate_impotriva_cancerului_de_col_uterin_0_227377477.html, 18 martie 2010;

−

„Galaţi: frica de vaccin a bătut frica de cancer de col uterin. Rezultatele sunt dezastruoase!”, Adriana Obreja,
http://www.adevarul.ro/locale/galati/Frica_de_vaccin_a_batut_frica_de_cancer_0_311968867.html, 6 august 2010;

−

Florin Marin, „Cancer: boala sistemului agravează boala omului”, http://www.adevarul.ro/actualitate/dosar/Cancer_boala_sistemului_agraveaza_boala_omului_0_376162726.html, 22 noiembrie 2010;

−

Andrada Floria, „Centre de consiliere a bolnavilor de cancer”,
http://www.adevarul.ro/societate/sănătate/Centre_de_consiliere_a_bolnavilor_de_cancer_0_436156962.html, 1 martie 2011;

−

Liana Hainăroşie, „Una din şase românce dezvoltă cancer mamar de-a lungul vieţii”,
http://www.adevarul.ro/societate/sănătate/Masuri_care_previn_cancerul_de_san_0_309569514.html, 2 august 2010;

−

Andrada Floria, „Boli feminine care apar şi la bărbaţi”,
http://www.adevarul.ro/societate/sănătate/Boli_feminine_care_apar__si_la_bărbaţi_0_428957652.html, 18 februarie 2011.
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Recomandări cu privire la sănătatea reproducerii şi sexualităţii
Monitorizarea următorilor indicatori:
vârsta medie la debutul vieţii sexuale;
frecvenţa utilizării metodelor contraceptive;
rata BTS raportate;
rata sarcinilor, a naşterilor, a avorturilor;
sarcinile/naşterile la adolescente (până la 18 ani);
momentul iniţierii şi numărul consultaţiilor prenatale (Adequacy of Prenatal Care Utilization Index);
sreening-ul de prevenţie şi depistare precoce a cancerului de col uterin şi mamar (testul Babeş-Papanicolau, ecografie mamară, mamografie);
depistarea precoce a cancerului de prostată prin testarea anuala PSA (antigen specific prostatic) şi free-PSA;
frecvenţa raportată a abuzurilor sexuale la copii;
investigarea şi diagnosticul în infertilitate;
procentul de complicaţii postcezariană.
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Introducere
În majoritatea lucrărilor de specialitate este evidenţiată legătura polară dintre viaţa familială şi gen. Cu alte cuvinte, în timp ce disimetriile de gen traversează
valorile, reprezentările şi practicile inerente vieţii familiale şi de cuplu, la rândul său, aceasta din urmă reflectă felul în care se redefinesc de-a lungul timpului
raporturile de gen. Astfel, dinamica raporturilor dintre sexe poate fi înţeleasă ca un aspect transversal prezent la toate nivelurile vieţii personale – începând cu viaţa
intimă şi familială (atât în sensul familiei nucleare, cât şi al celei extinse) şi continuând cu viaţa profesională, comunitară, socială în sensul larg al termenului. Prin
urmare, acest raport cuprinde un capitol aparte intitulat „Gen şi viaţă familială”, în care sunt regrupate şi enumerate următoarele categorii de surse:
a) date statistice, culese aleatoriu, elocvente pentru chestiunea concilierii vieţii profesionale şi vieţii familiale ale femeilor şi bărbaţilor din România, precum
şi o prezentare a surselor demografice disponibile;
b) principalele acte normative în vigoare aferente vieţii familiale şi de cuplu;
c) principalele acte normative în vigoare relevante pentru problematica egalităţii de şanse şi a vieţii familiale şi de cuplu;
d) proiectele de cercetare în curs de desfăşurare, relevante pentru tema gen şi viaţă familială;
e) iniţiative ale societăţii civile/ONG-urilor legate de gen şi viaţa familială;
f) documente de presă scrisă, disponibile în mare parte online;
g) referinţe bibliografice, din domeniile sociologiei, demografiei şi politicilor sociale, relevante pentru tema gen şi viaţă familială în spaţiul social românesc.
Decupate din problematica în cadrul căreia au fost elaborate, datele prezentate (statistici, procente etc.) nu pot avea o valoare euristică. Mai precis, capitolul
„Gen şi viaţă familială” nu este o analiză propriu-zisă, ci o prezentare descriptivă a datelor, studiilor şi rapoartelor deja existente. Această „culegere de date” este de
fapt un punct de plecare pornind de la care cititorul poate ulterior să demareze eventuale acţiuni ori studii şi să elaboreze ipoteze de cercetare. De exemplu, din
materialul realizat reiese existenţa unui număr destul de redus de lucrări pe tema transsexualităţii (ş.a.), fără ca acest lucru să fie formulat în mod explicit. Totodată
însă, prin caracterul său exhaustiv, capitolul „Gen şi viaţă familială” se adresează unei palete cât mai largi de cititori – deopotrivă studenţi, oameni politici, cadre
didactice, specialişti care îşi desfăşoară activitatea în ONG-uri, cercetători etc. – şi se doreşte a fi un instrument de lucru util într-o arie cât mai largă de domenii de
activitate.
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Date statistice în domeniul gen şi viaţă familială

100
90
80
70
60
50
40
30

70

77.1

20
10
0
Speranţa de viaţă la naştere pt. bărbaţi

Speranţa de viaţă la naştere pt. femei

Figura 1. Speranţa de viaţă femei vs. bărbaţi în 2010
(Sursa: http://www.insse.ro)
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Figura 2. Speranţa de viaţă femei vs. bărbaţi în 2030
(Sursa: http://www.insse.ro)
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Figura 3. Piaţa muncii: bărbaţi activi vs. femei active
(Sursa: Recensământ 2002, http://www.insse.ro/cms/files/RPL2002INS/index_rpl2002.htm)
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Figura 4. Piaţa muncii: femei inactive vs. bărbaţi inactivi
(Sursa: Recensământ 2002, http://www.insse.ro/cms/files/RPL2002INS/index_rpl2002.htm)
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Figura 5. Situaţia pensionarilor la recensământul din 2002
(Sursa: Recensământ 2002, http://www.insse.ro/cms/files/RPL2002INS/index_rpl2002.htm)
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Figura 6. Situaţia persoanelor ocupate în 2010
(Sursa: Comunicat de presă 130/14 iunie 2011: ocuparea şi şomajul în 2010, http://www.insse.ro)
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Figura 7. Rata de ocupare a locurilor de muncă în 2009
(Sursa: INSSE, 2011, p. 45)
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Figura 8. Ocuparea femeilor în 2009
(Sursa: INSSE, 2011, pp. 45-46)
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Figura 9. Rata persoanelor care au copii şi care lucrează diferenţiate în funcţie de gen
(Sursa: INSSE, 2011, p. 52)
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Figura 10. Rata persoanelor singure care au copii diferenţiate în funcţie de gen
(Sursa: INSSE, 2011, p. 52)
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Figura 11. Rata persoanelor care au în grijă copii diferenţiate în funcţie de gen
(Sursa: INSSE, 2011, p. 52)
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Figura 12. Rata de angajare a persoanelor singure care au în grijă copii diferenţiate în funcţie de gen
(Sursa: INSSE, 2011, p. 52)

96

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%

5.50%

5.50%

0.00%
Rata de neangajare a bărbaţilor

Rata de neangajare a femeilor

Figura 13. Rata de neangajare a cuplurilor care au copii
(Sursa: INSSE, 2011, p. 52)
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Figura 14. Rata de neangajare a persoanelor singure care au în grijă copii
(Sursa: INSSE, 2011, p. 52)
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Figura 15. Media lunară într-o gospodărie (RON) diferenţiată în funcţie de gen
(Sursa: INSSE, 2011, p. 65)
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Legislaţia privind egalitatea de gen
•

Pachetul de legi privind egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, http://www.antidiscriminare.ro/gen/legislatie/:
•

Hotărârea de Guvern nr. 967/1999 privind constituirea şi funcţionarea Comisiei consultative interministeriale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi
bărbaţi (CODES);

•

Hotărârea de Guvern nr. 1273/2000 privind planul naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi;

•

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi;

•

Legea nr. 504/11.07.2002 (Legea audiovizualului);

•

Hotărârea Senatului nr. 10/19.05.2003 privind completarea art. 56, alin. 2, din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare;

•

Ordonanţa de Urgenţă nr. 96/14.10.2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă;

•

Hotărârea nr. 24/18.11.2003 a Camerei Deputaţilor privind înfiinţarea Comisiei pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi;

•

Hotărârea de Guvern nr. 285/2004 privind aplicarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi;

•

Hotărârea de Guvern nr. 266/2004 privind participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor în cadrul echipelor de experţi trimise în misiune la Comisia
Europeană;

•

Strategia naţională pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2006-2009;

•

Planul general de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în perioada 2006-2009;

•

Legea nr. 340/17.07.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi;

•

Ordonanţa de Urgenţă nr. 56/30.08.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi;
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•

Legea nr. 507/28.12.2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.

•

Pachetul de legi antidiscriminare:
•

Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, Monitorul Oficial, partea I, nr. 431, 2 septembrie
2000;

•

Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, Monitorul
Oficial, partea I, nr. 69, 31 ianuarie 2002;

•

Hotărârea nr. 1194/27.11.2001 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, Monitorul Oficial, partea I, nr.
792, 12 decembrie 2001;

•

Ordonanţa Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2003, Monitorul Oficial, partea I, nr. 619, 30 august 2003;

•

Legea nr. 27/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, Monitorul Oficial, partea I, nr. 216, 11 martie 2004;

•

Instrucţiunea CNCD nr. 1/5.03.2003, Monitorul Oficial, partea I, nr. 235, 7 aprilie 2004;

•

Hotărârea nr. 1258/13.08.2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru combaterea discriminării, Monitorul Oficial, partea I, nr. 775, 24
august 2004;

•

Legea nr. 324/14.07.2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, Monitorul Oficial, partea I, nr. 626, 20 iulie 2006.

•

Hotărârea CNCD nr. 281/20.10.2010 (format .pdf).

•

Legea nr. 283/2003 pentru ratificarea Protocolului opţional la Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei, adoptată la New
York la 6 octombrie 1999;

•

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată.
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•

Văduvie:
•

Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, text în vigoare începând cu data
de 17 aprilie 2008. A fost actualizat în baza actelor normative modificatoare: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 12/2004; Legea nr. 596/2004; Legea
nr. 303/2007; Legea nr. 75/2008;

•

Legea nr. 49/1991 privind acordarea unor indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, text în vigoare începând cu data de 2
noiembrie 2008 şi actualizat în baza actelor normative modificatoare: Legea nr. 55/1992; Legea nr. 44/1994; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
215/2000; Legea nr. 770/2001; Legea nr. 364/2003; rectificarea publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 745/24.10.2003; Legea nr. 205/2008;

•

•

Legea nr. 578/14.12.2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor;

•

Legea nr. 255/19.07.2007 pentru modificarea Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor.

Cupluri de acelaşi sex: Ordonanţa de Urgenţă nr. 89/2001 care a abrogat art. 200 din Codul penal şi a modificat textele altor articole ce se refereau la infracţiuni

privitoare la viaţa sexuală, pentru a elimina orice discriminare pe motiv de orientare sexuală din Codul penal.
•

Sănătatea reproducerii şi sexualităţii:
•

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 89/21.06.2001 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal referitoare la infracţiuni privind
viaţa sexuală;

•

Legea nr. 61/16.01.2002 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 89/2001 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul
penal referitoare la infracţiuni privind viaţa sexuală;

•

•

Legea nr. 95/28.04.2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;

•

Decretul-lege nr. 1/26.12.1989 privind legalizarea avortului;

•

Legea nr. 140/5.11.1996 privind modificarea Codului penal (http://www.legex.ro/Lege-140-05.11.1996-9212.aspx).

Violenţa în familie – legislaţie internaţională ratificata de România:
•

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului;

•

Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice,

•

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului;

•

Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei.
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•

Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, Monitorul Oficial, partea I, nr. 367, 29 mai 2003, http://legislatie.resurse-pentrudemocratie.org/217_2003.php;

•

Codul penal, art. 180, „Lovirea sau alte violenţe”; art. 181, „Vătămarea corporală”; art. 182, „Vătămarea corporală gravă”; art. 189, „Lipsirea de libertate în
mod ilegal”; art. 190, „Sclavia”; art. 191, „Supunerea la muncă forţată sau obligată”; art. 193, „Ameninţarea”; art. 197, „Violul”; art. 198, „Actul sexual cu
un minor”, http://www.anp-just.ro/interna/Codul%20Penal.pdf.

•

Viaţa socială:
•

Constituţia României, art. 22, „Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică”;

•

Legea nr. 61/1991, care prevede în mod specific infracţiunea de alungare din locuinţa comună şi sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;

•

Legea nr. 211/27.05.2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, Monitorul Oficial, partea I, nr. 505, 04 iunie 2004
(intrare în vigoare: 01 ianuarie 2005), http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L211-2004.pdf;

•

Legea nr. 53/2003

•

Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

Politici publice în domeniul gen şi viaţă familială
Măsuri publice în direcţia vieţii familiale şi de cuplu
•

Alocaţia de stat pentru copii:
•

Hotărârea de Guvern nr. 1662/10.12.2008 privind majorarea cuantumului lunar al alocaţiei de stat pentru copii;

•

Legea nr. 174/10.10.2008 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind
alocaţia de stat pentru copii;
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•

Legea nr. 175/10.10.2008 privind respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 16/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind
alocaţia de stat pentru copii;

•

Hotărârea de Guvern nr. 577/28.05.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat
pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii;

•

Ordonanţa de Urgenţă nr. 16/27.02.2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii;

•

Ordonanţa de Urgenţă nr. 97/04.10.2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii;

•

Hotărârea de Guvern nr. 54/24.01.2007 privind indexarea cuantumului lunar al alocaţiei de stat pentru copii;

•

Hotărârea de Guvern nr. 1026/09.08.2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 591/1993 privind măsurile pentru aplicarea
dispoziţiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea şi plata alocaţiei de stat pentru copii;

•

Hotărârea de Guvern nr. 2392/21.12.2004 privind stabilirea cuantumului lunar al alocaţiei de stat pentru copii;

•

Hotărârea de Guvern nr. 591/2.11.1993 privind măsurile pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea şi
plata alocaţiei de stat pentru copii;

•
•

Legea nr. 61/22.09.1993 privind alocaţia de stat pentru copii.

Legislaţie – alocaţiile complementară şi de susţinere:
•

Ordonanţa de Urgenţă nr. 2/28.01.2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;

•

Hotărârea de Guvern nr. 38/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei;

•

Legea nr. 277/24.12.2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;

•

Legea nr. 161/8.05.2009 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în
vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată;

•

Legea nr. 236/31.10.2008 pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de
susţinere pentru familia monoparentală;

•

Hotărârea de Guvern nr. 8/9.01.2008 privind corectarea limitelor de venituri şi indexarea cuantumului alocaţiei familiale complementare şi al alocaţiei de
susţinere pentru familia monoparentală;
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•

Hotărârea de Guvern nr. 4/10.01.2007 privind corectarea limitelor de venituri şi indexarea cuantumului alocaţiei familiale complementare şi al alocaţiei de
susţinere pentru familia monoparentală;

•

Legea nr. 41/11.03.2004 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de
susţinere pentru familia monoparentală;

•

Hotărârea de Guvern nr. 1539/18.12.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală;

•
•

Ordonanţa de Urgenţă nr. 105/24.10.2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală.

Venitul minim garantat şi alocaţia pentru copii nou-născuţi:
•

Hotărârea de Guvern nr. 50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat;

•

Legea nr. 276/24.12.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

•

Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/27.05.2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

•

Hotărârea de Guvern nr. 1664/10.12.2008 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute
de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

•

Hotărârea de Guvern nr. 1010/09.08.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

•

Legea nr. 2/9.01.2003 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 121/2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat;

•
•

Legea nr. 416/18.07.2001 privind venitul minim garantat.

Violenţa în familie:
•

Hotărârea nr. 686/12.07.2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei în familie,
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG686-2005.pdf;

•

Hotărârea nr. 1624/23.12.2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei,
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG1624-2003.pdf ;
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•

Hotărârea de Guvern nr. 1025/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2005
privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

•

Hotărârea de Guvern nr. 319/2006 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 2006-2009 şi a planului de acţiune;

•

Ordinul nr. 384/306/993 din 12.07.2004 pentru aprobarea Procedurii de conlucrare în prevenirea şi monitorizarea cazurilor de violenţă în familie,
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/ORDINE/O384-306-993-2004.pdf;

•

Ordinul nr. 304/385/1018 din 21.07.2004 privind aprobarea Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a unităţilor pentru prevenirea şi combaterea
violenţei în familie, http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/ORDINE/O304-385-1018-2004.pdf;

•

Ordinul nr. 993/2004 pentru aprobarea Procedurii de conlucrare în prevenirea şi monitorizarea cazurilor de violenţă în familie;

•

Ordonanţa de Urgenţă nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată;

•

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

•

Strategia naţională în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei în familie, http://www.scritube.com/sociologie/STRATEGIANATIONALA-IN-DOMENIU1112161122.php.

Proiecte de cercetare în curs de desfăşurare (teze de doctorat şi memorii) în domeniul gen şi viaţă familială
Familia monoparentală
Tipologia familiilor monoparentale din România, coordonator prof. univ. dr. Maria Voinea, Universitatea Bucureşti,
http://www.monoparentalitate.ro/uploads/files/studiu-ub_bqwy.pdf.

Violenţa în familie
Zinica Trandafirescu, Femeia – victimă a violenţei domestice, teză de doctorat, http://www.scribd.com/doc/40918700/Discriminarea-femeii-rezumat-teza-doctorat.

107

Iniţiative ale societăţii civile/ONG-urilor în domeniul gen şi viaţă familială
•

•

Familia monoparentală:
•

Organizaţia Caritas Satu Mare;

•

Fundaţia Română pentru Copii;

•

Comunitate şi Familie din Cluj;

•

Fundaţia Familia;

•

Organizaţia Salvaţi Copiii România;

•

Fundaţia Humanitas;

•

Pro Deo Caraş-Severin;

•

Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău;

•

Asociaţia Solidaritatea Umană Argeş;

•

Fundaţia Un Copil O Speranţă Sibiu;

•

Fundaţia Columna Neamţ;

•

Centrul Diecezan Caritas din Iaşi;

•

Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România, Timiş;

•

Asociaţia „Catharsis” din Braşov;

•

Fundaţia CID România (Children in Distress – Copii în Dificultate).

Transsexuali:
•

Asociaţia ACCEPT – apără şi promovează drepturile persoanelor LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, persoane transgender) la nivel naţional. Contact: O.P 34
C.P. 56, Sector 2, Bucureşti; tel./fax: (021)252.56.20, (021)252.16.37, (021)252.90.00; e-mail: accept@accept-mail.ro; www.accept-romania.ro;
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•

APADOR-CH (Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki) – promovează măsurile antidiscriminare. Contact: Str.
Nicolae Tonitza nr. 8, 030113, Sector 3, Bucureşti; tel./fax: (021)312.45.28, (021)312.37.11; e-mail: office@apador.org; www.apador.org;

•

Centrul Parteneriat pentru Egalitate (CPE). Contact: Str. Vasile Alecsandri nr. 14, 010639, Sector 1, Bucureşti; tel.: (021)103.17.57, (021)104.11.42; fax:
(021)103.17.58; GSM: 0723.22.11.96; e-mail: info@cpe.ro; www.cpe.ro;

•

Romani CRISS – Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii. Contact: Str. Buzeşti nr. 19, 011011, Sector 1, Bucureşti; tel.: (021)310.70.70; fax:
(021)310.70.60; e-mail: criss@romanicriss.org, office@romanicriss.org; www.romanicriss.org;

•

Liga PRO EUROPA. Contact: P-ţa Trandafirilor nr. 5, et. III, 540049, Târgu Mureş, P.O. Box 1-154; tel.: (0265)25.01.82, (0265)40.18.23; fax:
(0265)50.71.83; mobil: 0745.50.71.66; www.proeuropa.ro;

•

Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA). Contact: Bd. N. Bălcescu nr. 24, sc. C, et. 2, ap. 7, interfon (II)7,
010053, Sector 1, Bucureşti; tel./fax: (021)319.93.29; e-mail: unopa-ro@xnet.ro; www.unopa.ro;

•

Direcţia de Protecţie a Adultului; http://www.dgaspc-ct.ro/2/subpagini/prezentarea-directiei-de-protecţie-a-adultului.html – aplicarea politicilor şi
strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei familiei. Contact: Str. Decebal nr. 22, 900665, Constanţa; tel.: (0241)48085; fax: (0241)69.41.37; email: office@dgaspc-ct.ro.

•

ONG-uri şi asociaţii care tratează problema egalităţii de gen:
•

Asociaţia Pro Democraţia, acreditată – şanse egale de participare a femeilor şi bărbaţilor la viaţa publică. Contact: B-dul Mareşal Averescu nr. 17, pavilion
F, et. 3, Sector 1, Bucureşti; tel./fax: (021)222.82.54, (021)222.82.45; e-mail: apd@apd.ro; www.apd.ro;

•

Asociaţia pentru Şanse Egale – prevenirea şi combaterea discriminării de gen, egalitatea de gen pe piaţa muncii, violenţa împotriva femeilor/servicii pentru
protecţia şi asistenţa victimelor violenţei, educaţie pentru egalitatea de gen, campanii de conştientizare a societăţii în privinţa egalităţii de gen. Contact:
Târgu Jiu, Gorj; tel./fax: 0722.55.33.32; fax: (0353)81.40.61; e-mail: nikolemi@yahoo.com; www.sanseegale.eu;

•

Fundaţia Agenţia de Dezvoltare Comunitară – prevenirea şi combaterea discriminării de gen, integrarea egalităţii de gen în politicile publice, egalitatea de
gen pe piaţa muncii, şanse egale de participare a femeilor şi bărbaţilor la viaţa publică, violenţa împotriva femeilor/servicii pentru protecţia şi asistenţa
victimelor violenţei, educaţie pentru egalitatea de gen. Contact: Str. Mihai Eminescu nr. 160, Sector 2, Bucureşti; tel./fax: (021)210.05.39, (021)211.34.29;
e-mail: iuliana.mardare@agentiaimpreuna.ro; www.agentiaimpreuna.ro;
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•

Fundaţia Centrul Parteneriat pentru Egalitate (CPE) – prevenirea şi combaterea discriminării de gen, integrarea egalităţii de gen în politicile publice,
egalitatea de gen pe piaţa muncii, şanse egale de participare a femeilor şi bărbaţilor la viaţa publică, educaţie pentru egalitatea de gen, campanii de
conştientizare a societăţii în privinţa egalităţii de gen. Contact: B-dul Naţiunile Unite nr. 4, bl. 106, sc. A, et. 3, ap. 11, 050122; sediul social: Str. Căderea
Bastiliei nr. 33, 010613, Sector 5, Bucureşti; tel./fax:

•

(021)335.41.75, (021)335.41.76; e-mail: info@cpe.ro; www.cpe.ro;

Fundaţia Pro WOMEN – prevenirea şi combaterea discriminării de gen, egalitatea de gen pe piaţa muncii, şanse egale de participare a femeilor şi bărbaţilor
la viaţa publică, violenţa împotriva femeilor/servicii pentru protecţia şi asistenţa victimelor violenţei, educaţie pentru egalitatea de gen, campanii de
conştientizare a societăţii în privinţa egalităţii de gen, servicii pentru sprijinirea femeilor în dificultate. Contact: Str. I.C. Brătianu nr. 20-22, Corp C, etaj 1,
Iaşi, 700037; tel./fax: (0232)26.01.54; tel.: (0332)44.06.99; e-mail: office@prowomen.ro; www.prowomen.ro;

•

Asociaţia Centrul Tinerilor Rromi, acreditată – prevenirea şi combaterea discriminării de gen, egalitatea de gen pe piaţa muncii, şanse egale de participare a
femeilor şi bărbaţilor la viaţa publică. Contact: Str. Nicolae Titulescu nr 19, Craiova-Dolj; tel./fax: 0743.62.87.68; e-mail: office.amarosuno@yahoo.com;

•

Asociaţia de Sprijinire a Comunităţii, Lazuri – prevenirea şi combaterea discriminării de gen, integrarea egalităţii de gen în politici publice, egalitatea de
gen pe piaţa muncii, şanse egale de participare a femeilor şi bărbaţilor la viaţa publică, educaţie pentru egalitatea de gen, servicii pentru sprijinirea femeilor
în dificultate. Contact: Str. Malului nr. 19, Lazuri, com. Comişani-Dâmboviţa; tel./fax: (0245)26.30.75, 0726.03.41.51; e-mail: asclazuri@yahoo.com;

•

Asociaţia europeană a implementării şi apărării drepturilor omului – prevenirea şi combaterea discriminării de gen, integrarea egalităţii de gen în politici
publice, egalitatea de gen pe piaţa muncii, şanse egale de participare a femeilor şi bărbaţilor la viaţa publică, violenţa împotriva femeilor/servicii pentru
protecţia şi asistenţa victimelor violenţei, educaţie pentru egalitatea de gen, campanii de conştientizare a societăţii în privinţa egalităţii de gen. Contact: Bdul Ion Mihalache nr. 341, bl. F, sc. 1, et. 4, ap. 14, Sector 1, Bucureşti; tel./fax: 0748.10.16.60, 0744.96.47.37; e-mail: berechet_f@yahoo.com;

•

Asociaţia europeană pentru susţinerea drepturilor omului – combaterea discriminării şi corupţiei, prevenirea şi combaterea discriminării de gen, integrarea
egalităţii de gen în politici publice, egalitatea de gen pe piaţa muncii, şanse egale de participare a femeilor şi bărbaţilor la viaţa publică, violenţa împotriva
femeilor/servicii pentru protecţia şi asistenţa victimelor violenţei, educaţie pentru egalitatea de gen, campanii de conştientizare a societăţii în privinţa
egalităţii de gen, servicii pentru sprijinirea femeilor în dificultate. Contact: sediul social: Str. Republicii nr. 2, ap. 3, Braşov; punct de lucru: Str. Ion
Câmpineanu

nr.

20,

mezanin,

cam.

13-14,

Sector

1,

Bucureşti;

eu_asoc_2009@yahoo.com;
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tel.:

(021)314.44.84;

fax.

(021)314.44.85,

0741.56.86.53;

e-mail:

•

Asociaţia Glasul Femeilor – prevenirea şi combaterea discriminării de gen, integrarea egalităţii de gen în politici publice, egalitatea de gen pe piaţa muncii,
şanse egale de participare a femeilor şi bărbaţilor la viaţa publică, violenţa împotriva femeilor/servicii pentru protecţia şi asistenţa victimelor violenţei,
educaţie pentru egalitatea de gen, campanii de conştientizare a societăţii în privinţa egalităţii de gen, servicii pentru sprijinirea femeilor în dificultate.
Contact: Str. Ghe. Doja nr. 5, Calafat-Dolj; tel.: 0726.10.91.71; e-mail: glasulfemeilor_calafat@yahoo.com;

•

Liga naţională şi internaţională pentru apărarea drepturilor omului – prevenirea şi combaterea discriminării de gen, integrarea egalităţii de gen în politici
publice, egalitatea de gen pe piaţa muncii, şanse egale de participare a femeilor şi bărbaţilor la viaţa publică. Contact: B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 17-19,
ap. 9-10-11, Sector 1, Bucureşti; tel./fax: (021)311.06.38; e-mail: alnipado@yahoo.com;

•

Asociaţia Naţională Împotriva Corupţiei, Abuzurilor şi pentru Drepturile Omului (ANICADO), Neamţ, acreditată – prevenirea şi combaterea discriminării
de gen, educaţie pentru egalitatea de gen, campanii de conştientizare a societăţii în privinţa egalităţii de gen. Contact: Aleea Ulmilor nr. 38, bl. C19 (38), sc.
D, ap. 79, Piatra-neamţ; tel.: 0745.67.20.78; e-mail: anicadonordest@yahoo.com;

•

Asociaţia pentru dezvoltarea potenţialului uman – OMNIMIND, acreditată – egalitatea de gen pe piaţa muncii, şanse egale de participare a femeilor şi
bărbaţilor la viaţa publică, educaţie pentru egalitatea de gen, campanii de conştientizare a societăţii în privinţa egalităţii de gen, servicii pentru sprijinirea
femeilor în dificultate. Contact: Str. Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 4, ap. 108, Sector 3, Bucureşti; tel./fax: (021)411.44.99; e-mail: carmen@omnimind.ro;
www.omnimind.ro;

•

Asociaţia „Pentru România” – violenţa împotriva femeilor/servicii pentru protecţia şi asistenţa victimelor violenţei, servicii pentru sprijinirea femeilor în
dificultate. Contact: Aleea Istru nr. 9, bl. D7, sc. 7, ap. 70, Sector 6, Bucureşti; tel./fax: (021)444.03.35; e-mail: office@pentru.romania.ro; www.pentruromania.ro;

•

Asociaţia Romilor Ursari – prevenirea şi combaterea discriminării de gen. Contact: B-dul Chimiei nr. 69, bl. 3, sc. B, ap. 3, Iaşi; tel./fax: (0232)10.76.73,
0743.03.56.75; E-mail: romiursari@gmail.com;

•

Asociaţia ŞANSE EGALE, acreditată – prevenirea şi combaterea discriminării de gen, egalitatea de gen pe piaţa muncii, şanse egale de participare a
femeilor şi bărbaţilor la viaţa publică, violenţa împotriva femeilor/servicii pentru protecţia şi asistenţa victimelor violenţei, educaţie pentru egalitatea de
gen, campanii de conştientizare a societăţii în privinţa egalităţii de gen. Contact: B-dul Mihai Viteazul nr. 41, bl. Astralis, ap. 15, et. 3, Zălau-Sălaj; tel./fax:
0745.42.57.16; e-mail: sanseegale@yaahoo.com;
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•

Asociaţia Şanse Egale pentru Fiecare, acreditată – egalitatea de gen pe piaţa muncii. Contact: Calea Bucureşti nr. 137A, bl. N8, parter, Craiova-Dolj;
tel./fax: (0351)80.71.81; e-mail: asociaţiasef@yahoo.com;

•

Asociaţia Acordă-i o Şansă – violenţa împotriva femeilor/servicii pentru protecţia şi asistenţa victimelor violenţei, servicii pentru sprijinirea femeilor în
dificultate. Contact: B-dul Revoluţiei nr. 3, bl. B2, sc. 1, ap. 128, Drobeta – Turnu-Severin, Mehedinţi; tel./fax: (0356)31.05.65, 0769.88.97.17,
0758.84.52.75; e-mail: piper.teo15@yahoo.com;

•

Centrul de Resurse Juridice – prevenirea şi combaterea discriminării de gen, integrarea egalităţii de gen în politici publice, egalitatea de gen pe piaţa
muncii, şanse egale de participare a femeilor şi bărbaţilor la viaţa publică, educaţie pentru egalitatea de gen, campanii de conştientizare a societăţii în
privinţa egalităţii de gen. Contact: Str. Arcului nr. 19, Sector 2, Bucureşti; tel./fax: (021)212.06.90, (021)212.05.19; e-mail: office@crj.ro; www.crj.ro ;

•

Federaţia ONG-urilor pentru Copil (FONPC). Contact: B-dul Decebal nr. 4, bl. S11, sc. 1, et. 3, ap. 9, Sectorul 3, Bucureşti; tel./fax: (021)320.80.65,
(021)326.84.58; E-mail: diana.nistorescu@fonpc.ro; www.fonpc.ro;

•

Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului. Contact: Str. Cupolei nr. 5, bl 2B, sc. B, ap. 55, Sector 6, Bucureşti; tel./fax: (021)430.02.16; e-mail:
relatiipublice@grado.org.ro; www.grado.org.ro;

•

Liga Apărării Drepturilor Omului, acreditată. Contact: Str. Dem.I. Dobrescu nr. 11, Sector 1, Bucureşti; tel./fax: (021)313.71.90, (021)312.17.28; e-mail:
consiliuldirector@lado.org.ro;

•

Văduvie:
•

Asociaţia Pensionarilor şi Văduvelor din Învăţământ – Arad;

•

Asociaţia Naţională a Veteranilor şi Văduvelor de Război – Reşiţa;

•

Asociaţia Filantropică-Socială „Sfântul Apostol Ştefan”

•

Cupluri de acelaşi sex: ACCEPT.

•

Sănătatea reproducerii:

•

•

Institute for Mother and Child Health Care Bucharest;

•

UNFPA.

Violenţa în familie:
•

Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei, www.anpf.ro;
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•

•

Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane;

•

Centrul Parteneriat pentru Egalitate.

Religie, gen şi viaţă familială:
•

Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Familiile Aflate în Dificultate: http://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/centrul-consiliere-sprijin-pentrufamiliile-aflate-dificultate-97958.html;

•

•

Forul Ortodox Română (FOR);

•

Alianţa Familiilor din România (AFR).

Piaţa muncii:
•

Asociaţia pentru Şanse Egale;

•

Agenţia de Dezvoltare Comunitară;

•

Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE;

•

Fundaţia Pro WOMAN;

•

Centrul Tinerilor Romi;

•

Asociaţia de Sprijinire a Comunităţii – Lazuri;

•

Asociaţia Europeană a Implementării şi Apărării Drepturilor Omului;

•

Asociaţia Europeană pentru Susţinerea Drepturilor Omului, Combaterea Discriminării şi Corupţiei;

•

Asociaţia Glasul Femeilor;

•

Liga Naţională şi Internaţională pentru Apărarea Drepturilor Omului;

•

Asociaţia privind dezvoltarea potenţialului uman – OMNIMIND;

•

Asociaţia Şanse Egale pentru Fiecare;

•

Centrul de Resurse Juridice;

•

Liga Apărării Drepturilor Omului;

•

Organizaţia Europeană pentru Drepturile Omului;

•

Asociaţia AGROMRO;
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•

•

Asociaţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului – AEPADO;

•

Asociaţia europeană pentru protecţia omului şi protecţia copilului;

•

Asociaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin – ADAF;

•

Asociaţia România în Europa Unită.

Politici sociale (familiale):
•

Agenţia de Dezvoltare Comunitară;

•

Centrul Parteneriat pentru Egalitate;

•

Fundaţia de Sprijinire a Comunităţii – Lazuri;

•

Asociaţia Europeană a Implementării şi Apărării Drepturilor Omului;

•

Asociaţia europeană pentru susţinerea drepturilor omului, combaterea discriminării şi corupţiei;

•

Asociaţia Glasul Femeilor;

•

Centrul de Resurse Juridice;

•

Liga Naţională şi Internaţională pentru Apărarea Drepturilor Omului;

•

Grupul român pentru apărarea drepturilor omului;

•

Liga Apărării Drepturilor Omului;

•

Organizaţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului – AEPADO;

•

Asociaţia Europeană pentru Protecţia Omului şi a Copilului;

•

Asociaţia pentru dezvoltarea antreprenoriatului feminin – ADAF;

•

Asociaţia România în Europa Unită.
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Scurtă monitorizare a presei privind problematica gen şi viaţă familială
•

Violenţa în familie:
•

http://polisagora.com/?tag=proiectul-de-lege-privind-violenta-domestica-este-neconstoitutional;

•

http://www.scoalaparintilor.ro/legislatie/legislatie-si-violenta-domestica-3.html;

•

http://www.121.ro/articole/art2082-violenta-in-familie.html;

•

http://www.jurnalulbtd.ro/articol-Victimele-violentei-domestice-protejate-de-lege-9-780.html;

•

petiţie – Ziua naţională împotriva violenţei domestice, http://www.petitieonline.ro/petitie/ziua_nationala_impotriva_violentei_domestice-p27607051.html;

•

http://www.feminism-romania.ro/index.php/presa/editoriale/98-constructia-sistemului-de-protecţie-impotiva-violentei-domestice-in-romania-forme-farafond.html;

•

http://www.evenimentul.ro/articol/pentru-combaterea-eficienta-a.html;

•

http://www.infolegal.ro/numarul-cazurilor-de-violenta-domestica-in-romania-este-in-crestere/2010/09/12/;

•

http://stirileprotv.ro/stiri/politic/se-schimba-legea-privind-violenta-domestica-vezi-ce-prevede.html;

•

http://ladyfest-ro.pimienta.org/weblog/?p=507;

•

http://www.campania16zile.blogspot.com/;

•

http://www.femeia.ro/relatii-si-sex/psihologie/autoritatile-din-romania-iresponsabile-fata-de-victimele-violentei-domestice.html;

•

http://unghiul.info/index.php?option=com_content&view=article&id=941:societatea-civil-impotriva-violenei-domestice;

•

http://expresul.com/2010/09/08/despre-violenta-in-familie-tot-mai-tare-si-mai-insistent/;

•

http://www.scribd.com/doc/50512648/Violenta-domestica-travicul-de-fiinte-umane;

•

aspecte ale managementului privind prevenirea violenţei conjugale: http://www.scritube.com/management/ASPECTE-ALE-MANAGEMENTULUIPRI85219.php;

•
•

http://elenamitrea.blogspot.com/2010/04/violenta-indreptata-impotriva-femeilor_08.html.

Munca domestică: cetăţeni români care practică munca domestică în Italia, http://www.comune.torino.it/ro/munca/munca-domesti-ce-trebuie-.shtml.
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•

Religie, gen şi viaţă familială:
•

„Baconschi: «Biserica a consacrat egalitatea între bărbat şi femeie”, http://www.ziare.com/teodor-baconschi/ministru-de-externe/baconschi-biserica-aconsacrat-egalitatea-intre-barbat-si-femeie-1071140;

•

„Egalitatea sexelor”, http://www.crestinortodox.ro/carti-ortodoxe/darul-sacru-vietii/egalitatea-sexelor-79876.html;

•

„Ontologia genului”, http://www.crestinortodox.ro/diverse/comentariu-ontologia-genului-69603.html;

•

http://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/comunicat-aparati-familia-salvati-romania-119189.html.
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Definiţii operaţionale şi accepţiuni ale violenţei în familie
Pentru a sesiza dificultăţile opţiunilor legate de definiţiile operaţionale este esenţial să înţelegem natura violenţei în familie. În ciuda dificultăţilor de definire a
acestei realităţi şi a formelor ei particulare de manifestare, se admite că orice opţiune pentru o definiţie trebuie să fie:
−

destul de precisă pentru a genera eficienţă în abordare;

−

destul de amplă pentru a cuprinde tipurile de comportament care sunt relevante pentru existenţa sa (Liiceanu, Săucan, Micle, 2008).

O definiţie cu un caracter general este dată de Gelles: „Violenţa domestică reprezintă actele realizate cu intenţia percepută de a provoca durere fizică sau
anumite prejudicii altei persoane” (1979). Definiţia nu surprinde factorii contextuali de producere a violenţei şi nici gravitatea incidentului sau a consecinţelor.
În definirea violenţei unii autori surprind toate relaţiile, contextele şi circumstanţele în care are loc violenţa în familie, precizând că femeile – mai puţin copiii –
din orice categorie socială şi de orice rasă sunt victimizate, chiar dacă diferite grupuri de femei se pot confrunta cu forme particulare de violenţă, iar altele, trăind în
culturi sau contexte diferite, fie prezintă o victimizare nesemnificativă în termeni statistici, fie nu se încadrează în anumite forme de victimizare 1.
Aşa cum precizau Liiceanu şi colaboratorii săi (Liiceanu, Săucan, Micle, 2008), în general, definiţiile violenţei domestice conţin asocierea dintre femeie şi
victimizare, făcând referire, mai degrabă, la violenţa în cuplu, indiferent de tipul acestuia: „Violenţa domestică este un abuz de putere, în principal – dar nu numai –
al bărbaţilor împotriva femeilor atât în relaţie, cât şi după separare. Ea are loc atunci când un partener încearcă să îl domine şi să îl controleze fizic sau psihologic pe
celălalt. Violenţa în familie ia diferite forme [incluzând]… violenţa fizică şi sexuală, ameninţări şi intimidare, abuz emoţional şi social şi dificultăţi economice” 2.
Violenţa în familie este deci un abuz fizic, sexual, psihologic, emoţional, social sau economic, producând frică, umilinţă sau vătămarea cuiva care se află într-o
relaţie personală cu agresorul 3. Se consideră că, în acest tip de violenţă, victima este o femeie adultă, parteneră a agresorului fie prin uniune legitim constituită –

1

De pildă, în România, nu sunt raportate cazuri de mutilare genitală – fenomen specific culturilor africane – şi nici victimizări ca urmare a conflictelor armate – cazul Iugoslaviei.

2

Această definiţie, adoptată la National Domestic Violence Summit, apare în Australian and Family Violence Clearinghouse, Issue Paper 1, Canberra, 2003, p. 1.

3

WLA Policy Forum, octombrie 1997, Background and Figures.

128

căsătorie –, fie prin uniune consensuală – concubinaj. Este cea mai răspândită formă de victimizare a femeii: „În Europa mor sau sunt grav agresate fizic în fiecare
an prin violenţă în familie mai multe femei decât din cauza cancerului şi a accidentelor rutiere” (Recomandarea 1450/2000 a Adunării Parlamentare).
Implicit, aceste opţiuni exclud violenţa faţă de copii, pe care o găsim inclusă în categoria violenţei în familie. Explicaţia rezidă în faptul că în ultimul timp se
pune accent pe cuplu, făcându-se distincţie între cuplu şi familie. Mai mult decât atât, se acceptă ideea de cuplu într-o accepţiune largă, astfel încât violenţa intimă
apare ca distinctă de violenţa în familie 4.
Cele mai recente reglementări internaţionale în domeniul violenţei în famile, respectiv Convenţia privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor
şi violenţei în familie, adoptată de Consiliul Europei la Istanbul în 11.05.2011, indică expres principiile care vor sta la baza proceselor de elaborare şi rectificare a
legislaţiilor interne ale ţărilor membre în acest domeniu. Liniile directoare ale Convenţiei propun abordarea integrată ca sistem organizat de reacţie socială la
fenomenul violenţei în familie, parteneriatul inter-instituţional în vederea dezvoltării unor politici comprehensive şi coordonate în domeniul prevenirii şi combaterii
tuturor formelor de violenţă în familie şi, nu în ultimul rând, includerea în sfera victimelor a terţilor cu accent pe copiii minori.
În România, din anul 2003, odată cu apariţia Legii nr. 217 conceptul de violenţă domestică sau cel de violenţă între partenerii intimi este încadrat în conceptul de
„violenţă în familie” care cuprinde atât violenţa ce apare între parteneri, fie ei soţi sau concubini, dar şi violenţa asupra copiilor, bătrânilor sau altor rude.
Întrucât în literatura criminologică nu există o consecvenţă terminologică privind fostul partener intim şi partenerul intim curent sau actual, propunem stabilirea
unor categorii diferite pentru a particulariza tipul de relaţie folosind două variabile: timpul (relaţia ţine de trecut sau este prezentă) şi legalitatea relaţiei (cuplu
legitim constituit sau uniune consensuală; pentru aceasta din urmă se foloseşte uzual termenul concubinaj). În acest fel, obţinem patru categorii de relaţii: fost
partener intim legal, fost partener intim consensual, partener intim actual legal şi partener intim actual consensual. Aceste categorii conţin informaţii necesare
privind statutul psihosocial al partenerilor; menţionarea simplistă a termenului partener şi deci renunţarea la particularizările aduse de cele patru categorii nu
facilitează interpretarea comportamentului agresorului şi al victimei.
Violenţa în materie de gen este cea care afectează femeile pur şi simplu pentru că sunt femei şi acest lucru include prejudiciile fizice, sexuale, emoţionale, orice
formă de suferinţă şi de ameninţare, presiune sau privare de libertate.

4

The First National Domestic Violence Summit, Australian and Family Violence Clearinghouse, Issue Paper 1, Canberra, 2003, p. 10.
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Date statistice în domeniul violenţei în familie
Dimensiuni ale violenţei în familie: statistici internaţionale şi naţionale
Majoritatea evenimentelor de violenţă în familie şi violenţă intimă au fost incluse abia recent în statisticile oficiale din lume; informaţii mai detaliate găsim, mai
ales, în statistici furnizate de sondaje, date clinice, cercetări neoficiale 5, literatura de specialitate sau în rapoarte ale unor ONG-uri 6.
Majoritatea agresorilor nu sunt pedepsiţi, nici arestaţi, ei rămânând nedescoperiţi, deoarece nu sunt raportaţi. Majoritatea victimelor sau victimele potenţiale
previn victimizările ulterioare prin metode informale de control: ele nu apelează la poliţie, evită agresorul, părăsesc temporar locuinţa sau spaţiul de coabitare,
revenind după ce consideră că pericolul a trecut. Ele pot avea sentimente de ruşine, caută să uite experienţele lor de victimizare, sunt speriate, de cele mai multe ori
manifestă neîncredere faţă de poliţie şi autorităţi. În cazul copiilor victime ale agresiunilor sexuale, se consideră că la vârste mici – între 4 şi 9 ani – ei nu îşi dau
seama că sunt victime, neînţelegând natura sexuală şi caracterul agresiv al interacţiunii în care sunt implicaţi, ştiind că adultul – şi mai ales părintele – este o sursă
de securitate şi de iubire.
Statisticile ne ajută să cunoaştem dimensiunea unui fenomen şi să construim strategii, în acest caz, de prevenire şi control. După M. Felson (1994), metodele
informale de control social al prevenirii victimizării sunt folosite ca strategii personale tocmai pentru că fenomenul nu este cunoscut şi nu e considerat o problemă
de interes public. Astfel, metodele informale de control social al prevenirii victimizării exprimă neasumarea metodelor naturale prin care persoanele descurajează

5

Există totuşi unele date obţinute în urma unui parteneriat între structurile guvernamentale şi organizaţiile nonguvernamentale: National Report on Women Status in Romania
(1980-1994); National Program of Prevention and Assitance of Trafficking in Persons, IOM – Bucharest, 2000.

6

Au fost folosite surse diferite: Crime Victim Survey (ICVS – 1996/1997 şi 2000/2002); Chestionar naţional privind violenţa în România (1996-2001); The Root Causes of
Violence in South-Eastern Europe – raport elaborat de Gorazd Mesko, corespondent naţional pentru Republica Slovenia la Consiliul Europei (raportul conţine, printre altele,
datele din rapoartele naţionale privind violenţa ale Bulgariei, Croaţiei, Greciei, fostei Iugoslavii/Macedonia, României, Serbiei, Republicii Muntenegru, Sloveniei); Anuar
statistic (INS – 1988-2001): tendinţe sociale. Tranziţia, comportamentul deviant şi sistemul judiciar; INS şi UNICEF (2001, 2002); statistici ale Ministerului Justiţiei (19982003); statistici ale IGP (1996-2003); Anuarul statistic, Direcţia Generală a Penitenciarelor; Raport Naţional al Dezvoltării Umane – România, PNUD (2000);
EUROBAROMETRU (1997, 2002); rapoarte elaborate de organizaţii nonguvernamentale (datele şi referinţele apar şi în textul lucrării de faţă); lucrări academice şi investigaţii
ştiinţifice, menţionate ca referinţe bibliografice în subsolul textului.
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sau deturnează infracţiunea în cursul activităţii de rutină şi al aranjamentelor sociale. Metodele mai formale şi secundare de control – asprimea legii şi a instanţelor
judecătoreşti – se folosesc de victime doar atunci când controlul informal eşuează, este inadecvat sau evoluează către forme grave de violenţă.

Date internaţionale
•

În 1991, în Franţa, 95% dintre victimele violenţei erau femei şi 50% dintre femei erau „la mâna” soţului sau partenerului 7.

•

În SUA, o femeie este violată la fiecare şase minute 8.

•

În Africa, 80 de milioane de femei suferă mutilări genitale 9.

•

În SUA, Canada şi Anglia, una din patru femei a fost ţinta unor comportamente de violenţă fizică din partea partenerului intim, în prezent sau în
trecut (Michalski, 2005).

•

62% dintre crimele comise de femei în lume au la bază maltratarea lor de către bărbaţi 10.

•

Cel puţin una din trei femei de pe mapamond a fost bătută, obligată să întreţină relaţii intime sau a fost supusă unei alte forme de abuz de-a lungul
vieţii 11.

•

23% dintre femeile din Australia care au fost sau sunt într-o relaţie au avut experienţe de violenţă din partea partenerilor; 46% dintre ele au copii în
grijă şi doar 4,5% dintre cele agresate fizic au contactat un serviciu de criză 12.

•

Victimele fuseseră agresate în medie de 35 de ori înainte de a se decide să cheme poliţia (Burris, Jaffe, 1984).

•

35% dintre apelurile la poliţie în Australia au legătură cu violenţa în familie (Williams, 1989).

7

Departamentul de Informaţii ale Naţiunilor Unite, ianuarie 1992. Cf. Chris Corrin, Violence against women in Eastern and Central Europe, hCa Publication Series no. 8.

8

Ibidem.

9

Ibidem.

10

Ibidem.

11

United Nations Development Fund for Women, Facts and Figures on Violence against Women, 2004,
http://www.unifem.org/gender_issues/violence_against_Women/facts_figures.php.

12

Women’s Safety Australia, Australian Bureau of Statistics, 1996. Cf. WLA Policy Forum, octombrie 1997, Background and Figures.
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•

Un studiu realizat în Anglia şi SUA de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), în anul 2005, arată că în Anglia prevalenţa violenţei domestice în
rândul femeilor este de 30%, iar în SUA se reduce la 22%; un alt studiu realizat de OMS, în zece ţări, pe un lot de 24 000 de femei, a stabilit că
şase femei din zece au fost sau sunt victime ale unor agresiuni fizice şi sexuale în timpul vieţii. Violenţa domestică având ca victimă femeia varia
între 30 şi 60% 13.

Date statisticile privind situaţiile de violenţă în familie în care bărbaţii sunt victime
Date internaţionale
Statisticile privind situaţiile de violenţă în familie în care bărbaţii sunt victime sunt frecvent neglijate. Totuşi, comparaţiile între procentele criminalităţii masculine
şi ale celei feminine în violenţa în familie arată că ambii parteneri manifestă violenţă. Astfel, în Australia au fost efectuate două anchete naţionale privind violenţa
în familie. Conform primei anchete, desfăşurată în 1979, 49% de membri ai unor cupluri, doar 27% dintre bărbaţi şi 24% dintre femei au acţionat violent; a doua
anchetă, desfăşurată în 1985, a arătat în 51% dintre cazuri ambii parteneri (23% bărbaţi şi 28% femei) au recurs la violenţă. În SUA, unele studii efectuate în 1990
au constatat că primul gest agresiv – prima lovitură – este comis, în aceeaşi măsură, fie de bărbat, fie de femeie (44%).

Date naţionale
La noi, un studiu privind omuciderea în anul 2002 arată că atât în categoria inculpaţilor, cât şi în cea a victimelor sunt incluşi deopotrivă şi bărbaţi, şi femei 14. Deşi
studiul este structurat în două secţiuni mari – inculpaţi şi victime –, deci fără a interpreta datele prin variabila gen, se pot extrage informaţii referitoare la acest
aspect. Astfel, autorii actelor de violenţă, în proporţie covârşitoare, sunt bărbaţi (90,42%, adică 1 165 din totalul de 1 250), dar şi procentul de bărbaţi victime este
mult mai mare decât cel al femeilor victime (74,5% faţă de 25,5%, respectiv 836 şi 324 din totalul de 1 160 de victime). Cu alte cuvinte, bărbaţii sunt mult mai
reprezentativi numeric atât ca autori ai omuciderilor, cât şi ca victime ale acestora.
13

http://www.unifem.org/.

14

Studiu criminologic privind infracţiunile de omor săvârşite în anul 2002. Studiul a inclus 1 250 de inculpaţi trimişi în judecată şi 1 160 de victime. S-au folosit fişele
criminologice şi rechizitoriile trimise de parchetele de pe lângă tribunalele celor 40 de judeţe, Parchetul de pe lângă Tribunalul Municipiului Bucureşti şi Parchetul Militar
teritorial. Studiul a fost efectuat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Municipiului Bucureşti.
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Date despre România
Diferenţele de gen
Întrucât violenţa în familie se manifestă în relaţiile între indivizi aparţinând celor două categorii de sex, există în statisticile româneşti criteriul gen, specificat în
sens tradiţional ca sex. Ca urmare a numărului mare de persoane condamnate definitiv, creşte inevitabil atât numărul de bărbaţi, cât şi cel de femei. În anul 1997 s-a
înregistrat cel mai mare număr de condamnaţi definitiv în cazul ambelor sexe; după acest an, tendinţa este de uşoară scădere, cu excepţia anului 2000, când se
înregistrează o creştere a numărului de condamnaţi. Analizând comparativ persoanele condamnate definitiv, pe sexe 15, se constată că situaţia criminalităţii
masculine este mai gravă decât cea a criminalităţii feminine: în anul 1990 ea a fost de 7,7 ori mai mare decât cea a femeilor, de 8,16 ori în 1997 şi de 7,6 ori în anul
2001. În acest fel, indiferent de dinamica populaţiei feminine condamnate definitiv, criminalitatea este net superioară în mediul masculin, nu doar în ceea ce
priveşte violenţa în familie. Totuşi, deşi numărul de bărbaţi deţinuţi este mai mare decât al femeilor, acesta a crescut în perioada 1994-2002 de 1,28 ori, pe când cel
al femeilor a crescut de 2,5 ori. Numărul bărbaţilor deţinuţi în 2002 reprezenta 95,7% din totalul deţinuţilor. În acest fel, evoluţia criminalităţii feminine trebuie
considerată un fenomen în ascensiune.

Violenţa în familie în România
În România, în special ca urmare a presiunilor create de procesul de integrare europeană, problematica violenţei în familie a intrat pe agenda publică după anul
1990. Modelul explicativ particularizat al fenomenului violenţei în familie în România are la bază următorii piloni de sprijin (Munteanu et al., 2001): reprezentarea
socială a comunităţii cu privire la violenţă; situaţia economică a societăţii; serviciile şi legislaţia oferite de societate.

15

Numărul bărbaţilor condamnaţi definitiv pentru infracţiuni cu violenţă este cu mult mai mare decât cel al femeilor: 1990: 33 850 de bărbaţi şi 4 262 de femei; 2001: 73 264 de
bărbaţi şi 9 648 de femei.
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Mentalitatea se reflectă în modul în care membrii colectivităţii sprijină şi încurajează serviciile existente ori sunt în măsură să solicite crearea unor noi servicii în
raport cu nevoile conştientizate. Inexistenţa serviciilor specializate pentru intervenţie în cazuri de violenţă în familie este reflectată de mentalitate prin ignorarea sau
cel puţin desconsiderarea fenomenului (Muntean, Munteanu, 2011, p. 78).
Rezultatele unei Cercetări naţionale privind violenţa în familie şi la locul de muncă 16 (eşantion de 1 800 de persoane cu vârste de 18 ani şi peste, din care 1 200
sunt femei şi 600 bărbaţi) arată că doar 3,74% dintre cei chestionaţi consideră gravă sau foarte gravă situaţia în care o femeie este bătută de partenerul ei. Viziunea
tradiţională (femeia trebuie să fie subordonată bărbatului, nu are nevoie de o viaţă socială – nu are prieteni, nu are un loc de muncă etc.) asupra rolului femeii sau
bărbatului rezidă şi în răspunsurile date de subiecţi la alţi itemi ai chestionarului. De exemplu: 70% dintre respondenţi consideră că violenţa sexuală împotriva
femeii este gravă sau foarte gravă; violenţa psihologică este percepută de 37% dintre respondenţi ca o faptă reprobabilă; 28% dintre cei investigaţi percep negativ
situaţia în care o femeie este insultată de bărbatul ei; 29% nu sunt de acord cu situaţia în care partenerul unei femei îi interzice să îşi caute un loc de muncă şi doar
24% dintre respondenţi sancţionează decizia prin care bărbatul îi interzice partenerei să dezvolte relaţii de prietenie. Din cele prezentate mai sus, se evidenţiază
modul în care reprezentarea socială a comunităţii se materializează în atitudinea îngăduitoare faţă de violenţa în familie. Această atitudine ne situează pe unul dintre
ultimele locuri. Ponderea medie, la nivelul Uniunii Europene, este de 3,86, pe când în România este de 3,41, iar scorul european minim, obţinut în Finlanda şi
Germania de Est, e de 3,77 17.
În perioada 1990-2001, situaţia economică a populaţiei s-a modificat substanţial, cu diferenţe semnificative la nivelul unor grupuri sociale diferite. Banca
Mondială clasifică România drept o ţară cu venit mediu-scăzut 18. Se consideră că printre cauzele criminalităţii se numără sărăcirea populaţiei şi incapacitatea unor
indivizi de a găsi soluţii rezolutive la problemele inerente ale vieţii. Între neadaptare şi şomaj, o bună parte a populaţiei este dezorientată, manifestând frustrare, ce
conduce la violenţă şi comportamente antisociale 19.

16

Cercetare naţională privind violenţa în familie şi la locul de muncă, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, 2003.

17

Ibidem.

18

În anul 2000, media per capita a venitului anual a fost de 1 200 de dolari, iar aproximativ 44% dintre români trăiesc la nivelul sau sub pragul sărăciei. Cf. Cohen (2001, p. 150).

19

Analiza fenomenului violenţei în societatea românească (1990-2002): etiologie şi dinamică, studiu elaborat de un grup de cercetători ai Institutului Naţional de Criminologie, în
2003: dr. Aurora Liiceanu (cordonatoare şi redactor); dr. Doina Săucan (redactor); drd. Mihai Ioan Micle, Mihaela Istrate, Octavian Rujoiu şi Alina Bărbulescu (colaboratori).
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Preocupările legate de dimensiunea violenţei în familie şi implicit cea între parteneri s-au intensificat în rândul specialiştilor (fără o pregătire de specialitate în
domeniu şi de asemenea tributari mentalităţii care promovează atitudinea de subordonare a femei în raport cu bărbatul) şi al factorilor de decizie de la nivel politic,
începând cu anul 2000.
Includerea violenţei în familie pe agenda publică a corespuns cu apariţia unor structuri guvernamentale şi nonguvernamentale responsabile şi cu crearea unui
cadru legislativ – de exemplu, precizarea în Codul penal a sancţiunilor mărite, prevăzute special pentru acte de agresiune în cadrul familiei, Legea nr. 202/2002
privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, Legea nr. 116/2002 privind combaterea marginalizării sociale, precum şi adoptarea Legii nr. 217/2003 privind
combaterea şi prevenirea violenţei în familie.
În anul 2005 este lansată o strategie naţională în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie.
Strategia naţională pe perioada 2008-2010, un document sistematizat, cuprinzător, are cinci obiective majore şi identifică şase arii de activitate (Muntean,
Munteanu, 2011). Autoarele sunt de părere că strategia ,,se plasează la mare distanţă de realitatea românească” şi că „generează o serie de întrebări: cine o va
implementa? Când? Care sunt resursele materiale şi umane?... Strategia promovează servicii, activităţii, politici pentru familie, în vreme ce participarea familiei se
conturează foarte puţin” (Muntean, Munteanu, 2011, p. 80).
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului (ANPFDC) a fost un organ de specialitate al administraţiei publice centrale din
România, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. A fost înfiinţată la data de 26 noiembrie 2009, preluând
atribuţiile următoarelor instituţii: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC), Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei (ANPF),
Centrul-Pilot de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Violenţei în Familie, precum şi Centrul de Informare şi Consultanţă pentru Familie, care au fost desfiinţate.
Prin Hotărârea Guvernului nr. 728/21.07.2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului (ANPFDC) se transformă în Direcţia
Generală de Asistenţă Socială, ce are în subordine Direcţia Politici Asistenţă Socială şi Direcţia Servicii Sociale şi Incluziune Socială.
Statisticile existente sunt contradictorii şi alarmante.
Site-ul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei ne informează că în perioada 2004-2009, semestrul I, s-au înregistrat 53 720 de victime ale violenţei în
familie, cu 723 de decese.
În figura 1 este prezentată evoluţia numărului de victime ale violenţei în familie în perioada 2004-2009, semestrul I, iar figura 2 descrie evoluţia numărului de
decese cauzate de violenţa în familie în perioada 2004-2009, semestrul I.
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2009 sem.1

în familie a crescut cu 18%;
în familie a scăzut cu 1,73%;
în familie a scăzut cu 6,24%;
în familie a crescut cu 31,26%.

Figura 1. Evoluţia numărului de victime ale violenţei în familie în perioada 2004-2009 (semestrul I)
(Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei)
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Figura 2. Evoluţia numărului de decese cauzate de violenţa în familie în perioada 2004-2009 (semestrul I)
(Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei)
Sondajul realizat de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională (CURS), în lunile martie-aprilie 2008, realizat pe un eşantion de 1 304 persoane (eşantionul a
fost structurat astfel: un eşantion de bază de 1 000 de persoane reprezentativ la nivel naţional pentru populaţia României de 18 ani şi peste; un eşantion suplimentar
de 304 femei care, împreună cu lotul de femei din eşantionul de bază, formează un eşantion total de 854 de femei) arată că 18,4% din totalul respondenţilor au
suferit diferite forme de violenţă în familie, iar în ultimele 12 luni 9,6%, înregistrându-se o creştere de 4,1% comparativ cu anul 2003 (vezi tabelul 1).

137

Tabelul 1. Incidenţa violenţei domestice la nivel naţional de-a lungul vieţii
şi în ultimele 12 luni, pe forme de violenţă şi sexe (%)
Forme de violenţă
Violenţă domestică

De-a lungul vieţii

În ultimele 12 luni

Total Bărbaţi Femei Total Bărbaţi Femei
18,4

14,7

21,5

9,6

7,8

11,1

10,5

6,9

13,5

4,1

3,3

4,7

16,0

12,9

18,5

8,9

7,1

10,4

Violenţă verbală

14,4

12,0

16,4

7,7

6,7

8,5

Denigrare umilire

10,8

7,8

13,3

5,7

4,4

6,7

Ameninţare, intimidare

13,1

10,4

15,3

6,9

5,8

7,8

Violenţă socială

8,3

6,4

8,8

4,2

3,1

5,1

Violenţă economică

4,6

3,8

5,3

2,3

2,2

2,4

Violenţă sexuală

1,7

0,7

2,5

0,4

0,2

0,5

(Total)
Violenţă fizică
Violenţă psihologică
(Total)

Sursa: http://www.curs.ro/
În figura 3 sunt prezentate opiniile intervievaţilor privind cauzele neînţelegerilor şi conflictelor violente în familie. Pe primul loc ca pondere în opiniile
respondenţilor se situează lipsurile materiale sau lipsa de bani (27%), urmate de creşterea consumului de alcool/droguri –14%. Pe ultimul loc ca pondere în opinia
intervievaţilor se află nepotrivirea sexuală – 2%.
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Figura 3. Opinia intervievaţilor privind cauzele neînţelegerilor şi conflictelor violente în familie
(Sursa: www.curs.ro)
Un studiu asupra violenţei masculine şi, implicit, a victimizării feminine (Gallup, 2003) a avut ca obiective: identificarea atitudinilor femeilor faţă de multiplele
forme de violenţă în familie; estimarea dimensiunilor violenţei împotriva femeilor în familie, la lucru şi în locuri publice; stabilirea cauzelor şi consecinţelor
violenţei împotriva femeilor.
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Cauzele identificate ale violenţei în familie sunt: lipsa banilor, problemele cu copiii, alcoolul, amestecul părinţilor în problemele cu care se confruntă cuplul,
infidelitatea, gelozia.
Percepţia violenţei este incorectă şi lipsită de congruenţă, doar un procent redus dintre respondente considerând că abuzul verbal şi emoţional sunt forme ale
violenţei. Se confundă hărţuirea sexuală cu violul, fapt care exprimă ignoranţă şi neînţelegerea conceptelor ce definesc diferitele forme de violenţă; unele femei
consideră că hărţuirea sexuală implică avansuri şi propuneri indecente, nedând atenţie caracterului repetitiv şi adesea gradual agresiv al hărţuirii sexuale. Totuşi, 8%
au studii superioare şi 6% provin din familii cu venituri mari. Consecinţele acestor situaţii sunt scăderea respectului de sine şi dezvoltarea unor sentimente de
inferioritate.
Din ponderea de 42% femei abuzate de soţ sau partener, 35% au mărturisit cuiva experienţa şi acelaşi procent (42%) consideră că situaţia este inacceptabilă şi
trebuie pedepsită de lege.
Părinţii care îşi maltratează copiii au avut experienţe în copilărie sau au fie tulburări psihice, fie psihiatrice.
Datele mai arată că:
−

pentru 23% hărţuirea este ceva obişnuit în Bucureşti;

−

17% au trecut prin experienţa hărţuirii la serviciu sau la şcoală;

−

44% dintre femeile abuzate sexual la locul de muncă nu au făcut nimic şi doar 9% au făcut o plângere oficială.

Profilul demografic al femeii victime arată, într-o aproximare susţinută de rezultatele sondajului, astfel:
−

între 18 şi 24 de ani, predomină abuzul verbal şi cel emoţional;

−

între 35 şi 44 de ani, predomină abuzul sexual;

−

victimele au un nivel scăzut de educaţie – nivel primar;

−

victimele au trei sau mai mulţi copii;

−

autorii agresiunilor au un nivel redus de educaţie.

Expresii ale violenţei în familie sunt: insultele, acuzele de infidelitate, izolarea şi controlul, ameninţările, loviturile cu palma.
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Consiliul Europei a recunoscut mai demult că violenţa împotriva femeilor este legată de inegalităţile structurale mai largi din societate şi de abuzul de putere
masculină, fiind sprijinit de structuri sociale care promovează inegalitatea de gen. La a III-a Conferinţă ministerială asupra egalităţii între femei şi bărbaţi (1993) s-a
arătat că „violenţa împotriva femeilor… poate fi considerată un mijloc de a controla femeile şi îşi are originea în relaţia de putere inegală care încă persistă între
femei şi bărbaţi”. Multe societăţi tolerează şi perpetuează în cultură şi tradiţie mai ales violenţa în familie şi violenţa intimă.
În Barometrul de Opinie Publică al Fundaţiei Soros pe tema „Viaţa în cuplu” din mai 2007 (volumul eşantionului: 1 999 de persoane de 18 ani şi peste;
reprezentativitate: eşantionul este reprezentativ pentru populaţia adultă neinstituţionalizată a României, cu o eroare de reprezentativitate de ±2,3%, pentru un nivel
de încredere de 95%), cele mai importante motive pentru ca partenerii să divorţeze, cumulând mai mult de jumătate dintre menţiuni, sunt în ordine: violenţa,
alcoolismul, infidelitatea şi încetarea iubirii între cei doi. Violenţa este general acceptată ca motiv de divorţ (aproximativ 80%), la diferenţe destul de mari de
alcoolism şi infidelitate. Ponderea cea mai mare a divorţurilor din motive de violenţă apare la intervalul de vârstă 25-34 de ani – 86,7%.
Un studiu realizat în 2008 de Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii „Violenţa în mediul rural. Atitudini, convingeri şi modalităţi de control social”
a arătat că:
-

existenţa limbajului violent este recunoscută de aproape 50% dintre respondenţi ca fenomen ce afectează comunităţile rurale. Aproximativ 20% dintre
subiecţi au afirmat că au adresat cuvinte injurioase (urâte) unuia dintre copii/nepoţi în cursul anului trecut; 23,1% au insultat sau au avut o altercaţie verbală
cu unul din membrii familiei; violenţa verbală în cuplu este văzută ca normală, aproape 50% dintre subiecţi apreciind că insultele între partenerii de viaţă
constituie o problemă minoră sau chiar că nu reprezintă o problemă;

-

20% dintre respondenţi cred că motivele de ceartă în familie sunt reprezentate de anumite încălcări ale regulilor de convieţuire socială sau unele
comportamente indezirabile ale partenerului de viaţă (de ex. Consumul de alcool, infidelitatea, lipsa de respect, neîndeplinirea responsabilităţilor casnice
etc.);

-

16% afirmă că e preferabil să înduri bătăile administrate de partenerul de viaţă decât să divorţezi, divorţul aducând oprobiul comunităţii;

-

25% cred că o palmă din când în când nu afectează relaţia de cuplu, iar lovirea soţiei de către soţ/concubin este uneori justificată spun 20% dinbtre subiecţi;

-

40% dintre subiecţi sunt de părere că soţia şi copiii trebuie să asculte de bărbat în orice situaţie, ceea ce reflectă încă o dată caracterul patriarhal al societăţii
noastre româneşti.

Violenţa în familie în România – situaţia în cifre pe 2009 – Conform datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei în ultimii cinci ani,
numărul de cazuri de violenţă în familie a crescut anual cu mai mult de 4300 pe an: 2008 – 8104 victime ale v.d., 2009 – 12461. În ultimul trimestru al anului 2009,
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peste 53% din cazurile de violenţă în familie au fost raportate în mediul urban. Surprinzător este procentul mare de bărbaţi victime ale violenţei în familie,
aproximativ 30% din totalul victimelor.Spre finalul lui 2009, numărul de victime de sex masculin a crescut de la 28,1% în primul trimestru la 30,55% în cel de-al
patrulea. Deşi există victime care întreprind demersuri legale, o treime dintre plângerile la Poliţie sunt retrase. Doar 7% dintre victime consideră divorţul o soluţie
de protecţie împotriva violenţei în familie. Dependenţa psihologică (aşa numitul sindrom Stockholm) faţă de agresor, lipsa de încredere în sine sau teama de a nu
traumatiza copiii etc.) pot fi motive pentru care victimele decid să tolereze genul acesta de violenţă.
Date IGPR 2009-2010 privind cazurile de violenţă în familie – 50% dintre români consideră că violenţa în familie este „ceva normal”. Numărul infracţiunilor
intrafamiliale a crescut în 2010 cu 26% faţă de 2009, în timp ce numărul loviturilor cauzatoare de moarte s-a dublat.
Conform IGPR, Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţă Operativă, la nivelul întregii Românii, numărul infracţiunilor intrafamiliale a ajuns, în 2010, la
12088, cu o creştere de aproximativ 26% faţă de anul 2009 (8912). De remarcat faptul că numărul cazurilor de omor în familie, în România, a scăzut semnificativ
(de la 114 în 2009 la doar 6 în 2010); tentativa de omor de la 63 în 2009 la 5 în 2010. A crescut în schimb nr. loviturilor cauzatoare de moarte, de la 19 în 2009 la
41 în 2010, precum şi nr. Raporturilor sexuale cu o minoră (de la 17 în 2009 la 26 în 2010).
Numărul infracţiunilor care fac obiectul legii privind violenţa în familie, la nivelul capitalei, a crescut în 2010 cu aproximativ 70% faţă de 2009 (156 în 2009 şi
499 în 2010). Mai mult decât atât, numărul ameninţărilor s-a triplat: 51 în 2009, 146 în 2010. S-a triplat şi numărul cazurilor de abandon familiar: 81 înb 2009, 257
în 2010.
Statisticile (2004-2007) Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei arată că s-au înregistrat 507 decese ca urmare a unor fapte de violenţă în familie (figura 4).
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Figura 4. Victime decedate ca urmare a unor fapte de violenţă în familie
(Sursa: Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei)
În concluzie:
• amploarea fenomenului de violenţă în familie este subestimată, fragmentată şi neunitară în statisticile existente, la nivel naţional;
•

datele diferite, furnizate de surse diferite trezesc suspiciuni cu privire la acurateţea acestor statistici;

•

nu există o pregătire de specialitate în domeniul violenţei în familie;

•

nu există preocupări permanente de investigare/cercetare a fenomenului violenţei în familie şi a cauzelor care o generează;

•

legislaţia existentă este incoerentă, neadaptată realităţii româneşti – precizarea sancţiunilor pentru agresori şi măsurile de susţinere şi protejare a
victimelor violenţei în familie;

•

nu există mecanisme pentru punerea în aplicare a prevederilor legale (de exemplu, insuficienta protecţie practică a victimelor violenţei în familie).
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Figura 5. Distribuţia victimelor violenţei în familie în funcţie de sex şi vârstă, în perioada 2005-2009, semestrul I
(Sursa: http://www.nuepoveste.ro/files/pdf/violenta_in_familie_in_cifre_1.pdf)
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Figura 6. Distribuţia victimelor violenţei în familie în funcţie de sex şi vârstă, în perioada 2005-2009, semestrul I
(Sursa: http://www.nuepoveste.ro/files/pdf/violenta_in_familie_in_cifre_1.pdf)

145

Figura 7. Distribuţia victimelor violenţei în familie în perioada 2005-2009, SEM. I, în funcţie de mediu provenienţă
(Sursa: http://www.nuepoveste.ro/files/pdf/violenta_in_familie_in_cifre_1.pdf)
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Tabelul 2. Numărul de victime ale violenţei în familie ce au fost raportate cu precizarea mediului de provenienţă

Anul

2005

2006

2007

2008

2009, semestrul I

Numărul de cazuri

3 196

6 139

7 689

6 562

4 094

Sursa: http://www.nuepoveste.ro/files/pdf/violenta_in_familie_in_cifre_1.pdf
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Figura 8. Distribuţia victimelor violenţei în familie în perioada 2005-2009, semestrul I, în funcţie de nivelul de instruire
(Notă: numărul de victime ale violenţei în familie ce au fost raportate cu precizarea nivelului de instruire)
(Sursa: http://www.nuepoveste.ro/files/pdf/violenta_in_familie_in_cifre_1.pdf)
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Figura 9. Incidenţa cazurilor de violenţă în familie în funcţie de venituri (2007-2009, semestru I)
(Sursa: http://www.nuepoveste.ro/files/pdf/violenta_in_familie_in_cifre_1.pdf)
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Figura 10. Distribuţia victimelor violenţei în familie în perioada 2005 – 2009 Sem.1, în funcţie de natura agresiunii
(Sursa: http://www.nuepoveste.ro/files/pdf/violenta_in_familie_in_cifre_1.pdf)
Tabelul 3. Numărul de victime ale violenţei în familie ce au fost raportate cu precizarea naturii agresiunii

Anul

2005

2006

2007

2008

2009, semestrul I

Numărul de cazuri

3 668

6 282

8 151

10 109

4 854

Sursa: http://www.nuepoveste.ro/files/pdf/violenta_in_familie_in_cifre_1.pdf
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Figura 11. Distribuţia victimelor violenţei în familie în perioada 2005-2008, în funcţie de relaţia cu agresorul
(Sursa: http://www.nuepoveste.ro/files/pdf/violenta_in_familie_in_cifre_1.pdf)

Tabelul 4. Numărul de victime ale violenţei în familie ce au fost raportate cu precizarea tipului relaţiei dintre agresor şi victimă
Anul

2005

2006

2007

2008

2009, semestrul I

Numărul de cazuri

3 354

5 318

5 112

7 918

3 435

Sursa: http://www.nuepoveste.ro/files/pdf/violenta_in_familie_in_cifre_1.pdf
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Figura 12. Distribuţia victimelor violenţei în familie în perioada 2005-2009, semestrul I, în funcţie de frecvenţa agresiunii
(Sursa: http://www.nuepoveste.ro/files/pdf/violenta_in_familie_in_cifre_1.pdf)
Tabelul 5. Numărul de victime ale violenţei în familie ce au fost raportate cu precizarea tipului frecvenţei
dintre agresor şi victimă

Anul

2005

2006

2007

2008

2009, semestrul I

Numărul de cazuri

3 003

8 729

8 764

9 583

7 807

Sursa: http://www.nuepoveste.ro/files/pdf/violenta_in_familie_in_cifre_1.pdf
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Tabelul 6. Evoluţia cazurilor de violenţă în familie raportate la nivelul regiunilor de dezvoltare
în perioada 2005-2009, semestrul I

2005

%

2006

%

2007

%

2008

2009, semestrul I

Regiunea Nord-Est

1 981

–33%

1 318

–18,4%

1 076

+115,98%

2 324

769

Regiunea Sud-Est

1 862

+6,3%

1 979

–21,27%

1 558

–0,01%

1 552

876

Regiunea Sud-Muntenia

1 536

+30%

1 997

–19%

1 620

+43,95%

2 332

1 653

Regiunea Sud-Vest Oltenia

474

+118%

1 033

–7,45%

956

+28,24%

1 226

755

Regiunea Vest

972

–26%

717

–4,32%

686

+4,37%

716

508

Regiunea Nord-Vest

602

+28%

772

+18,8%

917

+4,90%

962

619

Regiunea Centru

725

+14%

831

+41,75%

1 178

–26,06%

871

1 024

Regiunea Bucureşti-Ilfov

1 385

–47,7%

725

+93,8%

796

+94,84%

1 551

182

Total cazuri

9 537

–1,73%

9372

–6,24%

8 787

+31,26%

11 534

6 386

Sursa: http://www.nuepoveste.ro/files/pdf/violenta_in_familie_in_cifre_1.pdf
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Legislaţia privind violenţa în familie
Denumirea
actului
normativ

Legea nr.
217/2003

Legea nr.
466/4.11.2004

Legea nr.
202/2002

Descrierea (cu trimitere la
articole)
Art. 2. (1) Violenţa în familie
reprezintă orice acţiune fizică sau
verbală săvârşită cu intenţie de către
un membru de familie împotriva
altui membru al aceleiaşi familii,
care provoacă o suferinţă fizică,
psihică, sexuală sau un prejudiciu
material.
Art. 1. Reglementează Statutul
asistentului social în România,
precizând rolul Colegiului Naţional
al Asistenţilor Sociali.
Art. 2. Pot fi asistenţi sociali:
cetăţenii români, cetăţeni UE,
cetăţeni ai statelor cu care România
are acorduri bilaterale, persoane cu
studii de scurtă sau lungă durată în
domeniul asistenţei sociale.
Art. 1. Legea reglementează
măsurile pentru promovarea
egalităţii de şanse şi de tratament
între femei şi bărbaţi, în vederea
eliminării tuturor formelor de
discriminare bazate pe criteriul de
sex.
Art. 2. Aplicabilitatea legii se face în
domeniul muncii, educaţiei,

Domeniile de
reglementare

Activităţile/Priorităţile

Art. 8 (1) Se înfiinţează Agenţia
Naţională pentru Protecţia Familiei:
promovarea valorilor familiale, a
Prevenirea şi combaterea
înţelegerii şi întrajutorării în familie,
violenţei în familie
prevenirea şi combaterea violenţei în
relaţiile dintre membri; sprijinirea
victimelor, asistarea agresorilor.

Statutul asistentului
social

Asistentul social pune în practică
cunoştinţele, normele şi valorile
asistenţei sociale pentru a interveni şi
a acorda asistenţă persoanelor sau
comunităţilor.

Egalitatea de şanse
între femei şi bărbaţi

Prin egalitatea de şanse şi de
tratament între femei şi bărbaţi în
relaţiile de munca se înţelege accesul
nediscriminatoriu la: alegerea ori
exercitarea liberă a unei profesii,
angajare în toate posturile sau locurile
de muncă vacante şi la toate nivelurile
ierarhiei profesionale, venituri egale
pentru muncă de valoare egală,
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Comentarii
Ministerul Sănătăţii şi Familiei
împreună cu Ministerul de Interne
elaborează şi difuzează materiale
documentare privind cauzele şi
consecinţele violenţei în familie.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
realizează, cu sprijinul celorlalte
ministere implicate, programe educative
pentru părinţi şi copii, cu scopul de a
preveni violenţa în familie.
Asistentul social desfăşoară următoarele
activităţi: identifică segmentul de
populaţie ce face obiectul activităţilor
de asistenţă socială; evaluează
problemele socioumane dintr-o anumită
regiune sau localitate; dezvoltă planuri
de acţiune, programe şi servicii
specializate; sensibilizează opinia
publică; stabileşte modalităţile de acces
la servicii de asistenţă socială.
Art. 24. Se înfiinţează Agenţia
Naţională pentru Egalitatea de Şanse
între Femei şi Bărbaţi (ANES), ca organ
de specialitate al administraţiei publice
centrale, cu personalitate juridică, în
subordinea Ministerului Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei,
finanţată de la bugetul de stat, cu sediul
în municipiul Bucureşti.

Denumirea
actului
normativ

Descrierea (cu trimitere la
articole)

Domeniile de
reglementare

Activităţile/Priorităţile
informare şi consiliere profesională,
promovare, condiţii de muncă,
beneficii.

sănătăţii, culturii şi informării,
politicii, participării la decizie,
furnizării şi accesului la bunuri şi
servicii, precum şi în alte domenii
reglementate prin legi speciale.

Legea nr.
47/8.03.2006

Hotărârea nr.
686/12.07.2005

Legea nr.
211/27.05.2004

Ordinul nr.
384/12.07.2004

Art. 1. Legea reglementează
organizarea, funcţionarea şi
finanţarea sistemului naţional de
asistenţă socială în România.

Strategia pe care o propune articolul
unic porneşte de la ideea de a
identifica măsurile necesare pentru
coordonarea corespunzătoare a
tuturor programelor derulate în
domeniul prevenirii şi combaterii
violenţei în familie, în scopul de a
evita paralelismele şi de a utiliza
eficient resursele alocate.
Art. 1. Prezenta lege reglementează
unele măsuri de informare a
victimelor infracţiunilor cu privire la
drepturile acestora, precum şi de
consiliere psihologică, asistenţă
juridică gratuită şi compensaţie
financiară de către stat a victimelor.
Art. 1. (2) Conlucrarea se realizează
între Ministerul Muncii, Solidarităţii

Comentarii

Sistemul naţional de
asistenţă socială

Sistemul naţional de asistenţă socială
reprezintă ansamblul de instituţii şi
măsuri prin care statul, prin
autorităţile administraţiei publice
centrale şi locale, intervine pentru
prevenirea, limitarea sau înlăturarea
efectelor unor situaţii ce pot genera
marginalizarea ori excluziunea socială
a persoanei, familiei, grupurilor sau
comunităţilor.

Principii generale: universalitatea,
respectarea demnităţii umane,
solidaritatea socială, parteneriatul,
subsidiaritatea, participarea
beneficiarilor, transparenţa,
nediscriminarea.

Aprobarea Strategiei
naţionale în domeniul
prevenirii şi combaterii
fenomenului violenţei
în familie.

Principii: respectarea demnităţii
umane, nondiscriminarea şi egalitatea
de şanse, responsabilizarea,
participarea, complementaritatea
prevenirii şi combaterii, securizarea şi
protecţiei victimei, centrarea pe
persoană, parteneriatul, abordarea
multidisciplinară.

Legea are ca scopuri promovarea,
respectarea şi garantarea drepturilor
persoanelor afectate de violenţă în
familie, pentru dezvoltarea fiecărui
membru al familiei într-un mediu lipsit
de violenţă.

Unele măsuri pentru a
asigura protecţia
victimelor
infracţiunilor

Art. 3. Autorităţile publice cu atribuţii
în domeniul protecţiei victimelor
infracţiunilor, în cooperare cu
organizaţiile nonguvernamentale,
organizează campanii publice de
informare în acest domeniu.

Organizaţiile nonguvernamentale pot
organiza, independent sau în cooperare
cu autorităţile publice, servicii de
consiliere psihologică a victimelor
infracţiunilor şi pentru asigurarea altor
forme de asistenţă a acestora.

Aprobarea procedurii
de conlucrare în

Protocoalele de colaborare vor stabili:
prevenirea violenţei în familie prin
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Denumirea
actului
normativ

Ordinul nr.
383/12.07.2004

Descrierea (cu trimitere la
articole)

Domeniile de
reglementare

Sociale şi Familiei, Ministerul
Administraţiei şi Internelor şi
Ministerul Sănătăţii, prin persoanele
desemnate din structurile
subordonate şi asistenţii familiali.

prevenirea şi
monitorizarea
cazurilor de violenţă în
familie

Art. 3. Prin standarde generale de
calitate se înţelege ansamblul de
cerinţe privind cadrul organizatoric
şi material, resursele umane şi financiare, viziunea integratoare şi tolerantă a personalului implicat în acordarea serviciilor sociale, în vederea
atingerii nivelului de performanţă
obligatoriu pentru toţi furnizorii de
servicii sociale din România,
denumiţi în continuare furnizori.

Art. 3. Agenţia Naţională pentru
Protecţia Familiei, Direcţia
management resurse umane, Direcţia
Ordinul nr.
generală economică şi financiară,
385/304/1018 din direcţiile pentru dialog, familie şi
solidaritate socială judeţene şi a
21 iulie 2004
municipiului Bucureşti vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului
ordin.

Activităţile/Priorităţile

Comentarii

organizarea unor dezbateri publice,
realizarea bazei de date pentru
gestionarea situaţiilor de violenţă,
monitorizarea cazurilor, accesul şi
schimbul reciproc de informaţii,
sesizarea compartimentelor cu
atribuţii în combaterea violenţei,
colaborarea între medici, poliţişti,
jandarmi, îndrumarea părţilor
implicate în conflict, colaborarea cu
serviciile specializate.

Aprobarea
standardelor de calitate
pentru serviciile
sociale din domeniul
protecţiei victimelor
violenţei în familie

Art. 6. Evaluarea îndeplinirii
standardelor generale de calitate se
realizează pe baza analizei fişei de
autoevaluare, completată de furnizor
pentru fiecare dintre serviciile sociale
acordate, şi a verificărilor la sediul
acestuia ori, după caz, la sediile unde
se desfăşoară serviciile sociale.

Principii: organizare şi administrare,
drepturi, etică, abordarea
comprehensivă, centrarea pe persoană,
participarea, parteneriatul, orientarea
spre rezultate, îmbunătăţire continuă.

Aprobarea
instrucţiunilor de
organizare şi
funcţionare a unităţilor
pentru prevenirea şi
combaterea violenţei
în familie

Art. 3 (2) Propunerea de înfiinţare a
unităţii pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie se face în
conformitate cu Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, cu
modificările şi completările
ulterioare, pe baza documentaţiei şi
fundamentării prezentate de serviciul
public de asistenţă socială de la
nivelul consiliilor judeţene sau
consiliilor locale.

Centrele pentru adăpostirea victimelor
violenţei în familie (adăposturi)
îndeplinesc următoarele atribuţii
principale: asigură protecţia victimelor
violenţei în familie şi a copiilor aflaţi în
îngrijirea lor în situaţii de urgenţă,
găzduindu-i în adăposturi pe o perioadă
determinată (7-60 de zile), oferă
îngrijire medicală, asigură consilierea
membrilor, sesizează organele abilitate.
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Denumirea
actului
normativ

Ordinul nr.
253/28.11.2008

Hotărârea nr.
1382/28.10.2008

Descrierea (cu trimitere la
articole)
Art. 1. Trimiterea la tratament
medical în străinătate a copiilor care
beneficiază de o măsură de protecţie
specială este îndeplinită şi monitorizată de către direcţiile generale de
asistenţă socială şi protecţia copilului/furnizorul privat de servicii
sociale acreditat şi se realizează pe
baza unei documentaţii medicale
întocmite de către medicul de familie sau, după caz, de către medicii
specialişti care au asigurat tratamentul copilului în ţară, pe baza acordului unităţii sanitare din străinătate
privind efectuarea tratamentului.
În anexa nr. 1, la punctul 2,
„Programul «Dezvoltarea reţelei
serviciilor sociale comunitare pentru
copil şi familie»”, se abrogă
paragraful: „Autorităţile locale au
obligaţia de a prelua şi a asigura
plata acestor persoane în ultimele 4
luni de derulare a proiectului. În
situaţia în care nu se contractează
integral bugetul total alocat
programului după selecţia de
proiecte organizată în anul 2008,
procedura de selecţie va fi reluată în
anul 2009. Proiectele aprobate
pentru finanţare în cadrul acestei
proceduri de selecţie vor avea o
durată de maximum 9 luni, dar nu
mai târziu de 31 decembrie 2009”.

Domeniile de
reglementare

Activităţile/Priorităţile

Comentarii

Aprobarea
metodologiei privind
trimiterea copiilor care
beneficiază de o
măsură de protecţie
specială la tratament
medical în străinătate

Art. 2 (2) Direcţia generală de
asistenţă socială şi protecţia
copilului/furnizorul privat de servicii
sociale acreditat se asigură că pentru
copii prevăzuţi la alin. 1 sunt
prezentate următoarele documente:
copie de pe fişa pacientului, bilet de
ieşire din spital, analize, recomandare
pentru tratament în străinătate, cererea
reprezentantului legal al copilului şi
acordul unităţii sanitare din străinătate
cu privire la durata şi efectuarea
tratamentului în străinătate.

Direcţiile generale de asistenţă socială
şi protecţia copilului/furnizorul privat
de servicii sociale acreditat desemnează
un însoţitor care acompaniază copilul în
străinătate, pe toată durata
tratamentului.

Modificarea anexelor
nr. 1 şi 2 la Hotărârea
Guvernului nr.
617/2008 privind
aprobarea programelor
de interes naţional în
domeniul protecţiei
drepturilor copilului
pentru perioada 20082009

În anexa nr. 1, la punctul 4 al
programului se abrogă următorul
paragraf: „În situaţia în care nu se
contractează integral bugetul total
alocat programului după selecţia de
proiecte organizată în anul 2008,
procedura de selecţie va fi reluată în
anul 2009. Proiectele aprobate pentru
finanţare în cadrul acestei proceduri
de selecţie vor avea o durată de
maximum 9 luni, dar nu mai târziu de
31 decembrie 2009”.
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Denumirea
actului
normativ

Descrierea (cu trimitere la
articole)

Hotărârea nr.
859/13.08.2008

Art. 1. Domeniul de aplicare:
îmbunătăţirea situaţiei minorilor
români neînsoţiţi sau în dificultate
care se află pe teritoriul Republicii
Italiene, precum şi prevenirea unor
astfel de situaţii.
Art.3. Facilitarea schimbului de date
şi informaţii în scopul soluţionării
eficiente a situaţiei minorilor români
aflaţi neînsoţiţi pe teritoriul
Republicii Italiene.

Hotărârea nr.
860/13.08.2008

Strategia naţională în domeniul
protecţiei şi promovării drepturilor
copilului, denumită în continuare
strategie, se desfăşoară pe perioada
2008-2013, datorită necesităţii
cuprinderii întregii problematici a
drepturilor copilului în toate
sectoarele care vizează copilul în
societatea românească, fapt care nu
s-a mai realizat până în prezent la o
asemenea dimensiune.

Hotărârea nr.
617/11.06.2008

Art. 4 (1) Evaluarea şi selecţia
proiectelor şi programelor de interes
naţional în domeniul protecţiei
drepturilor copilului pentru
2008/2009 se realizează de
Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Drepturilor Copilului.

Domeniile de
reglementare
Aprobarea Acordului
dintre Guvernul
României şi Guvernul
Republicii Italiene
privind cooperarea în
domeniul protecţiei
minorilor români
neînsoţiţi sau în
dificultate aflaţi pe
teritoriul Republicii
Italiene, semnat la
Roma la 9 iunie 2008.
Aprobarea strategiei
naţionale în domeniul
protecţiei şi
promovării drepturilor
copilului 2008-2013 şi
a Planului operaţional
pentru implementarea
strategiei naţionale în
domeniul protecţiei şi
promovării drepturilor
copilului 2008-2013
Aprobarea
programelor de interes
naţional în domeniul
protecţiei drepturilor
copilului pentru
perioada 2008-2009
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Activităţile/Priorităţile

Comentarii

Părţile convin că ministerele,
autorităţile publice teritoriale,
organismele publice şi private, chiar
şi cele aparţinând mediului academic
sau antreprenorial, active în cele două
ţări, pot încheia înţelegeri tehnicooperative având ca scop promovarea
cooperării şi sinergia instituţională
specifice domeniului lor de
competenţă.

Tratatul de prietenie şi colaborare dintre
România şi Republica Italiană, semnat
la Bucureşti la 23 iulie 1991.

Obiectivele generale ale strategiei:
mobilizarea resurselor necesare,
responsabilizarea factorilor relevanţi
şi asigurarea unui parteneriat eficient
în vederea protecţiei şi respectării
drepturilor copilului, precum şi a
îmbunătăţirii condiţiei copilului şi
valorizării sale în societatea
românească.
– Programul „Închiderea instituţiilor
de tip vechi pentru protecţia copilului
şi înfiinţarea de căsuţe de tip familial
şi apartamente”.
– Programul „Dezvoltarea reţelei
serviciilor sociale comunitare pentru
copil şi familie”.
– Programul „Servicii specializate
pentru copilul delincvent”.
– Programul „Perfecţionarea

Art. 1 (1) din Anexa nr. 2. Pot primi
sume necesare finanţării proiectelor
specifice din cadrul programelor de
interes naţional în domeniul protecţiei
drepturilor copilului pentru perioada
2008-2009 (programe de interes
naţional) direcţiile generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului şi
organismele private acreditate în
condiţiile legii, care desfăşoară

Denumirea
actului
normativ

Descrierea (cu trimitere la
articole)

Domeniile de
reglementare

Activităţile/Priorităţile

Comentarii

personalului care lucrează în serviciile activităţi în domeniul protecţiei
de protecţie a copilului”.
drepturilor copilului şi al protecţiei
speciale a acestuia.
Art. 1. Supravegherea executării
obligaţiei minorului de a presta o
activitate neremunerată într-o
instituţie de interes public, prevăzută
Ordonanţa de
la art. 103, alin. 3, lit. c din Codul
Urgenţă
nr.78/18.06.2008 penal, revine serviciului de
probaţiune de pe lângă tribunalul în
circumscripţia căruia locuieşte
minorul.

Hotărârea nr.
1385/18.11.2009

Ordonanţa de
Urgenţă nr.
68/2010

Art. 1 (1) Autoritatea Naţională
pentru Protecţia Familiei şi a
Drepturilor Copilului, organ de
specialitate al administraţiei publice
centrale, cu personalitate juridică, în
subordinea Ministerului Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale, prin
preluarea atribuţiilor Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia
Drepturilor Copilului, ale CentruluiPilot de Asistenţă şi Protecţie a
Victimelor Violenţei în Familie, ale
Centrului de Informare şi
Consultanţă pentru Familie şi ale
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia
Familiei.

Stabilirea competenţei
supravegherii
executării obligaţiei
minorului de a presta o
activitate
neremunerată într-o
instituţie de interes
public, prevăzută la
art. 103, alin. 3, lit. c
din Codul penal

Înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea
Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia
Familiei şi a
Drepturilor Copilului

Desfiinţarea acelor
agenţii/autorităţi care
monitorizează
respectarea unor
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Supravegherea executării acestei
obligaţii se face „de către primarul
localităţii sau de către primarii
sectoarelor municipiului Bucureşti,
prin persoane împuternicite în acest
sens, cu sprijinul unităţii de poliţie în
a căror rază teritorială se execută
sancţiunea”.
Autoritatea are următoarele funcţii: de
strategie, de monitorizare a respectării
drepturilor copilului, de promovare a
drepturilor copilului şi a valorilor
familiale, de colectare, analiză şi
evaluare a datelor şi informaţiilor
privind drepturile copilului. de
reprezentare, prin care se asigură, în
numele statului român, reprezentarea
pe plan intern şi extern, de
administrare, prin care se asigură
gestionarea bunurilor din domeniul
public şi privat al statului pe care le
are în administrare, de autoritate de
stat
Desfiinţarea Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Familiei şi a
Drepturilor Copilului.

Denumirea
actului
normativ

Descrierea (cu trimitere la
articole)

Legea nr.
324/14.07.2006

Activităţile/Priorităţile

convenţii
internaţionale din
domeniul social.
modificarea şi
completarea HG nr.
1434/2004 privind
atribuţiile şi
Regulamentul cadru de
organizare şi
funcţionare ale

Hotărârea nr.
967/2010

Ordonanţa nr.
137/31.08.2000

Domeniile de
reglementare

Art. 1 (1) În România, stat de drept,
democratic şi social, demnitatea
omului, drepturile şi libertăţile
cetăţenilor, libera dezvoltare a
personalităţii umane reprezintă
valori supreme şi sunt garantate de
lege.
(2) Principiul egalităţii între cetăţeni,
al excluderii privilegiilor şi
discriminării sunt garantate în
special în exercitarea următoarelor
drepturi: dreptul la un tratament egal
în faţa instanţelor judecătoreşti,
dreptul la securitatea persoane,
drepturile politice şi civile.
Art. 2. Prin discriminare se înţelege
orice deosebire, excludere, restricţie
sau preferinţă, pe bază de rasă,
naţionalitate, etnie, limbă, religie,
categorie socială, convingeri, sex,
orientare sexuală, vârstă, handicap,
boală cronică necontagioasă,
infectare cu HIV, apartenenţă la o

Comentarii

La nivelul Direcţiilor Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului se constituie departamente
speciale care au în atribuţii violenţa în
familie.

Prevenirea şi
sancţionarea tuturor
formelor de
discriminare

Constituie hărţuire şi se sancţionează
contravenţional orice comportament
pe criteriu de rasă, naţionalitate, etnie,
limbă, religie, categorie socială,
convingeri, gen, orientare sexuală,
apartenenţă la o categorie
defavorizată, vârstă, handicap, statut
de refugiat ori azilant sau orice alt
criteriu care duce la crearea unui
cadru intimidant, ostil, degradant ori
ofensiv.

Republicată în temeiul art. IV din Legea
nr. 324/2006 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr.
137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, publicată în Monitorul
Oficial al României.

Modificarea şi
completarea
Ordonanţei Guvernului
nr. 137/2000 privind
prevenirea şi
sancţionarea tuturor
formelor de
discriminare

Persoana care se consideră
discriminată poate formula, în faţa
instanţei de judecată, o cerere pentru
acordarea unor despăgubiri şi
restabilirea situaţiei anterioare
discriminării sau anularea situaţiei
create prin discriminare, potrivit
dreptului comun.

Prezenta lege transpune prevederile
Directivei Consiliului 2000/43/CE
privind aplicarea principiului egalităţii
de tratament între persoane.
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Denumirea
actului
normativ

Hotărârea nr.
1007/1.09.2005

Descrierea (cu trimitere la
articole)
categorie defavorizată, precum şi
orice alt criteriu care are ca scop sau
efect restrângerea, înlăturarea
recunoaşterii, folosinţei sau
exercitării, în condiţii de egalitate, a
drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale sau a drepturilor
recunoscute de lege, în domeniul
politic, economic, social şi cultural
sau în orice alte domenii ale vieţii
publice.
Art. 1. Se aprobă Nomenclatorul
instituţiilor de asistenţă socială şi
structura orientativă de personal de
specialitate, prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 8 (4) În cazul instituţiilor de
asistenţă socială din domeniile
protecţiei şi promovării drepturilor
copilului, protecţiei speciale a
persoanelor cu handicap şi prevenirii
şi combaterii violenţei în familie,
consiliile judeţene, consiliile locale,
precum şi persoanele juridice
prevăzute de lege aprobă
regulamentele de organizare şi
funcţionare a instituţiilor pe care le
înfiinţează, pe baza Regulamentuluicadru de organizare şi funcţionare a
instituţiilor de asistenţă socială,
prevăzut în anexa nr. 2, precum şi a
prevederilor regulamentelor-cadru
specifice.

Domeniile de
reglementare

Activităţile/Priorităţile

Modificarea Hotărârii
Guvernului nr.
539/2005 pentru
aprobarea
Nomenclatorului
instituţiilor de asistenţă
socială şi a structurii
orientative de
personal, a
Regulamentului-cadru
de organizare şi
funcţionare a
instituţiilor de asistenţă
socială, precum şi a
Normelor
metodologice de
aplicare a prevederilor
Ordonanţei Guvernului
nr. 68/2003 privind
serviciile sociale

Nomenclatorul
instituţiilor de asistenţă socială şi
structura orientativă de personal de
specialitate: centre de plasament,
centre de primire în regim de urgenţă,
centre maternale, centre de zi, centre
de readaptare şi sprijin pentru copii,
centre de consiliere pentru părinţi,
centre de consiliere pentru copilul
abuzat, centre pentru monitorizare şi
recuperare, centru-pilot pentru servicii
comunitare, centrul de integrare prin
terapie ocupaţională, locuinţe
protejate, centre de servicii şi îngrijire
la domiciliu.
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Comentarii

Directive, convenţii şi recomandări internaţionale la care România a aderat/ e parte:
−

Convenţia Naţiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, adoptată în anul 1979 şi ratificata de România în
1981;http://www.scritube.com/sociologie/STRATEGIA-NATIONALA-IN-DOMENIU1112161122.php;

−

Recomandarea Consiliului Europei nr. 4/1985 cu privire la violenţa în familie;http://www.scritube.com/sociologie/STRATEGIA-NATIONALA-INDOMENIU1112161122.php;

−

Recomandarea Consiliului Europei nr. 11/1985 privind protecţia victimei;http://www.scritube.com/sociologie/STRATEGIA-NATIONALA-INDOMENIU1112161122.php;

−

Recomandarea

Consiliului

Europei

nr.

21/1987

privind

asistenţa

victimelor

şi

prevenirea

victimizării

lor;

http://www.scritube.com/sociologie/STRATEGIA-NATIONALA-IN-DOMENIU1112161122.php;
−

Recomandarea

Consiliului

Europei

nr.

2/1990

pentru

adoptarea

unor

măsuri

sociale

privind

violenţa

în

familie;

http://www.scritube.com/sociologie/STRATEGIA-NATIONALA-IN-DOMENIU1112161122.php;
−

Recomandarea Consiliului Europei nr. 11/1991 privind exploatarea sexuală, pornografia, prostituţia şi traficul cu copii şi tineri;
http://www.scritube.com/sociologie/STRATEGIA-NATIONALA-IN-DOMENIU1112161122.php;

−

Declaraţia Naţiunilor Unite cu privire la eliminarea violenţei împotriva femeilor, adoptată în anul 1993, în definiţia violenţei în familie fiind inclusă şi
violenţa psihologică; http://www.scritube.com/sociologie/STRATEGIA-NATIONALA-IN-DOMENIU1112161122.php;

−

Rezoluţia Comisiei ONU pentru prevenirea crimei şi justiţia penală privind violenţa asupra femeilor şi copiilor, adoptată la Viena în anul 1994;
http://www.scritube.com/sociologie/STRATEGIA-NATIONALA-IN-DOMENIU1112161122.php;

−

Declaraţia celei de-a IV-a conferinţe asupra problemelor femeii (Beijing, 1995) consideră violenţa împotriva femeilor unul dintre cele 12 obstacole
împotriva respectării drepturilor femeii; http://www.scritube.com/sociologie/STRATEGIA-NATIONALA-IN-DOMENIU1112161122.php;

−

Recomandarea Consiliului Europei nr. 5/2002 privind protecţia femeilor împotriva violenţei; http://www.scritube.com/sociologie/STRATEGIANATIONALA-IN-DOMENIU1112161122.php;
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−

Decizia Parlamentului European nr. 803/2004 privind adoptarea programului de acţiune a Comunităţii Europene pentru perioada 2004-2008 referitor la
prevenirea şi combaterea violenţei împotriva copiilor, tinerilor şi femeilor, precum şi la protecţia victimelor şi a grupurilor cu risc (Programul Daphne
II).

Politicile publice şi violenţa în familie
Nevoi identificate în domeniul prevenirii, monitorizării şi combaterii violenţei în familie în România
●

Identificarea actorilor şi a instituţiilor cu atribuţii în elaborarea unor politici familiale

●

Identificarea măsurilor instituţionale cu efecte asupra egalităţii de şanse în contextul familial.

●

Identificarea factorilor de risc pentru violenţa în familie şi în special împotriva femeii, dar şi a consecinţelor acestui fenomen.

●

Monitorizarea bugetelor publice în legătură cu prevenirea şi combaterea agresiunii domestice – politici publice şi transparenţă a finanţării în
domeniul violenţei în familie

●

„Elaborarea unor programe speciale în vederea instruirii şi formării factorilor responsabili pentru aplicarea măsurilor de prevenire şi control al
actelor de violenţă exercitate împotriva femeii.” (Zamfir, Zamfir, 2000, p. 111)

●

Crearea unei reţele de centre destinate victimelor violenţei în familie, dar şi de asistenţă a agresorilor familiali

●

Demersuri pentru crearea unei structuri de coordonare şi îndrumare metodologică la nivel naţional reînfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia

Familiei.
●

Prevederi legislative necesare pentru stabilirea unui ordin de restricţie pentru agresor în contextul violenţei în familie

●

Analiza grupurilor vulnerabile la violenţă în familie

●

Analiza rapoartelor de activitate ale instituţiilor cu atribuţii în elaborarea politicilor privind violenţa în familie.
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Instituţii din România în domeniul violenţei în familie
Numele
instituţiei

Descrierea

Activităţile

Priorităţile

Agenţia
Naţională
pentru
Egalitatea de
Şanse
(ANES)

ANES era instituţia
guvernamentală cu
atribuţii în
promovarea
principiului
egalităţii de şanse şi
tratament între
femei şi bărbaţi în
toate domeniile
societăţii româneşti.

ANES coordona activitatea Comisiei
naţionale în domeniul egalităţii de şanse
între femei şi bărbaţi, alcătuită din
reprezentanţi ai ministerelor şi ai altor
organe de specialitate ale administraţiei
publice centrale din subordinea
guvernului, ai organizaţiilor sindicale, ai
asociaţiilor patronale şi ai ONG-urilor.
ANES a avut reprezentare şi la nivel
teritorial, prin comisiile judeţene în
domeniul egalităţii de şanse, însă aceste
structuri au fost desfiinţate, din motive
de natură economică, prin HG nr.
1381/2009. ANES nu avea competenţe
de a aplica sancţiuni la constatarea
nerespectării legislaţiei în domeniul
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi,
dar a iniţiat şi a finalizat campanii
pentru combaterea hărţuirii sexuale şi a
traficului de fiinţe umane, promovarea
diversităţii, concilierea vieţii de familie
cu viaţa profesională etc.

Consiliul
Naţional
pentru
Combaterea
Discriminării
(CNCD)

Reprezintă
autoritatea de stat
autonomă, sub
control parlamentar,
care îşi desfăşoară
activitatea în
vederea combaterii
faptelor de
discriminare, în

Oficial, CNCD îşi exercită atribuţiile în
următoarele domenii: prevenirea
faptelor de discriminare; medierea
faptelor de discriminare; investigarea,
constatarea şi sancţionarea faptelor de
discriminare; monitorizarea cazurilor de
discriminare; acordarea de asistenţă de
specialitate victimelor discriminării. În
realitate, unele dintre aceste atribuţii

Sursa

Comentarii

Agenţia avea ca principale
atribuţii funcţionale coordonarea
şi aplicarea strategiei şi politicilor
guvernului în domeniul egalităţii
de şansă între femei şi bărbaţi,
precum şi elaborarea unor
proiecte de acte normative şi
planuri naţionale de acţiune
pentru egalitatea de şanse între
femei şi bărbaţi.

http://www.anes.ro
/

A fost înfiinţată în
2005 prin Ordonanţa
Guvernului nr.
84/2004, cu ajutorul
programului Phare de
înfrăţire instituţională
România-Spania,
aflându-se în
subordinea
Ministerului Muncii,
Solidarităţii Sociale şi
Familiei, şi a fost
desfiinţată prin
Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului nr.
68/2010.

În conformitate cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr.
137/2000, orice discriminare,
inclusiv cea pe criterii de sex,
poate face obiectul unor sesizări
către CNCD, iar în jurisprudenţa
consiliului se numără şi hotărâri
cu privire la plângeri ce au drept
obiect presupuse acte de

http://www.cncd.o
rg.ro/
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Figura 10. Rata persoanelor singure care au copii diferenţiate în funcţie de gen
(Sursa: INSSE, 2011, p. 52)
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Instituţii din România în domeniul violenţei în familie
Numele
instituţiei

Descrierea

Activităţile

Priorităţile

Agenţia
Naţională
pentru
Egalitatea de
Şanse
(ANES)

ANES era instituţia
guvernamentală cu
atribuţii în
promovarea
principiului
egalităţii de şanse şi
tratament între
femei şi bărbaţi în
toate domeniile
societăţii româneşti.

ANES coordona activitatea Comisiei
naţionale în domeniul egalităţii de şanse
între femei şi bărbaţi, alcătuită din
reprezentanţi ai ministerelor şi ai altor
organe de specialitate ale administraţiei
publice centrale din subordinea
guvernului, ai organizaţiilor sindicale, ai
asociaţiilor patronale şi ai ONG-urilor.
ANES a avut reprezentare şi la nivel
teritorial, prin comisiile judeţene în
domeniul egalităţii de şanse, însă aceste
structuri au fost desfiinţate, din motive
de natură economică, prin HG nr.
1381/2009. ANES nu avea competenţe
de a aplica sancţiuni la constatarea
nerespectării legislaţiei în domeniul
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi,
dar a iniţiat şi a finalizat campanii
pentru combaterea hărţuirii sexuale şi a
traficului de fiinţe umane, promovarea
diversităţii, concilierea vieţii de familie
cu viaţa profesională etc.

Consiliul
Naţional
pentru
Combaterea
Discriminării
(CNCD)

Reprezintă
autoritatea de stat
autonomă, sub
control parlamentar,
care îşi desfăşoară
activitatea în
vederea combaterii
faptelor de
discriminare, în

Oficial, CNCD îşi exercită atribuţiile în
următoarele domenii: prevenirea
faptelor de discriminare; medierea
faptelor de discriminare; investigarea,
constatarea şi sancţionarea faptelor de
discriminare; monitorizarea cazurilor de
discriminare; acordarea de asistenţă de
specialitate victimelor discriminării. În
realitate, unele dintre aceste atribuţii

Sursa

Comentarii

Agenţia avea ca principale
atribuţii funcţionale coordonarea
şi aplicarea strategiei şi politicilor
guvernului în domeniul egalităţii
de şansă între femei şi bărbaţi,
precum şi elaborarea unor
proiecte de acte normative şi
planuri naţionale de acţiune
pentru egalitatea de şanse între
femei şi bărbaţi.

http://www.anes.ro
/

A fost înfiinţată în
2005 prin Ordonanţa
Guvernului nr.
84/2004, cu ajutorul
programului Phare de
înfrăţire instituţională
România-Spania,
aflându-se în
subordinea
Ministerului Muncii,
Solidarităţii Sociale şi
Familiei, şi a fost
desfiinţată prin
Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului nr.
68/2010.

În conformitate cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr.
137/2000, orice discriminare,
inclusiv cea pe criterii de sex,
poate face obiectul unor sesizări
către CNCD, iar în jurisprudenţa
consiliului se numără şi hotărâri
cu privire la plângeri ce au drept
obiect presupuse acte de

http://www.cncd.o
rg.ro/
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Numele
instituţiei

Descrierea

Europeană
(Network of
Parliamentary
Committees for
Equal
Opportunities
for Women and
Men in the
European
Union) – NCEO

egalităţii de
şanse între
femei şi bărbaţi
din
parlamentele
naţionale ale
statelor
membre şi
Parlamentul
European.

Comitetul
consultativ
pentru egalitatea
de şanse între
femei şi bărbaţi

Sprijină
Comisia în
formularea şi
punerea în
aplicare a
măsurilor UE
menite să
promoveze
egalitatea de
şanse între
femei şi
bărbaţi.
Comitetul e
alcătuit din
reprezentanţi ai
statelor
membre, ai
partenerilor
sociali la nivel
comunitar şi ai
ONG-urilor.

Activităţile

Priorităţile
experţii în egalitatea de gen din
UE; monitorizarea politicilor
pentru egalitate de gen în
activitatea parlamentară.

Promovează egalitatea între
femei şi bărbaţi.

166

Sursa

Comentarii

Proiecte şi studii ale instituţilor şi ONG-urilor în domeniul violenţei în familie
Denumirea
proiectului

Studiu

Proiectul
„Imbunatatirea
capacitatii
institutiilor
guvernamentale
centrale si
locale si
societatii civile
de a formula,
implementa,
monitoriza si
evalua politicile
ce vizeaza
violenta
impotriva
femeii”
Proiectul
„Infiintarea,
organizarea si

Iniţiatorii şi partenerii

Descrierea şi activităţile

Centrul Parteneriat
pentru Egalitate

Sursa

Internet consultat la 26.06.2011

Institutul Est European
de Sănătate a
Reproducerii, Fondul
ONU pentru Populaţie
(UNFPA)

Proiectul (2005-2011) are ca obiectiv general
consolidarea, la nivel central si local, a
capacitatii administrative de elaborare,
implementare si monitorizare a politicilor si
programelor in domeniul violentei in familie,
asigurandu-se transparenta, responsabilitate si
participare.

Institutul Est European
de Sănătate a
Reproducerii, ANPF,

Proiectul are drept ţintă reducerea criminalităţii
în familie (2006-prezent), ca şi expresie
imediată a violenţei ce se manifestă printr-o
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Comentarii (durata,
stadiul implementării,
măsurile luate)
În 2003 în România rata
globală a incidenţei
violenţei în familie era de
14,3% la nivel naţional
(valoare medie). 12,416,2% din populaţia adultă
a avut experienţe de
violenţă în familie de-a
lungul vieţii, sub una sau
mai multe forme.

Abordarea integrată a
prevenirii, monitorizării şi
combaterii violenţei în
familie din judeţul Mureş a
http://www.unfpa.org/public/cache/ fost descrisă ca şi exemplu
offonce/home/publications/pid/4412 de bună practică de către
Fondul ONU pentru
Populaţie
http://unfpa.org/public/home/public
ations/pid/386

www.eeirh.org

Denumirea
proiectului
sustinerea
functionarii
unui serviciu de
recuperare si
reintegrare
sociala destinat
agresorilor
familiali”

Iniţiatorii şi partenerii
Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei
Sociale

Raport Violenţa
şi sănătatea în
România

Institutul Est European
de Sănătate a
Reproducerii,
Organizaţia Mondială a
Sănătăţii

Campania Nu
da, dăruieşte!

Institutul Est European
de Sănătate a
Reproducerii, Comisia
pentru egalitatea de şanse

Descrierea şi activităţile
varietate largă de comportamente şi acţiuni sau
inacţiuni, care pot fi calificate drept infracţiuni
conform normelor juridice. Proiectul este
centrat pe abordare integrată şi oferirea de
servicii de asistenţă psihologică şi juridică
agresorilor familiali, ceea ce presupune un tip
de intervenţie complexa la nivelul sistemului
familial, pentru a reduce revictimizarea şi un
atac ulterior din partea agresorului, monitorizarea intregii familii, luarea în considerare a
nevoilor protagoniştilor violenţei în familie
Violenţa şi sănătatea în România se doreşte a fi
un instrument de sprijin, care să ofere o
imagine cât mai fidelă a fenomenului, iar
recomandările de acţiune făcute de
profesioniştii care activează în domeniu
urmăresc facilitarea elaborării liniilor directoare
ale strategiilor coerente de prevenire a violenţei
si unificarea eforturilor instituţionale pentru
cresterea impactului acţiunilor derulate.
Obiectivele Raportului sunt: prezentarea
principalelor forme de violenţă şi impactul lor
asupra indivizilor, a comunităţii şi societăţii;
analiza principalilor factori de risc pentru
apariţia comportamentelor violente;
identificarea şi analiza consecinţelor actelor de
violenţă; identificarea cadrului legal şi
instituţional de acţiune în cazurile de violenţă;
recomandări la diferite niveluri de acţiune.
În perioada 25 noiembrie - 10 decembrie 2010,
a fost organizată o campanie de sensibilizare şi
informare, cu scopul de educare şi solidarizare
a publicului la acţiunile preventive, de
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Sursa

Comentarii (durata,
stadiul implementării,
măsurile luate)

www.opresteviolenta.ro
http://journal.managementinhealth.c
om/index.php/rms/article/viewFile/
94/199

http://www.livenews.ro/politic/depu
tatele-le-au-oferit-colegilor-floriafla-de-ce.html

Campania a cuprins şi
evenimente similare
organizate în data de 25
noiembrie 2010 în

Denumirea
proiectului

Strategia
naţională în
domeniul
prevenirii şi
combaterii
fenomenului
violenţei în
familie
(Hotărârea nr.
686 din 12 iulie
2005 pentru
aprobarea

Iniţiatorii şi partenerii

Descrierea şi activităţile

pentru femei şi bărbaţi a
Camerei Deputaţilor din
Parlamentul României,
Poliţia Română şi
Sistemul ONU din
România.

sensibilizare a factorilor de decizie în legătură
cu amploarea şi gravitatea violenţei în familie,
precum şi pentru dezvoltarea şi la nivelor altor
judeţe a unui proces de abordare integrată a
fenomenului. În România, conceptul
evenimentului „Nu da, dăruieşte!” a fost
elaborat şi pus în practică pentru prima oară de
Institutul Est European de Sănătate a
Reproducerii în anul 2002. Campania a fost
lansată prin evenimentul de la Sala de Plen a
Camerei Deputaţilor, când femei membre ale
Parlamentului României, aparţinând tuturor
grupurilor parlamentare, au oferit colegilor lor
bărbaţi câte o floare însoţită de mesajul că
violenţa împotriva femeii este o încălcare
inacceptabilă a drepturilor omului, care ne
afectează pe toţi şi nu trebuie tolerată.

Emitent:
GUVERNUL
ROMÂNIEI, în temeiul
art. 108 din Constituţia
României, republicată şi
al art. 9 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 217/2003
pentru prevenirea şi
combaterea violenţei în
familie, cu modificările şi
completările ulterioare şi
al art. 4 pct. D lit. k) din

Obiectivele de generale ale strategiei: 1)
îmbunătăţirea cadrului legislativ necesar pentru
organizarea şi funcţionarea sistemului de
servicii sociale specializate din domeniul
prevenirii şi combaterii violenţei în familie; 2)
întărirea capacităţii instituţionale a autorităţilor
administraţiei publice centrale şi locale de a
implementa şi a dezvolta programe şi servicii
sociale specializate destinate persoanelor
afectate de violenţă în familie; 3) promovarea
unei culturi a parteneriatului şi solidarităţii
sociale în dezvoltarea politicilor de prevenire şi
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Sursa

MONITORUL OFICIAL NR. 678
din 28 iulie 2005

Comentarii (durata,
stadiul implementării,
măsurile luate)
municipiul Bucureşti şi la
nivelul a cincisprezece
judeţe, prin implicarea
Institutului de Prevenire şi
Cercetare a Criminalităţii,
respectiv a Compartimentelor de Prevenire şi
Cercetare a Criminalităţii
din cadrul Inspectoratelor
de Poliţie Judeţene (Alba,
Botoşani, Braşov, Brăila,
Buzău, Cluj, Dâmboviţa,
Hunedoara, Iaşi, Mureş,
Neamţ, Satu Mare,
Suceava,Vaslui, Vâlcea).
Poliţiste femei au oferit
trecătorilor bărbaţi, în
locuri publice circulate,
câte o floare însoţită de
mesajul campaniei „Nu da,
dăruieşte”.

Strategia naţională în
domeniul prevenirii şi
combaterii fenomenului
violenţei în familie a fost
implementată în perioada
2005-2008

Denumirea
proiectului
Strategiei
nationale in
domeniul
prevenirii si
combaterii
fenomenului
violentei in
familie)

Iniţiatorii şi partenerii
Hotărârea Guvernului nr.
412/2005
privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului
Muncii, Solidarităţii
Sociale şi Familiei

Descrierea şi activităţile

Sursa

Comentarii (durata,
stadiul implementării,
măsurile luate)

combatere a violenţei în familie la nivel
naţional; 4) responsabilizarea societăţii
româneşti faţă de problematica violenţei în
familie; 5) participarea şi implicarea activă a
statului român în acţiuni întreprinse la nivel
internaţional în domeniul prevenirii şi
combaterii fenomenului violenţei în familie.

Raport Cum a
gestionat statul
român
problemele
femeilor în
2010

Departamentul de Stat al
SUA privind drepturile
omului în anul 2010

Violenţa împotriva
femeilor, inclusiv violenţa
http://blogulmedusei.blogspot.com/2011/04/cum în familie, a continuat să fie
o gravă problemă, conform
-gestioneaza-statul-romanONG-urilor şi altor surse.
problemele.html, accesat la
Guvernul nu s-a ocupat
26.06.2011
efectiv de aceasta.

Campanie
pentru
îmbunătăţirea
cadrului legal
privind
prevenirea şi
combaterea
violenţei
domestice

Asociaţia ,, No Abuse”
Parteneri: Autoritatea
Naţională pentru Tineret
şi Sport – Direcţia pentru
Tineret şi Sport a
Municipiului Bucureşti;
Inspectoratul Şcolar al
Municipiului Bucureşti;
Liceul Teoretic „Lucian
Blaga”, Bucureşti;
Colegiul Naţional „Mihai
Viteazul”, Bucureşti;
Societatea Română de
Radiodifuziune Radio
România Actualităţi şi
Kids Radio; Naţional
TV; N24 Plus; Media
Pozitiv.

Din analiza statistică a datelor
furnizate de Ministerul
Administraţiei şi Internelor,
Inspectoratul General al Poliţiei
Române, Direcţia Cazier Judiciar,
Statistică şi Evidenţe Operative,
rezultă că, la nivelul întregii ţări,
numărul total al infracţiunilor
intrafamiliale a ajuns în 2010 la 12
088, cu o creştere de aproximativ
26% faţă de anul 2009, când au fost
înregistrate 8 912.
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Propunerile Asociaţiei „No
Abuse” pentru modificarea
legislaţiei privind
prevenirea şi combaterea
violenţei în familie

Denumirea
proiectului

Iniţiatorii şi partenerii

Descrierea şi activităţile

Sursa

Masterul de
grupuri de risc
şi servicii
sociale de
suport

Şcoala Postliceală
Sanitară Fundeni

Studiu

IGPR

Campanie de
conştientizare,
Date statistice
IGPR

Avon Cosmetics
România şi Fundaţia
Sensiblu

De Ziua Internaţională a Familiei, Avon
Cosmetics România şi Fundaţia Sensiblu au
lansat în parteneriat un program de susţinere a
femeilor ce au nevoie de certificate medicolegale în urma agresiunilor din familie.

http://www.ultimelestiri.com/statisti
că-socanta--peste-1-400-de-cazuride-violenta-în-familie-şi-27-depersoane-ucise-in-trei-lun320177.html

Direcţia Muncii
Solidarităţii Sociale şi
Familiei Botoşani

Pentru desfăşurarea campaniei DMSSF a primit
materiale promoţionale ce vor fi distribuite la
instituţiile publice. Campania urmăreşte
creşterea nivelului de conştientizare a faptului
că violenţa faţă de femei reprezintă o încălcare
a drepturilor omului. În judeţul Botoşani s-a
redeschis un adăpost de primire a femeilor
victime ale violenţei.

http://mi-a-fost-furatsufletul.blogspot.com/2009/08/viole
nta-domestica.html

Campanie de
conştientizare

Proiectul Hevi – Profesorii din sănătate şi
asistenţă socială împotriva violenţei

http://medlive.hotnews.ro/violentadomestica-va-fi-introdusa-inprograma-de-sănătate-şi-asistentasocială-consecinte-medicale-aleviolenţei-in-familie.html

http://www.ziare.com/articole/statis
tică+violenta+femei, accesat la
26.06.2011
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Comentarii (durata,
stadiul implementării,
măsurile luate)
Proiectul le oferă
profesorilor din educaţia
continuă în domeniul
sănătăţii şi asistenţei sociale
un ghid de predare privind
consilierea victimelor
violenţei partenerului intim
(2010).
50% din români consideră
că violenţa fizică domestică
e ceva normal; numărul
total al infracţiunilor
intrafamiliale a crescut anul
trecut cu 26% faţă de 2009,
iar numărul loviturilor
cauzatoare de moarte s-a
dublat.
Campania urmăreşte
creşterea nivelului de
conştientizare a faptului că
violenţa faţă de femei
reprezintă în primul rând o
încălcare a drepturilor
omului.

Iniţiative ale societăţii civile/ONG-urilor în domeniul violenţei în familie
În România, trebuie remarcată contribuţia adusă de unele organizaţii nonguvernamentale la abordarea şi cunoaşterea fenomenului violenţei în familie şi în special
asupra femeii.
Astfel, organizaţia ŞEF (Şanse Egale pentru Femei) 20, preocupată de promovarea drepturilor femeilor din România, înregistrând femeile care au apelat la
ajutorul organizaţiei, a constatat următoarele:
•

violenţa masculină în familie se manifestă de trei ori mai frecvent atunci când bărbaţii au consumat alcool;

•

abuzul emoţional este preponderent, el fiind prezent în 73,9% dintre cazuri;

•

violenţa continuă şi după separarea partenerilor, 19,2% dintre femei fiind în continuare victime ale abuzului;

•

situaţia socioeconomică precară a femeilor face ca pentru majoritatea dintre ele separarea de agresor să fie imposibilă;

•

femeile, în 38,18% din cazuri, au apelat la organizaţie pentru a cere informaţii privind divorţul, iar dintre acestea 90% au invocat violenţa în familie
drept motiv al separării; dintre victime, 50% doar au solicitat informaţii privind pedepsirea partenerului, ele fiind interesate mai ales de aspectul
juridic şi costurile procedurii.

Chiar dacă, în decursul istoriei, se menţionează diferite forme de rezistenţă a femeilor faţă de violenţa masculină sau de solidaritate, majoritatea preferă
mijloacele informale 21, fie din necunoaştere, neconştientizare, acceptare sau resemnare, fie din imediateţea soluţiei (procedura juridică este îndelungată, complicată
şi costisitoare). În acelaşi timp, criminalizarea bărbatului capătă forme acceptabile în mentalul profan, fapt criticat de diferitele curente feministe sau de specialişti.
Ele lasă loc asocierii violenţei masculine cu iresponsabilitatea sau absenţa autocontrolului din cauza unor tulburări de personalitate, a asocierii între natura
masculină şi reprezentarea virilităţi sau a unor aspecte exterioare, ca provocarea feminină.

20

Informaţii şi raport final al proiectului „Centrul de cercetare şi asistenţă a victimelor violurilor, abuzurilor sexuale şi traficului de femei”, ŞEF, 2000-2001 (Ref. nr. 17056/2/16).
Cf. Liliana Popescu, Democraţie şi sex (în curs de apariţie).

21

Specialiştii numesc metode informale comportamentul exprimat prin: evitarea agresorului, părăsirea situaţiei de proximitate, deci părăsirea locuinţei şi adăpostirea la vecini sau
rude, neapelarea la poliţie. În această categorie intră şi ideea de „a-ţi face dreptate singură”, ca omuciderea din instinct de conservare, ca formă de autoapărare.
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Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii (IEESR), înfiinţat în urmă cu 15 ani, are o istorie bogată de colaborare cu organizaţiile din sistemul
Naţiunilor Unite, în special Fondul ONU pentru Populaţie (UNFPA) şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS). Pe lângă activităţile desfăşurate în România,
IEESR a coordonat şi implementat numeroase activităţi internaţionale în aria sănătăţii reproducerii şi violenţei în familie. Activităţile proiectului din domeniul
violenţei în familie derulat în parteneriat cu UNFPA includ: sprijin pentru mecanismul de coordonare de la nivel local în 14 judeţe (şi în 2 raioane din Republica
Moldova), incluzând elaborarea de planuri locale şi extinderea unui model de abordare integrată, dezvoltarea la nivel rural a unei reţele de depistare, înregistrare şi
referire a cazurilor de violenţă în familie, formare pe probleme de violenţă bazată pe diferenţa de gen pentru personalul medical, poliţie, autorităţi locale, asistenţi
sociali şi alti experţi, curs de instruire în violenţa în familie adresat jurnaliştilor din mass-media locală, publicarea şi distribuirea unui buletin informativ, elaborarea
unui sistem informaţional integrat de înregistrare, monitorizare şi raportarea a cazurilor de violenţă în familie.
Într-un raport efectuat de organizaţia ARAPAMESU 22, privind violenţa faţă de fetele din liceu, se arată că violenţa verbală este foarte frecventă şi că există
tendinţa ca gravitatea ei să fie minimalizată şi ea să fie considerată un fapt banal, cu care orice femeie este obişnuită: una din două fete este agresată fizic de băieţi,
considerându-se abuz fizic şi gesturile repetate şi frecvente de atingere insistentă a unor părţi ale corpului, trei din patru fete au suferit cel puţin o formă de abuz
verbal, iar 18% dintre fete sunt implicate în relaţii personale sau intime cu parteneri care le abuzează emoţional.
Alte organizaţii:
•

Organizaţia GRADO – Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului –, alături de alte nouă ONG-uri partenere, membre ale Coaliţiei
Naţionale împotriva Violenţei, au făcut publice, în aprilie 2007, rezultatele preliminare ale monitorizării bugetelor publice în legătura cu prevenirea
şi combaterea violenţei în familie în România, având la bază prevederile Legii nr. 217/2003. Activitatea de monitorizare a fost realizată în cadrul
proiectului „Politici publice şi o finanţare transparentă în domeniul violenţei în familie”, finanţat de USAID – United States Agency for
International Development – prin World Learning for International Development – Programul de Consolidare a Societăţii Civile din România.
Activitatea de monitorizare a fost realizată în 20 de judeţe – Alba, Arad, Argeş, Bacău, Botoşani, Braşov, Caraş-Severin, Cluj, Galaţi, Giurgiu,
Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Mureş, Neamţ, Sibiu, Timiş şi Vaslui. Instituţiile monitorizate la nivelul fiecărui judeţ au fost Consiliul
Judeţean, Consiliul Local, Primăria, Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie, Inspectoratul General de Poliţie şi Serviciul de Probaţiune.

22

Concluziile chestionarului privind agresiunea sexuală în rândul elevelor de liceu, ARAPAMESU, Sibiu. Chestionarul a fost aplicat în cinci licee, eşantionul fiind de 632 de fete.
Cf. Liliana Popescu, Democraţie şi sex (în curs de apariţie).
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De asemenea, au fost monitorizate la nivel central, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor,
Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi cel al Sănătăţii;
•

Centrul FILIA, organizaţie nonguvernamentală din Bucureşti care militează pentru egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi, atrage
atenţia asupra câtorva dintre aceste probleme şi situaţii dezavantajoase (vezi http://www.centrulfilia.ro/);

•

Asociaţia Femeilor împotriva Violenţei Artemis: Artemis este cuprinsă în reţeaua europeană a programelor pentru femei (WAVE – Women Against
Violence Europe) ca punct focal pentru România. La nivel local, Artemis este membru fondator al Coaliţiei pentru Comunitate Sănătoasă. La nivel
naţional, Artemis este membru fondator al Coaliţiei naţionale a organizaţiilor nonguvernamentale împotriva violenţei domestice şi traficului de
persoane;

•

Agenţia de Dezvoltare Comunitară are ca obiective: prevenirea şi combaterea discriminării de gen; integrarea egalităţii de gen în politici publice;
egalitatea de gen pe piaţa muncii; şansele egale de participare a femeilor şi bărbaţilor la viaţa publică; combaterea violenţei împotriva
femeilor/servicii pentru protecţia şi asistenţa victimelor violenţei; educaţia pentru egalitatea de gen;

•

Asociaţia No Abuse – luptă împotriva violenţei domestice şi a abuzului prin campanii de informare, conştientizare şi educare, servicii de mediere,
consiliere psihologică şi juridică acordate victimelor şi prin advocacy; şi-a anunţat lansarea în data de 9 noiembrie 2010, printr-o conferinţă de
presă.

Scurtă monitorizare a presei privind violenţa în familie
•

14 martie 2011 – http://www.feminism-romania.ro/index.php/culturale/film/427-despre-violenta-domestica-la-festivalul-de-film-documentar-dedicatdrepturilor-omului-one-world-romania-2011.

•

Despre violenţa domestică la One World România 2011.

•

10 septembrie 2010 – http://www.ziare.com/stiri/violenta/15-09-numarul-victimelor-violenţei-domestice-a-crescut-cu-50-la-suta-1041031.

•

Training

pentru

specialişti

–

Violenţa

domestică

asupra

femeii:

modalităţi

de

intervenţie

(16

iunie

2010,

Bucureşti,

http://www.centruldepresa.ro/comunicatedepresa/ngo/training-pentru-specialisti-violenta-domestica-asupra-femeii-%E2%80%93-modalitati-de-i).
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Recomandări cu privire la violenţa în familie
•

Sensibilizarea/Schimbarea atitudinală în comunitate: este un aspect important al prevenirii, întrucât atitudinile faţă de acest fenomen sunt
necorespunzătoare; scopul este de a tinde către „toleranţă zero” în societate; stereotipul privind „masculinitatea agresivă” trebuie schimbat, astfel
încât masculinitatea să nu fie asociată cu violenţa.

•

Educaţie: promovarea egalităţii de gen; promovarea ei în şcoală în cadrul curriculumului şi recunoaşterea efectelor negative ale încurajării
competiţiei exprimate prin creşterea violenţei; schimbarea stereotipurilor privind masculinitatea/feminitatea; promovarea egalităţii.

•

Training: formarea personalului, a profesioniştilor şi voluntarilor care activează în domeniul violenţei şi, în general, promovarea sensibilităţii faţă
de această realitate.

•

Campanii sociale

•

Dezvoltarea acţiunilor implicând agresorii familiali, aflate într-o etapă relativ incipientă în multe ţări europene.

•

Informaţii şi oportunităţi pentru victimele potenţiale: femei, copii, vârstnici.

•

Factori structurali: promovarea egalităţii; sărăcia; riscul de mediu (iluminare, spaţii cu vizibilitate, măsuri de securizare ); locul de muncă.

•

Rolul mass-mediei: training pentru profesionişti, dezvoltarea unei filosofii privind valorile umanităţii, atragerea profesioniştilor în promovarea
nonviolenţei.

•

Elaborarea unor propuneri de completare a legislaţiei privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie

•

Evaluarea răspunsului comunitar la violenţa în familie

•

Implementarea modelului abordării integrate în prevenire şi intervenţie

•

Elaborarea unui model standardizat pentru monitorizarea şi evaluarea actelor de violenţă în familie.

•

Operaţionalizarea unor indici care să reprezinte baza pentru raportarea anuală privind violenţa în familie în scopul evidenţierii schimbării

•

Studii periodice de percepţie privind fenomenul violenţei în familie

•

Elaborarea unui ghid de prevenire şi ameliorare a fenomenului violenţei în familie pentru implementatori şi decidenţi
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•

Cadrul legislativ pentru organizarea unor cursuri de formatori specializaţi în domeniul violenţei în familie sau cea bazată pe diferenţa de gen

•

Cercetări transculturale privind factorii de risc familial, pentru agresori şi pentru victimele violenţei în familie

•

Cercetare privind consecinţele violenţei domestice asupra sănătăţii reproducerii.

•

Studii privind răspunsul poliţiei la fenomenul violenţei domestic.

•

Inovări în sistemul judiciar: rolul judecătorilor specializaţi pe violenţa în familie, schimbarea răspunsului procurorului în cazurile de violenţă în
familie

•

Sprijinul victimelor şi prin acţiuni de advocacy

•

Dezvoltarea unor programe specifice pentru agresori

•

Proiecte de intervenţie comunitară

•

Revigorarea preocupării pentru acest fenomen al violenţei domestice

•

Accesarea unor fonduri de la Fondul Naţiunilor Unite pentru Femei şi de la Uniunea Europeană (proiecte POSDRU)
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Introducere
Din punct de vedere statistic educaţia este un domeniu feminizat, cu o tendinţă de creştere a acestui grad de feminizare. Majoritatea candidaţilor şi absolvenţilor de
învăţământ superior sunt femei. Personalul feminin din educaţie depăşeste în medie 70% din totalul cadrelor didactice. În acelaşi timp rămâne un domeniu mai
prost plătit decât altele, un domeniu în care rata abandonului şcolar este mai ridicat la băieţi, dar gradul de analfabetism e mai mare la femei, se menţine distribuţia
piramidală în ceea ce priveşte accesul la poziţii de conducere şi management (director de şcoală, decan, rector etc.) sau titluri academice superioare (conferenţiar,
profesor etc.), un domeniu în care se observă segregări de gen în funcţie de domeniile de specialitate (ştiinţele socioumane şi medicina fiind feminizate, iar
politehnica sau agricultura masculinizate, chiar dacă într-o măsură mai mică decât în alte ţări europene).
La nivel normativ, legislaţia naţională în domeniu este nondiscriminatorie şi există regulamente şi coduri de etică cu prevederi exprese legate de combaterea
formelor de discriminare în şcoală. La nivelul conţinutului (curriculum formal), discursul despre gen este, cel puţin în învăţământul primar şi gimnazial (unde există
şi studii), conservator, tradiţional, static, deseori anacronic. Modelul relaţiilor şi rolurilor de gen promovat de conţinuturile şcolare este preponderent dihotomic,
funcţionalist, neîncurajând colaborarea între femei şi bărbaţi în sfera privată şi neoferind multe modele de femei de succes în sfera publică. La nivelul experienţelor
şcolare (curriculum informal, cel legat de relaţiile dintre elevi, dintre profesori şi elevi, de climatul din şcoală etc.), aspectele de gen sunt prezente şi ar trebuie
studiate sistematic. La nivel universitar, domeniul studii de gen este instituţionalizat, existând programe masterale şi doctorale în diverse centre universitare din
ţară, programe care produc specialişti în domeniu şi cercetări de profil. În schimb iniţiativele de integrare a problematicii de gen în cadrul celorlalte discipline
universitare sunt firave. Cercetările şi studiile tematice sunt destul de dezvoltate în România (vezi bibliografia), dar impactul lor asupra politicilor de gen este încă
redus.
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Programe universitare
Programe de master
•

Politici, gen şi minorităţi, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Ştiinţe Politice; coordonator: Mihaela Miroiu; primul masterat

de profil din ţară înfiinţat îm 1998. Selecţie de cursuri (în diferite etape):

•

−

drepturile omului şi valori democratice: conf. univ. dr. Gabriel Andreescu;

−

teorii politice feministe: prof. univ. dr. Mihaela Miroiu;

−

minorităţi etnice în România: prof. univ. dr. Liviu Rotman;

−

analiza politicilor publice: prof. univ. dr. Adrian Miroiu;

−

paradigme ale minorităţilor: conf. univ. dr. Gabriel Andreescu;

−

etică, ideologii şi religii actuale: prof. univ. dr. Mihaela Miroiu;

−

cultură, gen şi diversitate: dr. Laura Grünberg;

−

metode cantitative şi analiză de politici: conf. dr. Marius Precupeţu;

−

instituţiile Uniunii Europene: conf. dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu;

−

politici ale egalităţii de gen: conf. univ. dr. Liliana Popescu;

−

instituţii şi politici antidiscriminare: conf. univ. dr. Doina-Olga Ştefănescu;

−

educaţie pentru egalitate de şanse: conf. univ. dr. Doina-Olga Ştefănescu.

Complex Cultural Research/Programul de master Gender Research and Equal Opportunities, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de

Sociologie/Facultatea de Ştiinţe Politice; coordonator: prof. dr. Enikö Magyari-Vincze.
•

Masterat studii de gen, Universitatea de Vest, Timişoara, Centrul Interdisciplinar de Studii de Gen; cadru didactic: prof. univ. dr. Pia Brânzeu;

http://www.genderstudies.uvt.ro/pdf/descriere.pdf.
•

Politicile egalităţii de şanse în context românesc şi european (program de master – doi ani – înfiinţat în 2011), Universitatea Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe

Politice; responsabil de program: conf. dr. Ionela Băluţă; coresponsabili: conf. dr. Ligia Livadă-Cadeschi, lect. dr. Silvia Marton.
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Programe/Cursuri de profil la nivel master/doctorat/postdoctorat (exemple de integrare a problematicii de gen)
•

The Gender Perspective in Social Sciences and in European Policies, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Studii Europene; coordonator:
prof. dr. Enikö Magyari-Vincze; an de studiu: I – Şcoala doctorală European Paradigm, semestrul I.

•

Identities and Intersectionality, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Studii Europene; coordonator: prof. dr. Enikö Magyari-Vincze; an de
studiu: I – Şcoala doctorală European Paradigm, semestrul al II-lea.

•

Program postdoctoral pentru cercetare avansată în domeniul nanomaterialelor, în cadrul proiectului POS-DRU, Universitatea Politehnică, Bucureşti, 20102011; modul egalitatea de şanse, susţinut de dr. Laura Grünberg.

•

Programul Burse doctorale pentru o societate sustenabilă, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti; coordonator: prof. Adrian Miroiu; modul egalitate de şanse (profesori: Mihaela
Miroiu, Gabriel Andreescu, Laura Grunberg), 2009-2010; 2010-2011

•

Gen şi publicitate, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării; cadru didactic: asist. univ. dr. Theodora-Eliza Văcărescu; studii de
licenţă, anul III – Publicitate, semestrul al VI-lea.

•

Gender studies, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială; cadru didactic: dr. Laura Grünberg; an de studii I, în cadrul programul
de master Research in Sociology, semestrul al II-lea.

•

O istorie a feminismului britanic, Universitatea de Vest, Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie; cadru didactic: prof. univ. dr. Pia Brânzeu; an de
studiu: I – programul de master studii britanice, semestrele I-II.

•

O istorie a feminismului american în texte fundamentale, Universitatea de Vest, Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie; cadru
didactic: prof. dr. Mircea Mihăieş; an de studiu: I – programul de master studii americane, semestrele I-II.

•

Politici identitare, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Studii Europene, cadru didactic: prof. dr. Enikö Magyari-Vincze; an
de studiu: II – programul de licenţă relaţii internaţionale şi studii europene, semestrul al II-lea.
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Statistici în domeniul educaţiei
Date generale
Tabelul 1. Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie şi pe sexe
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
4 345 581

4 404 581

4 324 992

4 176 866

Bărbaţi (%) 49,8

49,6

49,7

49,9

Femei (%)

50,2

50,4

50.3

50,1

Total

648 862

650 324

652 855

666 123

Bărbaţi (%) 51

51,2

51,1

51,2

Femei (%)

49

48,8

48,9

48,8

Total

1 842 208

1 789 693

1 752 335

1 719 676

Bărbaţi (%) 51,6

51,6

51,6

51,7

Femei (%)

48,4

48,4

48,4

48,3

Total

922 769

924 518

893 166

873 997

Bărbaţi (%) 51,6

51,6

51,6

51.6

Femei (%)

48,4

48,4

48,4

48.4

Total

780 925

791 348

784 361

837 728

Bărbaţi (%) 47,5

48,3

48,5

49,9

Femei (%)

52,5

51,7

51,5

50,1

Total

250 383

220 335

189 254

115 445

Învăţământul profesional şi de ucenici Bărbaţi (%) 62

62,1

62,8

63,2

38

37,9

37,2

36,8

Total
Populaţia şcolară

Învăţământul preşcolar

Învăţământul primar şi gimnazial

Învăţământul gimnazial

Învăţământul liceal

Femei (%)

183

37 697

45 528

55 089

62 575

Bărbaţi (%) 27,6

26,5

28,5

27,7

Femei (%)

72,4

73,5

71,5

72,3

Total

785 506

907 353

891 098

775 319

Bărbaţi (%) 44,1

43,8

44,7

44,7

55,9

56,2

55,3

55.3

Total
Învăţământul postliceal şi de maiştri

Învăţământul superior

Femei (%)

Sursa: Anuarul statistic al României, INS, Bucureşti, 2010, p. 247

Tabelul 2. Personalul didactic pe niveluri de educaţie şi pe sexe
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
277 318

276 849

275 426

268 679

Bărbaţi (%) 27,4

27,4

27,1

26,6

Femei (%)

72,6

72,6

72,9

73,4

Total

36 555

37 348

38 253

38 322

0,3

0,3

0,3

Total
Personalul didactic

Învăţământul preşcolar

Învăţământul primar şi gimnazial

Învăţământul liceal

Bărbaţi (%) 0,3
Femei (%)

99,7

99,7

99,7

99,7

Total

141 601

138 972

138 560

135 231

Bărbaţi (%) 24,6

24,7

24,9

24,8

Femei (%)

75,4

75,3

75,1

75,2

Total

62 048

61 620

60 647

60 255

Bărbaţi (%) 33,9

33,3

32,7

32,2

66,1

66,7

67,3

67,8

Femei (%)

184

5 643

5 939

5 129

2 803

Învăţământul profesional şi de ucenici Bărbaţi (%) 45

42,4

42,7

41,7

Femei (%)

55

57,6

57,3

58,3

Total

888

1 006

864

965

Bărbaţi (%) 25,2

32,4

30,1

31,6

Femei (%)

74,8

67,6

69,9

68,4

Total

30 583

31 964

31 973

31 103

Bărbaţi (%) 56,1

56,7

55,8

54,1

43,9

43,3

44,2

45,9

Total

Învăţământul postliceal şi de maiştri

Învăţământul superior

Femei (%)

Sursa: Anuarul statistic al României, INS, Bucureşti, 2010, p. 248

Tabelul 3. Absolvenţii pe niveluri de educaţie
2006-2007 2007-2008 2008-2009
207 798

204 018

Bărbaţi (%) 50,7

50,7

50,8

Femei (%)

49,3

49,3

49,2

Total

187 576

218 205

202 113

Bărbaţi (%) 46,4

48,2

48,8

Femei (%)

53,6

51,8

51,2

Total

133 829

113 084

100 901

Învăţământul profesional şi de ucenici Bărbaţi (%) 62,2

61,8

62

37,8

38,2

38

Total
Învăţământul gimnazial

Învăţământul liceal

Femei (%)

185

219 507

12 660

12 986

17 574

Bărbaţi (%) 34,3

25,6

35,1

Femei (%)

65,7

74,4

64,9

Total

125 499

232 885

214 826

Bărbaţi (%) 40,7

35,1

40,4

59,3

64,9

59,6

Total
Învăţământul postliceal şi de maiştri

Învăţământul superior

Femei (%)

Sursa: Anuarul statistic al României, INS, Bucureşti, 2010, p. 248

Tabelul 4. Învăţământul pe niveluri de educaţie din instituţiile private: populaţia şcolară – înscrişi
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
10 598

11 086

12 245

12 150

Bărbaţi (%) 50,2

50,5

50,6

51

Femei (%)

49,8

49,5

49,4

49

Total

4 596

4 525

4 201

4 397

Bărbaţi (%) 51,5

51,4

52,6

52,3

Femei (%)

48,5

48,6

47,4

47,7

Total

15 095

19 186

26 255

30 370

Bărbaţi (%) 56,9

54,4

55

53,9

Femei (%)

43,1

45,6

45

46,1

Total

2 818

2 646

1 996

1 503

Învăţământul profesional şi de ucenici Bărbaţi (%) 38,6

44,8

47,2

48,4

61,4

55,2

52,8

51,6

Total
Învăţământul preşcolar

Învăţământul primar şi gimnazial

Învăţământul liceal

Femei (%)

186

19 824

20 587

23 256

27 679

Bărbaţi (%) 18,3

12,5

11,2

11,7

Femei (%)

81,7

87,5

88,8

88,3

Total

265 243

380 509

410 859

322 337

Bărbaţi (%) 43,2

42,9

42,5

42,1

56,8

57,1

57,5

57,9

Total
Învăţământul postliceal şi de maiştri

Învăţământul superior

Femei (%)

Sursa: Anuarul statistic al României, INS, Bucureşti, 2010, p. 270

Tabelul 5. Învăţământul pe niveluri de educaţie din instituţiile private: absolvenţi
2006-2007 2007-2008 2008-2009
321

337

Bărbaţi (%) 55

50,5

56,7

Femei (%)

45

49,5

43,3

Total

3 173

3 562

5 122

Bărbaţi (%) 55,5

59,1

56,9

Femei (%)

44,5

40,9

43,1

Total

1 866

1 627

1 528

Învăţământul profesional şi de ucenici Bărbaţi (%) 37,1

41,7

48,1

Femei (%)

62,9

58,3

51,9

Total

6 464

6 626

6 393

Bărbaţi (%) 20,8

14,2

12,3

79,2

85,8

87,7

Total
Învăţământul gimnazial

Învăţământul liceal

Învăţământul postliceal şi de maiştri

Femei (%)
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260

33 839

88 028

91 803

Bărbaţi (%) 42

37,2

37,3

58

62,8

62,7

Total
Învăţământul superior

Femei (%)

Sursa: Anuarul statistic al României, INS, Bucureşti, 2010, p. 270

Tabelul 6. Structura populaţiei şcolare pe niveluri de educaţie şi sexe în anul şcolar/universitar 2008-2009
Preşcolar Primar şi gimnazial Liceal Profesional Postliceal Superior
Bărbaţi (%) 51,1

51,6

48,5

62,8

28,5

44,7

48,9

48,4

51,5

37,2

71,5

55,3

Femei (%)

Sursa: Starea economică şi socială a României 2007 şi 2008: date statistice, INS, Bucureşti, p. 165

Tabelul 7. Gradul de cuprindere pe sexe în anul şcolar universitar 2007-2008
Total % Bărbaţi (%) Femei (%)
79,7

77,2

82,3

Sursa: Sistemul educaţional în România: date sintetice 2008, INS, Bucureşti, p. 56
Tabelul 8. Gradul de cuprindere în învăţământ a populaţiei de vârstă şcolară, pe sexe şi grupe de vârstă în anul şcolar/universitar 2008-2009
Sex
Total

3-6 ani 7-10 ani 11-14 ani 15-18 ani 19-23 ani şi peste
81,7

95,0

94,4

79,2

63,3

Bărbaţi (%) 80,9

95,2

94,5

77,4

57,5

Femei (%)

94,8

94,3

81,1

69,2

82,6

Sursa: Sistemul educaţional în România: date sintetice anul şcolar/universitar 2008-2009, INS, Bucureşti, 2010, p. 5
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Tabelul 9. Populaţia şcolară şi personalul didactic pe niveluri educaţionale în anul şcolar 2007-2008
Elevii înscrişi

Nivelul educaţional

Total

Personalul didactic

Bărbaţi (%) Femei (%)

Total

Bărbaţi (%) Femei (%)

Învăţământ preşcolar

650 324

51,2

48,8

37 348

0,3

99,7

Învăţământ primar şi gimnazial

1 789 693 51,6

48,4

138 972 24,7

75,3

Învăţământ liceal

791 348

48,3

51,7

61 620

33,3

66,7

Învăţământ profesional

220 335

62,1

37,9

5 939

42,4

57,6

Învăţământ postliceal

45 528

26,5

73,5

1 006

32,4

67,6

Învăţământ de maiştri

4 534

92,4

7,6

10

30

70

Sursa: Sistemul educaţional în România: date sintetice 2008,INS, Bucureşti, p. 72

Învăţământul primar şi gimnazial
Tabelul 10. Numărul elevilor înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial pe medii de rezidenţă
Numărul elevilor înscrişi în anul şcolar
Mediul de rezidenţă

2009-2010
Total

2010-2011

Masculin (%) Feminin (%)

Total

Masculin (%) Feminin (%)

Total

1 703 368 51,6

48,4

1 675 100 51,6

48,4

Primar

839 174

51,6

48,4

822 620

51,7

48,3

Gimnazial

864 194

51,5

48,5

852 480

51,5

48,5

Urban

850 653

51,4

48,6

840 028

51,5

48,5

Primar

408 381

51,5

48,5

404 676

51,5

48,5

Gimnazial

864 194

51,3

48,7

435 349

51,4

48,6
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Rural

852 715

51,7

48,3

835 072

51,7

48,3

Primar

430 793

51,7

48,3

417 941

51,8

48,2

Gimnazial

421 922

51,7

48,3

417 131

51,7

48,3

Sursa: Învăţământul primar şi gimnazial la începutul anului şcolar 2010-2011, INS, Bucureşti, 2011, p. I, tabelul 1

Tabelul 11. Personalul didactic din învăţământul primar şi gimnazial pe sexe în anul şcolar 2007-2008
Învăţământul primar Învăţământul gimnazial
Total

54 550

84 422

Bărbaţi (%) 14,1

31,5

85,9

68,5

Femei (%)

Sursa: Sistemul educaţional în România: date sintetice 2008, INS, Bucureşti, p. 40

Tabelul 12. Personalul didactic învăţământul primar şi gimnazial pe sexe, în anul şcolar 2008-2009
Sexul
Total

Învăţământul primar Învăţământul gimnazial
54 069

84 491

Bărbaţi (%) 14,1

31,7

Femei (%)

68,3

85,9

Sursa: Sistemul educaţional în România: date sintetice anul şcolar/universitar 2008-2009,INS, Bucureşti, 2010, p. 41
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Tabelul 13. Personalul didactic în învăţământul primar şi gimnazial la începutul anului şcolar 2010-2011
Personalul didactic
Total
Total personal didactic

Bărbaţi (%) Femei (%)

118 802 24,8

75,2

Din care cu funcţii de conducere 5 136

41,2

58,8

Învăţământ primar

45 291

13,3

86,7

Învăţământ gimnazial

73 511

31,9

68,1

Sursa: Învăţământul primar şi gimnazial la începutul anului şcolar 2010-2011, INS, Bucureşti, 2011, p.161

Tabelul 14. Rata abandonului şcolar în învăţământul primar şi gimnazial pe sexe în anul şcolar 2007-2008
Total % Bărbaţi (%) Femei (%)
2,0

2,2

1,8

Sursa: Sistemul educaţional în România: date sintetice 2008,INS, Bucureşti, p. 30

Tabelul 15. Rata abandonului şcolar în învăţământul primar şi gimnazial, pe sexe şi în anul şcolar 2008-2009
Total % Bărbaţi (%) Femei (%)
1,7

1,8

1,5

Sursa: Sistemul educaţional în România: date sintetice anul şcolar/universitar 2008-2009, INS, Bucureşti, 2010, p. 31
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Tabelul 16. Numărul elevilor care au promovat clasa a VIII-a şi examenul de bacalaureat (învăţământ de zi, seral şi cu frecvenţă redusă)
2006-2007 2007-2008 2008-2009
153 067

Total
Testul naţional

Bărbaţi (%) 46,5
Femei (%)

53,5

Total

181 589

199 972

199 006

Examenul de bacalaureat Bărbaţi (%) 46,2

47,2

48,3

53,8

52,8

51,7

Femei (%)

Sursa: Anuarul statistic al României, 2010, INS, Bucureşti, p. 271
Tabelul 17. Populaţia şcolară din învăţământul primar şi gimnazial pe sexe, în anul şcolar 2007-2008
Învăţământul gimnazial Învăţământul primar
924 500

Total

865 200

Bărbaţi (%) 51,6

51,7

48,4

48,3

Femei (%)

Sursa: Sistemul educaţional în România: date sintetice 2008, INS, Bucureşti, p. 9

Tabelul 18. Situaţia şcolară a elevilor în învăţământul primar şi gimnazial pe forme de proprietate şi medii de rezidenţă la sfârşitul anului şcolar 2007-2008
Numărul elevilor la sfârşitul anului şcolar
Total

Bărbaţi (%)

Femei (%)

Numărul elevilor promovaţi
Total

Bărbaţi (%) Femei (%)

Total

1 753 395

51,5

48,5

1 692 738 51

49

Urban

884 632

51,4

48,6

860 143

50,9

49,1

Rural

868 763

51,6

48,4

832 595

51,1

48,9
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Proprietate publică – total 1 749 465

51,5

48,5

1 688 822 51

49

Urban

880 877

51,4

48,6

856 397

50,9

49,1

Rural

868 588

51,6

48,4

832 425

51,1

48,9

Proprietate privată – total

3 930

51,8

48,2

3 916

51,7

48,3

Urban

3 755

51,6

48,4

3 746

51,6

48,4

Rural

175

55,4

44,6

170

54,7

45,3

Sursa: Sistemul educaţional în România: date sintetice 2008, INS, Bucureşti, p. 74

Tabelul 19. Gradul de cuprindere în învăţământ a populaţiei pe sexe şi pe grupe de vârstă în anul şcolar/universitar 2007-2008
3-6 ani 7-10 ani 11-14 ani 15-18 ani 19-23 de ani
96

94,4

77,4

63,8

Bărbaţi (%) 81,1

96,2

94,6

75,4

57,3

82,6

95,7

94,2

79,5

70,5

Total
Femei (%)

81,8

Sursa: Sistemul educaţional în România: date sintetice 2008, INS, Bucureşti, p. 5

Tabelul 20. Gradul de promovabilitate în învăţământul primar şi gimnazial pe sexe şi medii de rezidenţă, la sfârşitul anului şcolar 2007-2008
Mediul de rezidenţă

Învăţământul primar

Învăţământul gimnazial

Bărbaţi (%) Femei (%) Bărbaţi (%) Femei (%)

Urban

98,1

98,7

95

97,5

Rural

96,2

97,4

93,5

96,3

Sursa: Sistemul educaţional în România: date sintetice 2008, INS, Bucureşti, p. 26
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Tabelul 21. Gradul de promovabilitate în învăţământul primar şi gimnazial, pe sexe şi medii de rezidenţă, la sfârşitul anului şcolar 2008-2009
Sex

Învăţământul primar Învăţământul gimnazial
Urban

Rural

Urban

Rural

Bărbaţi (%) 98,1

96,1

95,6

93,7

98,7

97,2

97,7

96,2

Femei (%)

Sursa: Sistemul educaţional în România: date sintetice anul şcolar/universitar 2008-2009, INS, Bucureşti, 2010, p. 27

Învăţământul profesional, postliceal şi de maiştri
Tabelul 22. Numărul elevilor înscrişi în învăţământul profesional, postliceal şi de maiştri
Elevii înscrişi la începutul anului 2009-2010 Elevii înscrişi la începutul anului 2010-2011
Total

Bărbaţi (%)

Femei (%)

Total

Bărbaţi (%)

Femei (%)

Total

178 020

50,7

49,3

124 505

43,9

56,1

Profesional

115 445

63,2

36,8

54 538

64,6

35,4

27,7

72,3

69 967

27,8

72,2

Postliceal şi de maiştri 62 575

Surse: Învăţământul postliceal şi profesional la începutul anului şcolar 2009-2010, INS, Bucureşti, 2010,
şi Învăţământul postliceal şi profesional la începutul anului şcolar 2010-2011, INS, Bucureşti, 2011
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Tabelul 23. Personalul didactic în învăţământul profesional, postliceal şi de maiştri
Personalul didactic la începutul anului 2009-2010 Personalul didactic la începutul anului 2010-2011
Total

Bărbaţi (%)

Femei (%)

Total

Bărbaţi (%)

Femei (%)

Total

3 768

39,1

60,9

1 240

31,9

68,1

Profesional

2 803

41,7

58,3

116

49,1

50,9

31,6

68,4

1 124

30,1

69,9

Postliceal şi de maiştri 965

Surse: Învăţământul postliceal şi profesional la începutul anului şcolar 2009-2010, INS, Bucureşti, 2010,
şi Învăţământul postliceal şi profesional la începutul anului şcolar 2010-2011, INS, Bucureşti, 2011

Învăţământul liceal
Tabelul 24. Numărul elevilor înscrişi şi personalul didactic în învăţământul liceal pe medii de rezidenţă la începutul anului şcolar 2007-2008
Elevii înscrişi
Total

Personalul didactic

Bărbaţi (%) Femei (%)

Total

Bărbaţi (%) Femei (%)

791 348 48,3

51,7

61 620 33,3

66,7

Urban 745 619 47,9

52,1

58 287 32,9

67,1

45 729

46,1

3 333

60,2

Total
Rural

53,9

39,8

Sursa: Sistemul educaţional în România: date sintetice 2008, INS, Bucureşti
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Tabelul 25. Numărul elevilor înscrişi în învăţământul liceal la începutul anului şcolar 2009-2010 pe medii de rezidenţă
Proveniţi din mediul

Numărul elevilor înscrişi
Total

Urban

Bărbaţi (%) Femei(%)

835 343 49,9

50,1

Total

Rural

Bărbaţi (%) Femei (%)

501 650 50,1

49,9

Total

Bărbaţi (%) Femei (%)

333 693 49,8

50,2

Sursa: Învăţământul liceal la începutul anului şcolar 2009-2010, INS, Bucureşti, 2010
Tabelul 26. Numărul elevilor înscrişi în învăţământul liceal la începutul anului şcolar 2010-2011 pe filiere şi tipuri de licee
Filiera; tipul liceului

Elevii înscrişi
Total

Bărbaţi (%) Femei (%)

Total (A + B + C)

866 543 50,9

49,1

Filiera teoretică

339 636 41

59

Filiera tehnologică

481 009 57,7

42,3

Filiera vocaţională

45 898

45,5

54,5

Sursa: Învăţământul liceal la începutul anului şcolar 2010-2011, INS, Bucureşti, 2011, p. I, tabelul 1
Tabelul 27. Numărul personalului didactic în învăţământul liceal la începutul anului şcolar 2009-2010 pe medii de rezidenţă
Personalul didactic
Total

Bărbaţi (%) Femei (%)

60 255 32,3

67,7

Urban 56 077 31,7

68,3

4 178

60,4

Total

Rural

39,6

Sursa: Învăţământul liceal la începutul anului şcolar 2009-2010, INS, Bucureşti, 2010
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Tabelul 28. Personalul didactic în învăţământul liceal la începutul anului şcolar 2010-2011 pe filiere şi tipuri de licee
Filiera; Tipul liceului

Personal didactic
Total

Bărbaţi (%) Femei (%)

Total (A+B+C)

59 609 31,9

68,1

Filiera teoretică

20 785 29,6

70,4

Filiera tehnologică

33 042 32,5

67,5

Filiera vocaţională

5 782

63,3

36,7

Sursa: Învăţământul liceal la începutul anului şcolar 2010-2011, INS, Bucureşti, 2011, p. IV, tabelul 5
Tabelul 29. Numărul absolvenţilor, cu vârsta cuprinsă între 17 şi 21 de ani, la sfârşitul anului şcolar 2006-2007
Total

Bărbaţi (%) Femei (%)

187 576 46,4

53,6

Sursa: Învăţământul liceal la sfârşitul anului şcolar 2006-2007, INS, Bucureşti
Tabelul 30. Numărul absolvenţilor în învăţământul liceal pe medii de rezidenţă şi sexe la sfârşitul anului 2007-2008
Mediul de rezidenţă

Absolvenţii
Total

Bărbaţi (%) Femei (%)

Total

218 205 48,2

51,8

Urban

205 873 47,8

52,2

Rural

123 32

45,3

54,7

Sursa: Sistemul educaţional în România: date sintetice 2008, INS, Bucureşti, p. 77
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Tabelul 31. Numărul absolvenţilor în învăţământul liceal pe medii de rezidenţă şi sex la sfârşitul anului 2008-2009
Mediu de rezidenţă

Absolvenţi
Total

Bărbaţi (%) Femei (%)

Total

202 113 48,8

51,2

Urban

190 440 48,3

51,7

Rural

116 73

44,2

55,8

Sursa: Sistemul educaţional în România: date sintetice anul şcolar/universitar 2008-2009, INS, Bucureşti, 2010, p. 80

Tabelul 32. Situaţia şcolară a elevilor în învăţământul liceal pe medii de rezidenţă şi pe sex la sfârşitul anului şcolar 2006-2007
Elevii în evidenţă la sfârşitul anului şcolar
Total
755 251

Total

Urban 708 118
47 133

Rural

Bărbaţi (%)

Elevii promovaţi

Femei (%)

Total

Bărbaţi (%) Femei (%)

47

53

735 085 46,6

53,4

46,6

53,4

689 652 46,2

53,8

53,2

46,8

45 433

47,1

52,9

Sursa: Învăţământul liceal la sfârşitul anului şcolar 2006-2007, INS, Bucureşti

Tabelul 33. Situaţia şcolară a elevilor în învăţământul liceal pe forme de proprietate şi pe sex la sfârşitul anului şcolar 2007-2008
Elevii în evidenţă la sfârşitul anului şcolar 2007-2008 Elevii promovaţi la sfârşitul anului şcolar 2007-2008
Total
768 510

Bărbaţi (%)
48

Femei (%)
51,2

Total
748 010

Bărbaţi (%)
47,5

Femei (%)
52,5

Sursa: Sistemul educaţional în România: date sintetice 2008, INS, Bucureşti, p. 7
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Tabelul 34. Examenul de bacalaureat în învăţământul liceal la sfârşitul anului 2006-2007
Total

Bărbaţi (%) Femei (%)

S-au prezentat 198 977 47,7

52,3

181 589 46,2

53,8

Au reuşit

Sursa: Învăţământul liceal la sfârşitul anului şcolar 2006-2007, INS, Bucureşti

Tabelul 35. Examenul de bacalaureat în învăţământul liceal la sfârşitul anului şcolar 2007-2008
S-au prezentat
Total
Total
226 933

Bărbaţi
(%)
48,6

Au reuşit

Dintre care absolvenţi din anul curent
Femei (%)
51,4

Total
214 012

Bărbaţi
(%)
48

Total

Femei (%)
52

Total
199 972

Bărbaţi
(%)
47,2

Dintre care absolvenţi din anul curent
Femei (%)
52,8

Total
192 347

Bărbaţi
(%)
46,6

Sursa: Sistemul educaţional în România: date sintetice 2008, INS, Bucureşti, p. 79

Tabelul 36. Examenul de bacalaureat în învăţământul liceal la sfârşitul anului şcolar 2008-2009
Total

Bărbaţi (%) Femei (%)

S-au prezentat 217 404 49,4

50,6

199 006 48,3

51,7

Au reuşit

Sursa: Sistemul educaţional în România: date sintetice, anul şcolar/universitar 2008-2009, INS, Bucureşti, 2010, p. 82
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Femei (%)
53,4

Învăţământul superior
Tabelul 37. Numărul studenţilor înscrişi în învăţământul superior pe tipuri de profiluri la începutul anului universitar 2010-2011
Profilul

Total

Bărbaţi (%) Femei (%)

Total

673 001 45,2

54,8

Învăţământ tehnic

146 223 69,4

30,6

Învăţământ agricol

14 209

64,2

35,8

Învăţământ economic

170 217 37,8

62,2

Învăţământ medical

54 375

29,8

70,2

Învăţământ universitar 182 177 33,5

66,5

Învăţământ juridic

96 148

49,2

50,8

Învăţământ artistic

9 652

45,3

54,7

Sursa: Învăţământul superior la începutul anului şcolar 2010-2011, INS, Bucureşti, 2011, p. 8, tabelul 2

Tabelul 38. Numărul de studenţi din învăţământul superior pe tipuri şi sex la începutul anului universitar 2007-2008
Total
Total

Învăţământul public

Bărbaţi (%) Femei (%)

Total

Bărbaţi (%) Femei (%)

Învăţământul privat
Total

Bărbaţi (%) Femei (%)

Total

907 353 43,8

56,2

526 844 44,5

55,5

380 509 42,9

57,1

Învăţământul tehnic

159 170 70

30

148 337 71,1

28,9

10 833

54,3

45,7

Învăţământul agricol

19 088

63,2

36,8

18 436

62,8

37,2

652

74,5

25,5

Învăţământul economic

294 417 37,2

62,8

125 795 32,9

67,1

168 622 40,4

59,6
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30,5

69,5

37 251

30,3

69,7

4 147

32,1

67,9

Învăţământul universitar 265 301 32,6

67,4

165 203 31,3

68,7

100 098 34,6

65,4

Învăţământul juridic

116 538 52,2

47,8

22 842

29,9

60,1

93 696

55,2

44,8

Învăţământul artistic

11 441

56,1

8 980

44,2

55,8

2 461

42,8

57,2

Învăţământul medical

41 398

43,9

Sursa: Sistemul educaţional în România: date sintetice 2008, INS, Bucureşti, p. 68
Tabelul 39. Numărul universităţilor, al facultăţilor, al studenţilor înscrişi şi personalul didactic în învăţământul superior şi forme de proprietate la începutul
anului universitar 2007-2008
Studenţii înscrişi
Forma de proprietate

Total

Bărbaţi (%) Femei (%)

Personalul didactic
Total

Bărbaţi (%) Femei (%)

907 353 43,8

56,2

31 964 56,7

43,3

Învăţământ public

526 844 44,5

55,5

27 044 56,5

43,5

Învăţământ privat

380 509 42,9

57,1

4 920

42,3

57,7

Sursa: Sistemul educaţional în România: date sintetice 2008, INS, Bucureşti, p. 70
Tabelul 40. Numărul studenţilor înscrişi în învăţământul universitar de licenţă
Anul universitar 2009-2010
Total

Bărbaţi (%) Femei (%)

Anul universitar 2010-2011
Total

Bărbaţi (%) Femei (%)

Total

775 319 44,7

55,3

673 001 45,2

54,8

Studenţii din ţară

761 541 44,5

55,5

656 863 44,9

55,1

40,9

16 138

42,9

Studenţii din alte ţări 13 778

59,1

57,1

Sursa: Învăţământul superior la începutul anului şcolar 2010-2011, INS, Bucureşti, 2011, p. I, tabelul 1
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Tabelul 41. Numărul studenţilor din instituţiile publice la începutul anului universitar 2010-2011
Anul universitar 2009-2010
Total

Anul universitar 2010-2011

Bărbaţi (%) Femei (%)

Total

Bărbaţi (%) Femei (%)

Total

452 982 46,6

53,4

433 063 46,1

53,9

Studenţii din ţară

440 550 46,2

53,8

418 352 45,7

54,3

40,8

14 711

43,5

Studenţi din alte ţări 12 432

59,2

56,5

Sursa: Învăţământul superior la începutul anului şcolar 2010-2011, INS, Bucureşti, 2011, p. II, tabelul 2

Tabelul 42. Salariaţii din unităţi de învăţământ superior şi clinici universitare în 2007-2008
Total

Bărbaţi (%) Femei (%)

2007 19 649 53,8

46,2

2008 20 268 54,8

45,2

Sursa: Starea economică şi socială a României 2007 şi 2008: date statistice, INS, Bucureşti

Tabelul 43. Numărul cadrelor didactice din instituţiile publice pe funcţii didactice şi sex la începutul anului universitar 2010-2011
Numărul cadrelor didactice
Funcţia didactică
Total

Bărbaţi (%) Femei (%)

Total

25 618 54

46

Profesori

4 720

72

28

Conferenţiari

4 748

55,4

44,6

202

Lectori/Şefi de lucrări 6 849

49,4

50,6

Asistenţi

6 509

42,7

57,3

Preparatori

1 715

41,7

58,3

Profesori consultanţi

1 053

84,9

15,1

Maiştri militari

24

95,8

4,2

Sursa: Învăţământul superior la începutul anului şcolar 2010-2011, INS, Bucureşti, 2011, p. V, tabelul 7
Tabelul 44. Numărul cursanţilor în învăţământul public universitar de master şi doctorat şi învăţământul postuniversitar la începutul anului universitar 2010-2011
Total cursanţi
Total

Dintre care studenţi străini

Bărbaţi (%) Femei (%) Total Bărbaţi (%) Femei (%)

Total

165 485 41,2

58,8

3 128

55,7

44,3

Master (Bologna)

113 820 39,9

60,1

1 493

44,8

55,2

Doctorat

26 965

49,9

50,1

812

67,5

32,5

Învăţământul postuniversitar 24 700

37,4

62,6

823

63,8

36,2

Sursa: Învăţământul superior la începutul anului şcolar 2010-2011, INS, Bucureşti, 2011, p. VI, tabelul 8
Tabelul 45. Numărul studenţilor din instituţiile particulare
Anul universitar 2009-2010
Total

Bărbaţi (%) Femei (%)

Anul universitar 2010-2011
Total

Bărbaţi (%) Femei (%)

Total

322 337 42,1

57,9

239 938 43,5

56,5

Studenţii din ţară

320 991 42,1

57,9

238 511 43,4

56,6

41,9

1 427

37,4

Studenţii din alte ţări 1 346

58,1

62,6

Sursa: Învăţământul superior la începutul anului şcolar 2010-2011, INS, Bucureşti, 2011, p. VI, tabelul 11
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Tabelul 46. Numărul cursanţilor în învăţământul particular universitar de master şi doctorat
şi învăţământul postuniversitar la începutul anului universitar 2010-2011
Total cursanţi
Total

Din care studenţi străini

Bărbaţi (%) Femei (%) Total Bărbaţi (%) Femei (%)

Total

33 076 35,2

64,8

137

35

65

Master(Bologna)

26 383 35

65

128

33,6

66,4

Doctorat

240

41,7

58,3

2

100 â

–

35,7

64,3

7

42,9

57,1

Învăţământul postuniversitar 6 453

Sursa: Învăţământul superior la începutul anului şcolar 2010-2011, INS, Bucureşti, 2011, p. XI, tabelul 17

Tabelul 47. Numărul cursanţilor în învăţământul particular universitar de master şi doctorat şi învăţământul postuniversitar
la începutul anului universitar 2010-2011
Total cursanţi
Total

Din care studenţi străini

Bărbaţi (%) Femei (%) Total Bărbaţi (%) Femei (%)

Total

33 076 35,2

64,8

137

35

65

Master(Bologna)

26 383 35

65

128

33,6

66,4

Doctorat

240

41,7

58,3

2

100

–

35,7

64,3

7

42,9

57,1

Învăţământul postuniversitar 6 453

Sursa: Învăţământul superior la începutul anului şcolar 2010-2011, INS, Bucureşti, 2011, p. XI, tabelul 17
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Tabelul 48. Numărul cadrelor didactice din instituţiile particulare pe funcţii didactice
şi sex la începutul anului universitar 2010-2011
Funcţia didactică

Numărul cadrelor didactice
Total Bărbaţi (%) Femei (%)

Total

4 128

49,1

50,9

Profesori

592

74,5

25,5

Conferenţiari

713

55,3

44,7

Lectori/Şefi de lucrări 1 606

46,6

53,4

Asistenţi

987

35,6

64,4

Preparatori

199

32,7

67,3

Profesori consultanţi

31

77,4

22,6

Maiştri militari

–

–

–

Sursa: Învăţământul superior la începutul anului şcolar 2010-2011, INS, Bucureşti, 2011, p. X, tabelul 16

Tabelul 49. Situaţia la învăţătură a studenţilor în învăţământul superior pe forme de proprietate la sfârşitul anului universitar 2007-2008
Numărul studenţilor la încheierea anului universitar 2007-2008
Total

Bărbaţi (%)

Femei (%)

Numărul studenţilor promovaţi
Total

Bărbaţi (%) Femei (%)

943 225

43,3

56,7

810 521 41,5

58,5

Proprietate publica 530 374

44,4

55,6

449 963 42,2

57,8

42

58

360 558 41

59

Total

Proprietate privată

412 851

(Sursa: Sistemul educaţional în România: date sintetice 2008, Bucureşti, INS, p. 87)
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Tabelul 50. Numărul studenţilor promovaţi şi al absolvenţilor în învăţământul superior pe tipuri de învăţământ şi sex la sfârşitul anului universitar 2007-2008
Tipurile de învăţământ

Studenţii promovaţi
Total

Bărbaţi (%) Femei (%)

Absolvenţii
Total

Bărbaţi (%) Femei (%)

Total

810 521 41,5

58,5

232 885 35,1

64,9

Învăţământ tehnic

135 272 68,2

31,8

21 264

67,2

32,8

Învăţământ agricol

15 357

62,7

37,3

2 685

64,3

35,7

Învăţământ economic

268 334 35,4

64,6

91 884

34,1

65,9

Învăţământ medical

39 534

69,2

6 596

27,8

72,2

Învăţământ universitar

243 376 30

70

91 974

27,2

72,8

Învăţământ juridic

98 007

50,7

49,3

11 458

26,1

73,9

Învăţământ artistic

10 641

42,7

57,3

4 024

41,6

58,4

30,8

Sursa: Sistemul educaţional în România: date sintetice 2008, INS, Bucureşti, p. 89
Tabelul 51. Numărul studenţilor promovaţi şi al absolvenţilor în învăţământul superior pe tipuri de învăţământ şi sex la sfârşitul anului universitar 2008-2009
Tipurile de învăţământ

Studenţii promovaţi
Total

Bărbaţi (%) Femei (%)

Absolvenţii
Total

Bărbaţi (%) Femei (%)

Total

776 995 42,2

57,8

214 826 40,4

59,6

Învăţământ tehnic

143 449 67,2

32,8

44 528

66,5

33,5

Învăţământ agricol

14 740

37

4 814

66,5

33,5

Învăţământ economic

235 432 35,7

64,3

67 420

33,5

66,5

Învăţământ medical

44 301

29,5

70,5

8 122

25,4

74,6

Învăţământ universitar

215 532 30,9

69,1

66 058

27,7

72,3

Învăţământ juridic

114 230 47,6

52,4

21 418

47,1

52,9

Învăţământ artistic

9 311

57,9

2 466

39,4

60,6

63

42,1

Sursa: Sistemul educaţional în România: date sintetice anul şcolar/universitar 2008-2009, INS, Bucureşti, 2010, p. 93

206

Tabelul 52. Rezultatele examenului de licenţă în învăţământul superior pe sexe la sfârşitul anului universitar 2007-2008
Numărul candidaţilor prezenţi la examenul de licenţă
Total
226 449

Bărbaţi (%)
35

Femei (%)
65

Au reuşit
Total

Bărbaţi (%) Femei (%)

221 330 34,9

65,1

Sursa: Sistemul educaţional în România: date sintetice 2008, INS, Bucureşti, p. 90

Tabelul 53. Rezultatele examenului de licenţă în învăţământul superior pe sexe la sfârşitul anului universitar 2008-2009
Numărul candidaţilor prezenţi la examenul de licenţă
Total
209 717

Bărbaţi (%)
39,8

Femei (%)
60,2

Au reuşit
Total

Bărbaţi (%) Femei (%)

204 495 39,6

60,4

Sursa: Sistemul educaţional în România: date sintetice anul şcolar/universitar 2008-2009, INS, Bucureşti, 2010, p. 93

Tabelul 54. Numărul cursanţilor înscrişi la programele postdoctorale pe domenii, în învăţământul public la începutul anului universitar 2010-2011
Numărul cursanţilor
Total Bărbaţi (%) Femei (%)
Total

280

52,5

47,5

Ştiinţe exacte

70

41,4

58,6

Ştiinţe inginereşti

78

65,4

34,6

Ştiinţe agricole şi silvice 65

52,3

47,7

50

50

Medicină veterinară

4

207

Ştiinţe umaniste

34

50

50

Ştiinţe sociale şi politice

18

50

50

Ştiinţe juridice

2

50

50

Ştiinţe economice

2

100

–

Ştiinţele naturii

7

28,6

71,4

Sursa: Învăţământul superior la începutul anului şcolar 2010-2011, INS, Bucureşti, 2011, p. 418

Analfabetismul
Tabelul 55. Populaţia de 10 ani şi peste analfabetă (pe sexe)
Total

Bărbaţi (%) Femei (%)

508 994 29,8

70,2

Sursa: Recensământul populaţiei 2002

Tabelul 56. Populaţia de 10 ani şi peste care ştie doar să citească (pe sexe)
Total

Bărbaţi (%) Femei (%)

14 082 30,3

69,7

Sursa: Recensământul populaţiei 2002
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Legislaţie relativă pentru domeniul educaţiei şi gen (selecţie)
•

Ordonanţa nr. 137/31.08.2000: art. 2, alin.1, 5; art. 5-6; art. 7, alin. 1-3; art. 8; art. 10; alin. 1-6.

•

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 301, 8 mai 2002): art. 1, alin. 1-2; art. 2; art.
14, alin. 1-3; art. 18, alin. 1-2; art. 15, alin. 1-2.

•

Legea educaţiei naţionale.

•

Legea nr. 1/2011: Art. 118 (2) În învăţământul superior nu sunt admise discriminări pe criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială, orientare
politică sau religioasă, orientare sexuală sau alte tipuri de discriminare, cu excepţia măsurilor afirmative prevăzute de lege.

Coduri de etică (selecţie)
•

Carta Universitară, Universitatea din Bucureşti (http://www.unibuc.ro/ro/carta_universitara).

•

Codul de etică al Universităţii Bucureşti (http://www.unibuc.ro/ro/cod_etica_ro).

•

Codul etic al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA)(http://snspa.ro/sites/default/files/docs/cod_etic_0.pdf)

•

Codul etic al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (http://www.ubbcluj.ro/ro/regulamente/Codul_Etic_al_UBB.pdf).

•

Codul etic al Universităţii „Al.I. Cuza” (http://snspa.ro/sites/default/files/docs/cod_etic_0.pdf).

209

Proiecte derulate de ONG-uri în domeniul educaţiei şi gen
Perioada

ONG

Proiectul

2001 –
2002

Fundaţia Pro WOMEN

Egalitatea de gen şi în alte locuri –
EGAL I

2002-2003

Fundaţia Pro WOMEN

Egalitatea de gen şi în alte locuri –
EGAL II

2004-2005

Fundaţia Pro WOMEN

Parteneri pentru Egalitate

2005

Centrul FILIA

Şcoala de vară „Egalitatea de
şanse între femei şi bărbaţi în
România”

2005-2006

APFR

Drepturile Femeii din România:
între UZ şi ABUZ!

2006

Fundaţia Pro WOMEN

Centrul de Resurse de Gen

2007

Parlamentul României

Şanse Egale prin Concilierea
Vieţii de Familie cu Cariera

APFR

BACKGROUND – Acting on the
Background for a Higher
Climbing Up of Women Survivors
of Violence

2006-2008
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Scurtă descriere
Creşterea nivelului de conştientizare pentru reprezentanţii
autorităţilor locale ieşene privind problemele femeilor şi
implicarea acestora în promovarea şi susţinerea politicilor
referitoare la egalitatea de şanse în toate domeniile
Informarea unui număr cât mai mare de femei şi bărbaţi asupra
necesităţii de a implementa principiului egalităţi de şanse în toate
domeniile
Creşterea nivelului de informare asupra problematicii de gen a
locuitorilor oraşului Iaşi; îmbunătăţirea din punct de vedere
calitativ a surselor de informare asupra problematicii menţionate;
implicarea activă a fundaţiei în construirea unei societăţi
informate şi democratice
Şcoala de vară „Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în
România” a fost prima şcoală de vară ce a abordat tematica
egalităţii de şanse în educaţia nonformală din România
Crearea unui centru permanent de informare publică şi
consultanţă juridică în vederea sprijinirii şi încurajării femeilor şi
fetelor să urmeze procedurile legale adecvate pentru apărarea
propriilor drepturi, prin responsabilizarea studenţilor din
facultăţile de profil şi a profesioniştilor în domeniu
Promovarea egalităţii de şanse în instituţii şi îmbunătăţirea
colaborării între ONG-uri şi autorităţi locale prin înfiinţarea unui
centru de resurse de gen în municipiul Iaşi
Scopul programului: o colaborare transparentă între partenerii
sociali nonguvernamentali şi grupurile parlamentare pentru
îmbunătăţirea prevederilor legislative în vigoare privind
problematica reconcilierii dintre muncă, familie şi viaţă privată
Dezvoltarea, testarea, validarea şi implementarea unui training
cu dimensiune europeană pentru specialişti în educaţia adulţilor
în domeniul violenţei asupra femeii, folosindu-se abordări
metodologice şi didactice inovatoare; elaborarea şi

Perioada

ONG

Proiectul

iulie 2007

Autoritatea Naţională pentru Tineret
împreună cu Centrul de Dezvoltare
Curriculară şi Studii de gen: FILIA

Şcoala de vară „Egalitate de
Şanse”

iunie 2009

ALEG

Proiect Gender Budgeting

2010-2012

Fundaţia Pro WOMEN

decembrie
2010

APFR

ianuarie
2011

2011

2011-2013

Fundaţia Româno-Germană de pregătire şi
perfecţionare profesională în domeniul
construcţiilor, SC High HAI SRL,
Universitatea de Vest din Timişoara,
Facultatea de Sociologie şi Psihologie,
SIVECO România
Asociaţia COLFASA, Asociaţia pentru
dezvoltare şi promovare socioeconomică,
Asociaţia Agora, Centrul de Resurse şi
Formare în Profesiuni Sociale PRO
VOCAŢIE, Asociaţia pentru Promovarea
Femeii din România, APFR Timişoara,
Centro Lavoro Ovest, Milano A.Vo.G.,
Napoli
Proiect cofinanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Implicarea femeilor în viaţa
socială
Centrul de consiliere, asistenţă
socială şi intervenţie în criză
pentru femeile victime ale
violenţei în familie

Scurtă descriere
implementarea unei strategii de marketing şi valorizare a
produselor proiectului la nivel regional, naţional şi european;
curs introductiv în metodologia blended learning
Lectori invitaţi: Mihaela Miroiu (SNSPA), Oana Băluţă (Centrul
FILIA), Florentina Bocioc (Asociaţia ACCEPT), Claudia Vlas
(Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi
Bărbaţi), Asztalos Csaba (Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării), Emil Moise (Asociaţia Solidaritatea pentru
Libertatea de Conştiinţă)
Proiectul face parte din Programul UE „Europa pentru Cetăţeni”
şi e condus de Reţeaua Serviciilor de Consiliere pentru Femei şi
Fete din Austria
Pe parcursul derulării proiectului se pune accentul pe dezvoltarea
personală şi profesională a femeilor din grupul-ţintă

Şcoala Naţională a Femeilor
Manager

Obiectivul generalconstă în reducerea dezechilibrelor de gen pe
piaţa forţei de muncă din România la nivel managerial în
sectoarele de afaceri şi politici sociale

Sprijinul femeilor discriminate pe
piaţa muncii

Obiectivul generalal proiectului este promovarea activă a
principiului egalităţii de şanse prin intermediul combaterii
violenţelor fizice şi psihologice exercitate asupra femeilor la
locul de muncă

FEMINA – Formare pentru
jurnalişti, emisiuni TV,
monitorizare, informare naţională

Dezvoltarea şi promovarea principiului egalităţii de şanse şi de
gen la nivelul societăţii civile pentru o mai bună promovare a
femeilor pe piaţa muncii, conştientizarea drepturilor egale,
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Perioada

ONG
2007-2013; axa prioritară 6 „Promovarea
incluziunii sociale”; domeniul major de
intervenţie 6.3 „Promovarea egalităţii de
şanse pe piaţa muncii”

Proiectul
şi advocacy pentru afirmarea
egalităţii de şanse şi de gen

2011

Agenţia Împreună

Egalitate la angajare şi la locul de
muncă

2011-2012

TBWA/Bucureşti, Centrul Parteneriat
pentru Egalitate (CPE) şi ActiveWatch

Pentru o femeie puternică!

februarie
2011

ALEG

Festivalul egalităţii de gen, Sibiu

25 mai 2011

Asociaţia Femeilor Ţigănci „Pentru Copiii
Noştri” din Timişoara, Agenţia Naţională
pentru Romi, Fundaţia Desire din ClujNapoca, Asociaţia Parudimos din
Timişoara, Primăria Municipiului
Timişoara, şi Fundaţia Autonomia din
Ungaria

Dezbatere publică: „Asigurarea
şanselor egale în ocupare pentru
grupurile defavorizate de romi”

Scurtă descriere
depăşirea stereotipurilor culturale şi prezentarea unei imagini
corecte şi nediscriminatorii a femeii în societate
Creşterea nivelului de informare şi conştientizare a fenomenului
de discriminare pe piaţa muncii din România, în rândul
angajatorilor şi al angajaţilor, pentru schimbarea atitudinii
sociale şi a stereotipurilor la angajare şi la locul de muncă
Proiectul îşi propune îmbunătăţirea percepţiei asupra rolului
profesional şi social al femeii şi creşterea gradului de
conştientizare a experţilor şi operatorilor mass-media, a
partenerilor sociali, a organizaţiilor societăţii civile, a
autorităţilor publice din domeniul muncii şi audiovizualului şi a
femeilor, în general, referitor la problematica egalităţii de şanse
pe piaţa muncii
O campanie pentru prevenirea violenţei în cuplu şi combaterea
stereotipurilor de gen
Dezbaterea publică „Asigurarea şanselor egale în ocupare pentru
grupurile defavorizate de romi” urmăreşte să prezinte rezultatele
echipei de implementare cu privire la promovarea egalităţii de
şanse şi a nediscriminării în domeniul ocupării, precum şi la
activităţile de incluziune socială
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pe piaţa muncii
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Voluntare cercetare: Simona Adam, Emilia Clucerescu,
Ioana Panait, Mihaela Ruxanda
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Date statistice în domeniul egalităţii de şanse pe piaţa muncii
Ocuparea
Probabilitatea ca o femeie să devină şomeră este mai redusă decât în cazul bărbaţilor. Problema întâmpinată de femei este să acceadă pe piaţa muncii, respectiv să
ajungă să ocupe un loc de muncă.
A fi femeie în România înseamnă o şansă mai mică la un loc de muncă, cu 8,1 puncte procentuale faţă de bărbaţi.
Rata şomajului pentru femei în România este încă redusă, indicatorul fiind însă viciat de femeile ocupate în gospodărie care nu au nici un fel de remuneraţie. În
primul trimestru al anului 2009, 70,9% dintre lucrătorii neremuneraţi erau femei. Femeile au şanse egale cu bărbaţii de a intra pe piaţa muncii doar dacă au studii
superioare, altfel şansele lor sunt semnificativ mai reduse.
Tabelul 1. Procentul populaţiei active şi al populaţiei ocupate, defalcat pe sexe
Populaţie

Totală

Masculină Feminină

Activă

9 924 000 5 524 000

4 400 000

Ocupată

9 243 000 5 100 000

4 143 000

Şomeri

681 000

257 000

424 000

Sursa: Forţa de muncă în România: Ocupare şi şomaj 2009, INS, 2010
Tabelul 2. Rata şomajului, defalcat pe sexe
Totală Masculină Feminină
Rata de activitate 54,4%

62,8%

46,8%

Rata de ocupare

50,7%

58%

43,9%

Rata şomajului

6,9%

7,7%

5,8%

Sursa: Forţa de muncă în România: Ocupare şi şomaj 2009, INS, 2010
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Figura 1: Forţa de muncă în România: Ocupare şi şomaj 2009,
(Sursa: INS, 2010)
Definiţii:
•

populaţia activă din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele care furnizează forţa de muncă disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii
în perioada de referinţă, incluzând populaţia ocupată şi şomerii;

•

rata de activitate reprezintă ponderea populaţiei active din grupa de vârstă x în populaţia totală din aceeaşi grupă de vârstă x:

•

populaţia ocupată cuprinde toate persoanele de 15 ani şi peste care au desfăşurat o activitate economică producătoare de bunuri sau servicii de cel puţin o
oră în perioada de referinţă (o săptămână), în scopul obţinerii unor venituri sub formă de salarii, plată în natură sau alte beneficii;

•

rata şomajului în sens BIM (Biroului Internaţional al Muncii) reprezintă ponderea şomerilor BIM în populaţia activă.
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Tabelul 3. Procentul femeilor peste 45 de ani care au în prezent un loc de muncă
Vârsta

Populaţia ocupată Rata de ocupare (%)

45-49

432 000

67,2

50-54

453 000

56,9

55- 59

304 000

40,7

60- 65

145 000

25,4

65-peste 228 000

12,0

Sursa: Forţa de muncă în România: Ocupare şi şomaj 2009, INS, 2010

Impactul crizei economice asupra bărbaţilor şi femeilor
În 2009 criza economică a afectat mai mult bărbaţii decât femeile. Într-adevăr, şomajul în rândul bărbaţilor a trecut de la 4,5% în decembrie 2008 la 8,3% în
decembrie 2009, pe când în rândul femeilor a trecut de la 4,4% la 7,1%. Aceasta a depins de faptul că au fost cel mai mult afectate de criză sectoarele productive
(construcţii şi metal-mecanic) în care erau angajaţi preponderent bărbaţi.
Dintr-o analiză a distribuţiei şomerilor pe grupe de vârstă reiese că a fost afectată cel mai mult de criză partea populaţiei cea mai productivă, populaţia între 30 şi
49 de ani (52%) (graficul 3 – ANOFM).

Statutul profesional
Cea mai mare discrepanţă între sexe se constată în rândul patronilor, numărul femeilor ce ocupă această poziţie fiind de peste trei ori mai mic decât cel al bărbaţilor.
În acelaşi timp, în rândul conducătorilor şi funcţionarilor superiori din administraţia publică şi din unităţile economico-sociale, numărul femeilor este de 2,5 ori
mai mic decât cel al bărbaţilor.
Numărul femeilor care desfăşoară activităţi independente este de peste două ori mai mic decât numărul bărbaţilor.
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Tabelul 4
Bărbaţi Femei
Salariat

55%

45%

Antreprenor

76%

24%

Lucrător pe cont propriu 70%

30%

Sursa: Forţa de muncă în România: Ocupare şi şomaj 2009, INS, 2010

Procentajul lucratorilor salariati

femei 45%
barbati 55%

1
2

Figura 2. Procentajul lucrătorilor salariaţi
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Lucrator pe cont propriu

Antreprenori

femei 24 %

femei 30%
barbati 70%

barbati 76%

1
2

1
2

Figura 3. Lucrător pe cont propriu

Figura 4. Antreprenori

Domeniile de activitate
Femeile predomină în populaţia ocupată în sectorul public. În ceea ce priveşte categoriile de ocupaţii, femeile au cu preponderenţă următoare ocupaţii: funcţionari
administrativi, lucrători în sectoarele sănătate şi asistenţă socială, învăţământ, intermedieri financiare, hoteluri şi restaurante, comerţ, specialişti cu ocupaţii
intelectuale şi ştiinţifice.
Femeile predomină în populaţia ocupată în sectorul gospodăriilor, având o proporţie de 55%.
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Tabelul 5
Activitatea

Bărbaţi (%) Femei (%)

Industrie extractivă

2,4

0,5

Industrie prelucrătoare

26,3

27,2

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

2,8

0,9

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

1,3

0,7

Construcţii

17,9

2,4

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

14,5

21,7

Transport şi depozitare

9,9

3,2

Hoteluri şi restaurante

1,6

3,6

Informaţii şi comunicaţii

2,1

1,6

Intermedieri financiare şi asigurări

1,1

2,8

Tranzacţii imobiliare

0,2

0,3

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

1,8

2,8

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

2,7

1,7

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public

8,2

6,5

Învăţământ

2,7

10,0

Sănătate şi asistenţă socială

2,3

10,8

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

0,6

0,9

Alte activităţi de servicii

1,6

2,4

Sursa: Forţa de muncă în România: Ocupare şi şomaj 2009, INS, 2010
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Figura 5. Procentajul femei-bărbaţi pe domeniile de activitate

Diferenţele de salarizare
Femeile din România câştigă în medie cu 7% mai puţin decât bărbaţii.
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Tabelul 6. Comparaţie între câştigului mediu net obţinut de femei şi cel obţinut bărbaţi în diferite ramuri ale economiei în anul 2009
Activitatea

Bărbaţi Femei

Total economie

1 405

1 310

Agricultură, silvicultură şi pescuit

1 014

986

Industrie

1 463

1 082

Industrie extractivă

2 372

2 294

Industrie prelucrătoare

1 276

1 000

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

2 621

2 425

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

1 253

1 209

Construcţii

1 041

1 267

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

1 158

941

Transport şi depozitare

1 537

1 468

Hoteluri şi restaurante

861

764

Informaţii şi comunicaţii

2 499

2 419

Intermedieri financiare şi asigurări

3 675

2 845

Tranzacţii imobiliare

1 184

1 204

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

1 910

1 825

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

822

988

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public

2 059

2 243

Învăţământ

1 754

1 525

Sănătate şi asistenţă social

1 486

1 306

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

1 285

1 219

Alte activităţi de servicii

963

709

Sursa: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă, INS, 2009
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Tabelul 7. Comparaţie a câştigului mediu obţinut de femei şi cel obţinut bărbaţi în diferite ramuri ale economiei (2008-2009)
2008

Activitatea

Brut

TOTAL SALARIAŢI

Net

2009
Brut

Net

Total economie

1 761 1 309 1 845 1 361

Agricultură, silvicultură şi pescuit

1 205 914

Industrie

1 582 1 189 1 745 1 300

Industrie extractivă

3 107 2 287 3 231 2 360

Industrie prelucrătoare

1 389 1 050 1 528 1 146

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

3 262 2 389 3 539 2 573

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

1 532 1 154 1 659 1 241

Construcţii

1 563 1 162 1 441 1 069

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

1 400 1 042 1 418 1 047

Transport şi depozitare

1 964 1 454 2 068 1 518

Hoteluri şi restaurante

1 024 773

Informaţii şi comunicaţii

2 890 2 119 3 360 2 468

Intermedieri financiare şi asigurări

4 384 3 205 4 304 3 109

Tranzacţii imobiliare

1 721 1 270 1 623 1 193

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

2 388 1 749 2 569 1 870

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

1 104 835

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public

3 269 2 411 2 947 2 159

Învăţământ

2 106 1 538 2 206 1 596
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1 350 1 007

1 066 799

1 166 873

Sănătate şi asistenţă socială

1 702 1 266 1 810 1 342

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

1 611 1 195 1 701 1 249

Alte activităţi de servicii

1 040 780

1 104 818

BĂRBAŢI
Total economie

1 814 1 348 1 906 1 405

Agricultură, silvicultură şi pescuit

1 210 919

Industrie

1 799 1 343 1 974 1 463

Industrie extractivă

3 098 2 282 3 249 2 372

Industrie prelucrătoare

1 563 1 174 1 713 1 276

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

3 322 2 429 3 609 2 621

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

1 547 1 166 1 673 1 253

Construcţii

1 530 1 139 1 402 1 041

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

1 519 1 128 1 573 1 158

Transport şi depozitare

1 967 1 454 2 098 1 537

Hoteluri şi restaurante

1 063 800

Informaţii şi comunicaţii

2 953 2 174 3 397 2 499

Intermedieri financiare şi asigurări

5 132 3 741 5 096 3 675

Tranzacţii imobiliare

1 750 1 290 1 613 1 184

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

2 392 1 755 2 624 1 910

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

1 025 779

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public

3 038 2 250 2 791 2 059

Învăţământ

2 375 1 740 2 417 1 754
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1 358 1 014

1 148 861

1 093 822

Sănătate şi asistenţă socială

1 850 1 375 1 994 1 486

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

1 669 1 237 1 751 1 285

Alte activităţi de servicii

1 186 887

1 308 963

FEMEI
Total economie

1 700 1 264 1 775 1 310

Agricultură, silvicultură şi pescuit

1 192 897

1 324 986

Industrie

1 301 989

1 436 1 082

Industrie extractivă

3 160 2 315 3 135 2 294

Industrie prelucrătoare

1 198 915

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

3 088 2 273 3 326 2 425

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

1 493 1 122 1 624 1 209

Construcţii

1 797 1 325 1 719 1 267

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

1 277 952

Transport şi depozitare

1 955 1 453 1 986 1 468

Hoteluri şi restaurant

1 002 757

Informaţii şi comunicaţii

2 790 2 033 3 301 2 419

Intermedieri financiare şi asigurări

4 050 2 966 3 934 2 845

Tranzacţii imobiliare

1 685 1 244 1 636 1 204

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

2 383 1 742 2 508 1 825

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

1 282 962

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public

3 458 2 542 3 079 2 243

Învăţământ

1 987 1 448 2 112 1 525
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1 320 1 000

1 269 941
1 019 764

1 331 988

Sănătate şi asistenţă social

1 665 1 238 1 763 1 306

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

1 566 1 163 1 660 1 219

Alte activităţi de servicii

929

699

949

709

Sursa: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă, INS, 2009

Concilierea carierei cu viaţa privată
Stereotipurile legate de rolurile femeilor şi bărbaţilor în creşterea şi îngrijirea copiilor se reflectă în distribuţia complet dezechilibrată între femei şi bărbaţi a
concediului de creştere şi îngrijire a copilului.

Beneficiari concediu parental

barbati 5.3%

femei 94.7%

1
2

Figura 6. Beneficiari ai concediului parental (Sursa: Forţa de muncă în România: Ocupare şi şomaj 2009, INS, 2010)
Majoritatea beneficiarilor de concediu parental erau femei (94,7%), numărul bărbaţilor care şi-au asumat sarcina îngrijirii copilului în primii ani de viaţă (în
detrimentul carierei) fiind de doar 61 000 de persoane (5,3% din totalul beneficiarilor acestui tip de concediu). Peste trei sferturi (77,4%) dintre persoanele care
efectuaseră sau erau în curs de efectuare a concediului parental erau persoane rezidente în mediul urban.

228

Rata de utilizare a concediului parental a fost mai mare la femei decât la bărbaţi:
•

51,3% dintre mame şi-au exercitat dreptul la concediu parental:

−

90,9% dintre femeilor cu studii superioare;

−

58,0% dintre femeile cu studii medii;

−

18,8% dintre femeile cu grad scăzut de educaţie;

•

3,1% dintre bărbaţii cu copii au efectuat sau erau în curs de efectuare a concediului parental.
Dintre beneficiarii concediului parental, majoritatea (72,7%) îl efectuaseră integral, pe o perioadă de doi ani (sau trei ani în cazul copilului cu handicap).

Aproximativ 1 din 6 beneficiari ai concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului îl efectuaseră doar parţial: fie reluându-şi activitatea profesională înainte de
expirarea perioadei de eligibilitate, fie începând acest concediu mai târziu decât ar fi avut dreptul. Pentru majoritatea acestor persoane (77,2%) durata concediului a
fost totuşi de un an sau chiar mai mult.
Motivele de neefectuare a concediului parental diferă semnificativ pe sexe. În cazul femeilor, există două motive principale, ele fiind indicate de aproape 90%
dintre repondente: 45,4% nu lucrau la data naşterii copilului, iar alte 44,4% nu îndeplineau condiţiile prevăzute de lege.
Jumătate (50,2%) dintre bărbaţii care nu au efectuat concediul pentru creşterea şi îngrijirea copilului au indicat drept motiv principal faptul că soţia/partenera de
viaţă şi-a luat acest concediu, iar alţi 24,0% au declarat că nu îndeplineau condiţiile legale. De remarcat faptul că 2,3% dintre taţi nu au ştiut că au acest drept.

Facilităţile de îngrijire a copilului
În prezent, principalele facilităţi de îngrijire a copiilor pe timpul zilei sunt creşele şi grădiniţele. Însă, după anul 1989, numărul creşelor a scăzut dramatic. Dacă în
1990 erau 840 de creşe, în 2007 mai existau 272, cu un număr de 13 135 de paturi, în condiţiile în care numărul total al copiilor cu vârste între 3 luni şi 3 ani era de
855 339, la 1 iulie 2007.
Numărul părinţilor cu responsabilităţi de îngrijire a propriilor copii a fost în trimestrul al II-lea al anului 2010 de 4 070 000 de persoane, această categorie
reprezentând 91,7% din totalul persoanelor cu responsabilităţi de îngrijire a copiilor. În rândul părinţilor, femeile şi bărbaţii deţineau ponderi apropiate ca valoare

229

(52,1% femei şi 47,9% bărbaţi). Din numărul total al persoanelor cu copii, 55% locuiau în mediul urban, iar 86,2% se încadrau în intervalul de vârstă 25-44 de ani.
Dintre cei 188 000 de părinţi singuri, 85,1% erau femei.

Dintre cei 188.000 părinţi singuri,
85,1% sunt femei.

barbati14.9%
femei 85.1%

1
2

Figura 7. Proporţia femeilor în totalul părinţilor singuri (Sursa: Forţa de muncă în România: Ocupare şi şomaj 2009, INS, 2010)
Din numărul total al părinţilor, doar 549 000 de persoane (13,5%) utilizau în mod obişnuit servicii de îngrijire a copiilor – fie instituţionalizate (creşă, grădiniţă,
centre de zi, semiinternat, after-school etc.), fie neinstituţionalizate (servicii oferite contra cost de persoane particulare – bonă, baby-sitter etc.).
Frecvenţa utilizării serviciilor de îngrijire a fost mai mare în cazul celor cu copii de vârstă preşcolară (sub 6 ani) – 20,2% dintre persoane.
Doar 4,3% dintre persoanele care aveau copii în vârsta de 11-14 ani au apelat la servicii de îngrijire.
În şedinţa sa plenară din 8 martie 2011, Parlamentul European (PE) a adoptat o rezoluţie referitoare la egalitatea între femei şi bărbaţi în Uniunea Europeană.
Astfel, PE subliniază că trebuie să se acorde mult mai multă atenţie armonizării pensiilor femeilor, deoarece femeile care lucrează îşi întrerup carierele mai adesea
decât bărbaţii pentru a se ocupa de copii şi de persoanele bolnave sau în vârstă din familie şi, din cauza angajamentelor familiale, tind într-o mai mare măsură decât
bărbaţii să lucreze cu fracţiune de normă sau să accepte locuri de muncă precare 23.
23

http://www.europeană.ro/index.php/2011/03/09/egalitatea-dintre-femei-%C8%99i-barba%C8%9Bi-2010/.
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Discriminarea de gen în societatea românească
Conform cercetării „Fenomenul discriminării în România – percepţii şi atitudini”, realizată de INSOMAR în august 2009 pentru CNCD:
•

10% din populaţia intervievată este în mare şi foarte mare măsură de acord cu afirmaţia: „Femeile sunt mai puţin inteligente decât bărbaţii”;

•

57,5% din populaţia intervievată consideră că în societatea românească femeile sunt discriminate.

Conform cercetării „Fenomenul discriminării în România”, realizată la comanda CNCD în noiembrie 2010, 68% din populaţia intervievată consideră că în
societatea românească femeile sunt discriminate.
Referitor la rolurile bărbaţilor şi femeilor, au fost date următoarele răspunsuri :
•

bărbatul este capul familiei – 59% acord;

•

este mai mult datoria bărbaţilor să aducă banii în casă – 55% acord;

•

este mai mult datoria femeilor să se ocupe de treburile casei – 54% acord;

•

femeia este stăpâna casei – 41% acord;

•

bărbaţii pot creşte copii la fel de bine ca şi femeile – 35% acord;

•

muncile casnice sunt cele mai uşoare munci – 14% acord.

Conform Raportului de cercetare privind discriminarea de gen în piaţa muncii, realizat de BNS în anul 2009:
•

doar 3,8% din persoanele intervievate, respectiv aproximativ 7% din femei au declarat că au avut probleme la locul de muncă pe considerente de gen;

•

deşi femeile nu se consideră decât în foarte mică măsură discriminate la locul de muncă, 37% din persoanele intervievate au declarat că nu dispun de
facilităţi la nivel de companie pentru creşterea copilului sau de facilităţi pentru reconcilierea vieţii de familie cu viaţa profesională;

•

întreruperea carierei este unul dintre factorii importanţi care determină poziţia şi câştigurile unei femei de-a lungul vieţii active, dar şi la momentul
pensionării;

•

68,48% din lucrători consideră că femeile şi bărbaţii sunt trataţi în mod egal la locul de muncă, doar 21,3% considerând că nu există un tratament egal între
cele două categorii;
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•

femeile consideră că discriminarea se manifestă în special în ceea ce priveşte accesul la formare profesională şi oportunităţi în carieră, în timp ce pentru
bărbaţi gradul de discriminare este ridicat şi foarte ridicat în special în ceea ce priveşte accesul la ocupare.

Conform cercetării Discriminarea multiplă în România, realizată de Societatea de Analize Feministe – ANA şi Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în
Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale – INCSMPS Bucureşti, la cererea ANES, 2008:
•

peste 40% dintre subiecţii investigaţi sunt de acord că „bărbaţii conduc afacerile mai bine decât femeile”, iar o treime consideră că „o femeie nu poate avea,
în acelaşi timp, şi carieră, şi familie”;

•

faptul de a fi femeie este considerat un avantaj de 35% dintre subiecţi şi un dezavantaj de 37%. Distribuţia omogenă a răspunsurilor sugerează că femeile
sunt percepute ca fiind avantajate în anumite situaţii şi dezavantajate în altele. În acelaşi timp, această distribuţie se află într-o oarecare contradicţie cu
percepţia răspândită la nivelul a 80% dintre respondenţi conform căreia a fi bărbat reprezintă mai degrabă un avantaj. Inconsistenţa răspunsurilor la cei doi
itemi pune în evidenţă un nivel redus de conştientizare a defavorizării pe criterii de gen în România;

•

în cazul femeilor, cu cât creşte vârsta lor, creşte şi incidenţa situaţiilor de defavorizare ce afectează femeile adulte şi, mai ales, femeile vârstnice;

•

femeile căsătorite consideră într-o pondere mai mare decât celelalte categorii că a fi femeie reprezintă un dezavantaj, ceea ce arată că, de fapt, femeile
căsătorite sunt mai expuse situaţiilor de defavorizare. Femeile căsătorite se confruntă cu forme specifice de defavorizare, în special pe piaţa muncii, forme
explicate de existenţa unui model tradiţional al segregării rolurilor de gen;

•

femeile care au copii minori se percep ca fiind defavorizate în pondere mai mare decât cele fără copii minori. Şi bărbaţii care au copii consideră că femeile
sunt mai defavorizate. Rezultatele susţin ipoteza conform căreia femeile ce au copii se află într-o poziţie de dezavantaj, mai ales în privinţa accesului la
oportunităţile de pe piaţa muncii.

Conform studiului „Femei şi bărbaţi în căutarea unui loc de muncă”, studiu calitativ despre stereotipurile de gen privind competenţele, alegerea profesiei şi
rolurile din viaţa profesională şi personală realizat de TBWA, CPE (Centrul Parteneriat pentru Egalitate) şi AMP (Agenţia de Monitorizare a Presei) în aprilie 2011:
•

femeile de peste 45 de ani sunt expuse la discriminare şi au şanse foarte mici de reangajare;

•

cazurile de discriminare de gen pe piaţa muncii sunt frecvente;
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•

stereotipurile despre femei şi despre bărbaţi sunt preluate şi integrate ca „normalitate” de ambele sexe. În mare măsură, femeile şi bărbaţii împărtăşesc
stereotipii comune, percepţiile şi opiniile lor cu privire la competenţele, atributele şi rolurile femeilor şi ale bărbaţilor la locul de muncă şi în familie fiind
mai degrabă omogene între grupurile studiate. Deşi deţin informaţii generale despre egalitatea de gen, stereotipurile pe care femeile şi bărbaţii implicaţi în
demersul de cercetare le vehiculează se bazează pe o mentalitate mai degrabă tradiţionalistă;

•

bărbaţi şi femei la locul de muncă: raţiune şi simţire – în general, bărbaţii sunt descrişi ca fiind: raţionali, obiectivi, calmi – reacţionează cu calm în situaţii
de stres şi iau decizii mai bune decât femeile, fiind astfel manageri mai buni. Totodată, bărbaţii îşi asumă mai multe riscuri şi iau decizii mai repede decât
femeile. Ultimele caracteristici sunt percepute diferit de femei şi bărbaţi. Dacă bărbaţii le percep drept chestiuni care ţin de eficienţă, femeile consideră că
sunt „acţiuni nechibzute”. Femeile sunt considerate sentimentale şi emoţionale. Reacţionează impulsiv în situaţii de stres şi sunt mult mai expuse riscului de
a lua decizii subiective;

•

femei versus bărbaţi în poziţii de conducere – în general, femeile afirmă că preferă să aibă şefi bărbaţi pentru că îi consideră mai obiectivi în evaluarea
muncii lor. În acelaşi timp, şefii bărbaţi sunt percepuţi ca fiind mai puţin înţelegători în legătură cu problemele familiale. Şi bărbaţii deţin acelaşi stereotip
în legătură cu exercitarea rolului de „şef”. Preferă să aibă şefi bărbaţi, considerând că aceştia sunt mai calmi şi că pot discuta mai deschis cu ei. Nici în
postura de colege femeile nu sunt preferate, la locul de muncă, majoritatea respondenţilor preferând să facă parte dintr-un colectiv mixt sau de bărbaţi.
Motivul: să ai foarte multe femei la un loc este interpretat drept „vorbăraie”, „gălăgie” şi „bârfă”;

•

rolurile femeilor şi definiţia succesului feminin – în viaţa de zi cu zi, femeilor li se atribuie de către ceilalţi şi îşi atribuie, la rândul lor, roluri casnice
(femeia are grijă de casă, de familie, de copii), prin intermediul cărora pot fi evaluate foarte strict. Definiţia succesului pentru femei este mult mai complexă
şi mai constrângătoare comparativ cu cea asociată bărbaţilor. O femeie de succes rămâne persoana care îşi exercită cu excelenţă toate rolurile asociate
statutului: mamă, gospodină, angajată profesionistă;

•

rolurile bărbaţilor şi definiţia succesului masculin – comparativ cu femeia, pentru a avea succes bărbatul trebuie să fie în primul rând un foarte bun
profesionist şi să aibă calităţi precum integritate şi sobrietate, seriozitate. Succesul bărbaţilor este asociat într-o foarte mică măsură cu exercitarea rolurilor
de soţ şi părinte – aceasta inclusiv având în vedere faptul că implicarea bărbaţilor în treburile gospodăreşti este, de cele mai multe ori, minimă, iar în
creşterea copiilor ei acceptă mai degrabă un rol normativ, mai puţin unul afectiv sau educativ;

•

„muncă de bărbat”, „muncă de femeie” – deşi respondenţii afirmă că există egalitate în ceea ce priveşte alegerea profesiei şi angajarea în muncă, concret
se cunosc doar cazuri izolate de femei şi bărbaţi angajaţi în profesii tradiţional considerate drept specifice celuilalt gen. Ele sunt cu uşurinţă reţinute şi
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aduse în discuţie tocmai pentru că reprezintă, de fapt, excepţii de la regulă, situaţii speciale. Acest lucru este susţinut şi de faptul că toţi subiecţii enumeră
cu uşurinţă domenii de activitate potrivite pentru femei (muncă mai puţin solicitantă fizic, muncă de birou, lucru cu publicul, învăţământ, administraţie
publică, contabilitate, cadre medicale medii) şi pentru bărbaţi (meserii care solicită rezistenţă fizică – construcţii, inginerie –, meserii bazate pe cunoştinţe şi
abilităţi tehnice – IT, transporturi, mecanică – şi meserii care necesită abilităţi manageriale – funcţii de conducere, cadre medicale superioare). Avansul
tehnologic este însă considerat o posibilă ameninţare în viitor pentru monopolul bărbaţilor asupra muncilor grele.
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Legislaţia privind egalitatea de şanse pe piaţa muncii
Denumirea actului
normativ

Constituţia României

Descrierea (cu trimitere la articole)

Domeniile de reglementare

Constituţia României consacră în Titlul I. Principii
generale egalitatea de şanse şi de nediscriminare. În
Titlul II. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle
fundamentale consacră principiul egalităţii în drepturi.
Dispoziţii constituţionale relevante în domeniul
egalităţii de şanse pe piaţa muncii:
Art. 4. Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni
(2) România este patria comună şi indivizibilă a
tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de
naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de
sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de
origine socială.
Art. 16. Egalitatea în drepturi
(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor
publice, fără privilegii şi fără discriminări.
Drepturile şi libertăţile
(3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare,
fundamentale ale cetăţenilor
pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au
cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Statul român
garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
pentru ocuparea funcţiilor şi demnităţilor publice,
civile sau militare.
Art. 41. Munca şi protecţia socială a muncii
(1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit
(2) Salariaţii au dreptul la măsuri de protecţie socială.
Acestea privesc securitatea şi sănătatea salariaţilor,
regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea
unui salariu minim brut pe ţară, repausul săptămânal,
concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii
deosebite sau speciale, formarea profesională, precum
şi alte situaţii specifice, stabilite prin lege.
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În ceea ce priveşte art. 16, alin (3) al
Constituţiei din 2003, privind
garantarea egalităţii de şanse între
femei şi bărbaţi pentru ocuparea
funcţiilor publice, el a fost introdus ca
un aspect novator. Prin consacrarea ca
principiu constituţional a egalităţii de
şanse între femei şi bărbaţi se instituie
o garanţie suplimentară celor existente
până atunci în legislaţia română în
materie de combatere a oricăror forme
de discriminare directă şi indirectă.
Acest demers reprezintă un răspuns la
imperativul integrării europene, în
Tratatul instituind Comunitatea
Europeană, art. 13, part. (1),
subliniindu-se „combaterea
discriminărilor bazate pe sex...”.

Denumirea actului
normativ

Ordonanţa nr.
137/2000 privind
prevenirea şi
sancţionarea tuturor
formelor de
discriminare

Descrierea (cu trimitere la articole)

Domeniile de reglementare

(4) La muncă egală, femeile au salariu egal cu
bărbaţii.
Art. 48. Familia
(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită
între soti, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi
îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi
instruirea copiilor.
Ordonanţa oferă definiţii cu privire concepte juridice
fundamentale precum: discriminarea directă (art. 2,
alin. 1); discriminarea indirectă (art. 2, alin. 3);
hărţuirea (art. 2, alin. 5); discriminarea multiplă (art.
2, alin. 6); victimizarea (art. 2, alin. 7); măsurile
afirmative (art. 2, alin. 9); sarcina probei (art. 20, alin.
6; art. 27, alin. 4). Ordonanţa, în baza art. 3, li se
aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice, publice
sau private, precum şi instituţiilor publice cu atribuţii
şi în ce priveşte condiţiile de încadrare în muncă,
criteriile şi condiţiile de recrutare, selectare şi
promovare, accesul la toate formele şi nivelurile de
orientare, formare şi perfecţionare profesională (lit. a).
Orice persoană fizică şi juridică are obligaţia să
respecte principiul egalităţii între cetăţeni, al
excluderii privilegiilor şi discriminării în ce priveşte şi
exercitarea următoarelor drepturi: dreptul la muncă, la
libera alegere a ocupaţiei, la condiţii de muncă
echitabile şi satisfăcătoare, la protecţia împotriva
şomajului, la un salariu egal pentru muncă egală, la o
remuneraţie echitabilă şi satisfăcătoare (art.1, alin. 2.
lit. e); dreptul de a înfiinţa sindicate şi de a se afilia
unor sindicate (art. 1, alin 2, lit. e). OG nr. 137/2000 li
se aplică tuturor persoanelor ce se află pe teritoriul
României, împotriva oricăror forme de discriminare
bazate pe orice criteriu, indiferent de naţionalitatea
sau cetăţenia persoanei în cauză. În cazul cetăţenilor

Discriminarea, definită în
sens larg: „Prin discriminare
se înţelege orice deosebire,
excludere, restricţie sau
preferinţă, pe bază de rasă,
naţionalitate, etnie, limbă,
religie, categorie socială,
convingeri, sex, orientare
sexuală, vârstă, handicap,
boală cronică necontagioasă,
infectare cu HIV, apartenenţă
la o categorie defavorizată,
precum şi orice alt criteriu
care are ca scop sau efect
restrângerea, înlăturarea
recunoaşterii, folosinţei sau
exercitării, în condiţii de
egalitate, a drepturilor omului
şi a libertăţilor fundamentale
sau a drepturilor recunoscute
de lege, în domeniul politic,
economic, social şi cultural
sau în orice alte domenii ale
vieţii publice”.
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Ordonanţa nr. 137/2000 reprezintă
legea-cadru pe plan naţional în
domeniul prevenirii şi combaterii
discriminării. Legea stabileşte
competenţele şi atribuţiile Consiliului
Naţional pentru Combaterea
Discriminării (CNCD), instanţa cu
atribuţii de monitorizare şi sancţionare
a faptelor de discriminare. În plus,
ordonanţa prevede că, în caz de
discriminare, sarcina probei revine
ambelor părţi. Menţionăm faptul că,
potrivit Ordonanţei Guvernului nr.
137/2000, sancţionarea are în vedere
acţiuni atât active, cât şi pasive şi mai
ales efectele lor.

Denumirea actului
normativ

Legea nr. 202/2002
privind egalitatea de
şanse între femei şi
bărbaţi

Descrierea (cu trimitere la articole)

Domeniile de reglementare

străini şi al apatrizilor există restricţii în privinţa
exercitării drepturilor electorale şi limite în domeniul
acordării prestaţiilor sociale de către stat (art. 1, alin.
3).
Legea oferă clarificări privind câmpul de aplicare a
principiului egalităţii de gen pe piaţa muncii. De
egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi
în relaţiile de muncă beneficiază toţi lucrătorii,
inclusiv cei ce exercită o activitate independentă,
lucrătorii din agricultură, funcţionarii publici şi
personalul contractual, din sectorul public şi privat,
inclusiv din instituţiile publice (art. 7). Angajatorii
sunt obligaţi să asigure egalitatea de şanse şi tratament
între salariaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de
muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea unor
dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe
criteriul de sex în regulamentele de organizare şi
funcţionare şi în cele de ordine interioară. Ei trebuie
să îi informeze permanent pe salariaţi, inclusiv prin
afişare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care ei
le au în ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi
tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă
(art. 8). Îi e interzis angajatorului să dezavantajeze
persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de
muncă referitoare la: anunţarea, organizarea
concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor
pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public
sau privat; încheierea, suspendarea, modificarea şi
încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu;
stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;
stabilirea remuneraţiei; beneficii, altele decât cele de
natură salarială, şi securitatea socială; informarea şi
consilierea profesională, programe de iniţiere,
calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare

Actul normativ reglementează
măsurile pentru promovarea
egalităţii de şanse şi de
tratament între femei şi
bărbaţi, în vederea eliminării
tuturor formelor de
discriminare bazate pe
criteriul sex, în toate sferele
vieţii publice din România.
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Raportat la prevederile Ordonanţei nr.
137/2000, legea obligă angajatorii să
introducă referiri cu privire la
respectarea egalităţii de şanse în
regulamentele de funcţionare,
organizare şi de ordine interioară.
Pentru integrarea activă a egalităţii de
şanse în politicile şi programele
naţionale, legea mandatează în mod
expres o serie de instituţii în vederea
integrării acestui principiu în
activitatea lor. Sunt amintite: Agenţia
Naţională a Ocupării Forţelor de
Muncă, Casa Naţională de Pensii şi
Alte Drepturi de Asigurări Sociale,
Inspecţia Muncii (care e responsabilă
de controlul aplicării prevederilor),
Consiliul Naţional de Formare
Profesională a Adulţilor, Ministerul
Sănătăţii. Prin prezenta lege, prin
egalitatea de şanse şi tratament între
femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se
înţelege accesul nediscriminatoriu la:
– alegerea ori exercitarea liberă a unei
profesii sau activităţi;
– venituri egale pentru muncă de
valoare egală;
– angajare în toate posturile sau
locurile de muncă vacante şi la toate
nivelurile ierarhiei profesionale;

Denumirea actului
normativ

Descrierea (cu trimitere la articole)

Domeniile de reglementare

profesională; evaluarea performanţelor profesionale
individuale; promovarea profesională; aplicarea
măsurilor disciplinare; dreptul de aderare la sindicat şi
accesul la facilităţile acordate de el; orice alte condiţii
de prestare a muncii (art. 9). Prin egalitatea de şanse şi
tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se
înţelege accesul nediscriminatoriu la: alegerea ori
exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi; venituri
egale pentru muncă de valoare egală; angajare pe toate
posturile sau la locurile de muncă vacante şi la toate
nivelurile ierarhiei profesionale; informare şi
consiliere profesională, programe de iniţiere,
calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare
profesională; promovare la orice nivel ierarhic şi
profesional; condiţii de muncă respectând normele de
sănătate şi de securitate în muncă; beneficii, altele
decât cele de natură salarială, precum şi sistemele
publice şi private de securitate socială; organizaţii
patronale, sindicale şi organisme profesionale, precum
şi beneficiile acordate de ele; prestaţii şi servicii
sociale. Este interzis să i se solicite unei candidate, în
vederea angajării, să prezinte un test de graviditate
şi/sau să semneze un angajament că nu va rămâne
însărcinată sau că nu va naşte pe perioada de
valabilitate a contractului individual de muncă (art.
10, alin. 2).
Art. 4
a) Prin discriminare directă se înţelege situaţia în care
o persoană este tratată mai puţin favorabil, pe criterii
de sex, decât este, a fost sau ar fi tratată altă persoană
într-o situaţie comparabilă.
b) Prin discriminare indirectă se înţelege situaţia în
care o dispoziţie, un criteriu sau o practică, aparent
neutră, ar dezavantaja în special persoanele de un
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– informare şi consiliere profesională,
programe de iniţiere, calificare,
perfecţionare, specializare şi
recalificare profesională;
– promovare la orice nivel ierarhic şi
profesional;
– condiţii de muncă ce respectă
normele de sănătate şi de securitate în
muncă;
– beneficii, altele decât cele de natură
salarială, precum şi sistemele publice şi
private de securitate socială;
– organizaţii patronale, sindicale şi
organisme profesionale, precum şi
beneficiile acordate de ele;
– prestaţii şi servicii sociale.
Salariaţii au dreptul ca, în cazul în care
se consideră discriminaţi pe baza
criteriului de sex, să formuleze
sesizări/reclamaţii către angajator sau
împotriva lui, dacă el este direct
implicat, şi să solicicite sprijinul
organizaţiei sindicale sau al
reprezentanţilor din unitate pentru
rezolvarea situaţiei la locul de muncă.
Drept urmare, având în vedere Legea
nr. 202/2002, republicată, care
presupune luarea în considerare a
diferitelor capacităţi, necesităţi şi
aspiraţii ale bărbaţilor şi ale femeilor,
precum şi tratamentul egal al acestora,
în prezent, este esenţial pentru
România ca femeilor să li se asigure în
mod real egalitatea de şanse în ceea ce

Denumirea actului
normativ

Codul muncii – Legea
nr. 40/2011

Descrierea (cu trimitere la articole)

Domeniile de reglementare

anumit sex în raport cu persoanele de alt sex, cu
excepţia cazului în care această dispoziţie, acest
criteriu sau această practică este justificată obiectiv de
un scop legitim, iar mijloacele de atingere a acestui
scop sunt corespunzătoare şi necesare.
Art. 14. Pentru prevenirea acţiunilor de discriminare
bazate pe criteriul de sex în domeniul muncii, atât la
negocierea contractului colectiv de muncă unic la
nivel naţional, de ramură, cât şi la negocierea
contractelor colective de muncă la nivel de unităţi,
părţile contractante vor stabili introducerea de clauze
de interzicere a faptelor de discriminare şi, respectiv,
clauze privind modul de soluţionare a
sesizărilor/reclamaţiilor formulate de persoanele
prejudiciate prin asemenea fapte.
Prevederi cu impact asupra integrării egalităţii de gen
pe piaţa muncii:
Art. 5. În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează
principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii
şi angajatorii.
– Interzicerea discriminării directe şi indirecte.
– Definiţia discriminării directe şi indirecte.
Art. 6. Orice salariat care prestează o muncă
beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii
desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi
sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii
şi a conştiinţei sale, fără nici o discriminare.
– Dreptul la plată egală pentru muncă egală.
Art. 39. Salariatul are dreptul la egalitate de şanse şi
tratament.
Art. 43. Dreptul angajaţilor care se consideră hărţuiţi
de a formula sesizări/reclamaţii către angajator sau
împotriva lui, dacă acesta este direct implicat, şi să
solicite sprijinul organizaţiei sindicale sau al

Sursa

Comentarii
priveşte accesul la educaţie, la formare
şi la un loc de muncă, la întemeierea
unei familii şi participarea la luarea
deciziilor publice şi politice, trăsătură
ce caracterizează societăţile
democratice şi dezvoltate.

Codul muncii reprezintă legea
de bază, prin care sunt
reglementate raporturile de
muncă.
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− Codul muncii consacră principiul
egalităţii de tratament în cadrul
raporturilor de muncă şi interzice toate
formele de discriminare.
− Principiul egalităţii de tratament se
extinde la drepturile salariatului, la
respectarea demnităţii şi a conştiinţei
sale fără nici o discriminare.

Denumirea actului
normativ

Descrierea (cu trimitere la articole)

Domeniile de reglementare

reprezentanţilor salariaţilor din unitate pentru
rezolvarea situaţiei la locul de muncă. În baza
aceluiaşi articol de lege, în ipoteza în care aceste
acţiuni nu conduc la rezolvarea situaţiei de hărţuire
sexuală la nivelul angajatorului, prin mediere,
persoana care se consideră hărţuită are dreptul atât să
transmită sesizarea Agenţiei pentru Egalitatea de
Şanse între Femei şi Bărbaţi, cât şi să introducă cerere
către instanţa judecătorească competentă, la secţiile
specializate pentru conflicte şi litigii de muncă în a
căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea
angajatorul sau făptuitorul.
Art. 59. Este interzisă concedierea salariaţilor – pe
criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici
genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare,
etnie, religie, opţiune politică, origine socială,
handicap, situaţie sau responsabilitate familială,
apartenenţă ori activitate sindicală.
Art. 60. Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă –
pe durata în care femeia salariată este gravidă, în
măsura în care angajatorul a luat cunoştinţă de acest
fapt anterior emiterii deciziei de concediere; pe durata
concediului de maternitate.
Art. 154 (3) La stabilirea şi la acordarea salariului este
interzisă orice discriminare pe criterii de sex, orientare
sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă
naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică,
origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate
familială, apartenenţă ori activitate sindicală.
Art. 258. Regulamentul intern al angajatorului
cuprinde, printre altele, în mod obligatoriu reguli
privind respectarea principiului nediscriminării şi al
înlăturării oricăror forme de încălcare a demnităţii.
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Denumirea actului
normativ

Ordonanţa de Urgenţă
nr. 96/2003 privind
protecţia maternităţii
la locurile de muncă

Ordonanţa de Urgenţă
nr. 67/2007 privind
aplicarea principiului
egalităţii de tratament
între bărbaţi şi femei
în cadrul schemelor
profesionale de
securitate socială

Descrierea (cu trimitere la articole)

Domeniile de reglementare

– Dreptul la concediul postnatal (art. 16).
– Dreptul la măsuri speciale de protecţie a sănătăţii
salariatelor gravide şi/sau mame, lăuze sau care
alăptează (art. 18).
(1) Îi este interzis angajatorului să dispună încetarea
raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul:
a) salariatei prevăzute la art. 2, lit. c-e, din motive care
au legătură directă cu starea sa;
b) salariatei care se află în concediu de risc maternal;
c) salariatei care se află în concediu de maternitate;
d) salariatei care se află în concediu pentru creşterea
copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul
copilului cu handicap, în vârstă de până la 3 ani;
e) salariatei care se află în concediu pentru îngrijirea
copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în
cazul copilului cu handicap, în vârstă de până la 18
ani.
(2) Interdicţia prevăzută la alin. 1, lit. b se extinde, o
singură dată, cu până la şase luni după revenirea
salariatei în unitate (art. 21, alin. 1).
Domeniul de aplicare: principiul egalităţii de
tratament implică absenţa oricărei discriminări directe
sau indirecte pe criteriul de sex, cu referire în special
la starea civilă sau familială, mai ales în privinţa:
a) domeniului de aplicare a schemelor profesionale de
securitate socială şi a condiţiilor de acces la ele;
b) obligaţiei de a contribui şi a calculului
contribuţiilor;
c) calculului prestaţiilor, inclusiv al prestaţiilor
suplimentare datorate soţului/soţiei sau persoanelor
aflate în întreţinere, precum şi a condiţiilor ce privesc
durata şi menţinerea dreptului la prestaţii (art. 7,
alin. 1).
Sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor

Ordonanţa reglementează
măsuri de protecţie socială
pentru:
– salariate gravide şi mame,
lăuze sau care alăptează, de
cetăţenie română ori a unui
stat membru al Uniunii
Europene şi din Spaţiul
Economic European, care au
raporturi de muncă sau
raporturi de serviciu cu un
angajator;
– cetăţeni ai altor state şi
apatrizi, care au, conform
legii, domiciliul sau reşedinţa
în România, dacă fac parte
din categoriile de salariate
prevăzute la lit. a.

Ordonanţa reglementează
măsurile pentru aplicarea
principiului egalităţii de
tratament între bărbaţi şi
femei în schemele
profesionale de securitate
socială.
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Denumirea actului
normativ

Ordonanţa de Urgenţă
nr. 61/2008 privind
implementarea
principiului egalităţii
de tratament între
femei şi bărbaţi în ceea
ce priveşte accesul la
bunuri şi servicii şi
furnizarea de bunuri şi
servicii

Legea nr. 452/2002
pentru ratificarea
Convenţiei
Organizaţiei
Internaţionale a
Muncii nr. 183/2000

Descrierea (cu trimitere la articole)

Domeniile de reglementare

ordonanţei: autorităţile competente nu vor acorda
autorizaţie, respectiv nu vor permite funcţionarea
schemelor profesionale de securitate socială care
cuprind dispoziţii contrare principiului egalităţii de
tratament (art. 10). Orice persoană care se consideră
vătămată ca urmare a neaplicării prevederilor
prezentei ordonanţe de urgenţă are dreptul de a se
adresa instanţelor judecătoreşti competente, direct sau
după sesizarea autorităţilor abilitate cu aplicarea şi
controlul aplicării legislaţiei privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi (art. 14, alin. 1).
Egalitatea de tratament privind accesul la bunuri şi
servicii: utilizarea elementului sex ca factor în
calcularea primelor şi beneficiilor, în cadrul serviciilor
de asigurare şi al serviciilor financiare conexe, nu
trebuie să determine diferenţe în materie de prime şi
beneficii pentru persoana asigurată, în toate
contractele noi încheiate după data de 21 decembrie
2007 (art. 7, alin. 1).
(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. 1
contractele care conţin diferenţe proporţionale în
materie de prime şi beneficii pentru persoanele asigurate, încheiate cu respectarea următoarelor condiţii:
a) elementul sex este un factor determinant în
evaluarea riscului;
b) metoda de calcul a primelor şi beneficiilor se
bazează pe date actuariale şi statistice relevante şi
realiste, prelucrate, publicate şi actualizate regulat.
– Protecţia sănătăţii femeilor însărcinate (art. 3).
– Dreptul femeilor în concediu de îngrijire la prestaţii
sociale (art. 6).
– Protecţia locului de muncă şi nediscriminarea
(art. 8).

Ordonanţa reglementează
măsurile pentru aplicarea
principiului egalităţii de
tratament între femei şi
bărbaţi în ceea ce priveşte
accesul la bunuri, precum şi
servicii şi furnizarea de
bunuri şi servicii.

Prezenta convenţie li se aplică
tuturor femeilor angajate,
inclusiv femeilor care se află
în forme atipice de muncă
dependentă.
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Ordonanţa de Urgenţă nu se aplică în
domeniul:
a) mass-mediei şi publicităţii;
b) educaţiei;
c) ocupării forţei de muncă, al muncii
şi al activităţilor independente.

Denumirea actului
normativ

Descrierea (cu trimitere la articole)

Ordonanţa de Urgenţă
nr. 111/08.12.2010
privind concediul şi
indemnizaţia lunară
pentru creşterea
copiilor

Art. 2
– Concediu pentru creşterea copilului în vârstă de
până la 1 an şi indemnizaţie lunară în cuantum de 75%
din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni
(minimum 600 de lei şi maximum 3 400 de lei).
– Concediu pentru creşterea copilului în vârstă de
până la 2 ani şi indemnizaţie lunară în cuantum de
75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele
12 luni (minimum 600 de lei şi maximum 1 200 de
lei).
– Pentru copilul cu handicap concediul pentru
creşterea copilului se acordă până la împlinirea de
către acesta a vârstei de 3 ani, iar indemnizaţia
aferentă se acordă în cuantum de 75% din media
veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni
(minimum 600 de lei şi maxim 3 400 de lei).
Art. 6. După împlinirea de către copil a vârstei de 1
an, persoanele care au optat pentru acordarea
concediului pentru creşterea copilului şi indemnizaţia
lunară în varianta (a) au dreptul la concediu fără plată
pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani.
Art. 7. Persoanele ce, în perioada în care sunt
îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru
creşterea copilului şi indemnizaţia lunară, obţin
venituri supuse impozitului înainte de împlinirea de
către copil a vârstei de 1 an au dreptul la un stimulent
de inserţie în cuantum lunar de 500 de lei pentru
perioada rămasă până la împlinirea de către copil a
vârstei de 2 ani.
Art. 25. Îi este interzis angajatorului să dispună
încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în
cazul:
a) salariatei/salariatului care se află în concediu pentru
creşterea copilului în vârstă de până la 1 an, respectiv

Domeniile de reglementare

Durata concediului şi
indemnizaţia pentru creşterea
copilului până la 2 ani sau 3
ani în cazul copilului cu
handicap
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Sursa

Comentarii

În Ţările Uniunii Europene, durata
concediului de creştere a copilului
variază între 16 săptămâni (Franţa,
Spania, Austria, Olanda, Luxemburg,
Cipru) şi 208 săptămâni – patru ani
(Cehia). Durata de doi ani, precum cea
din România, se mai regăseşte în
Lituania, Ungaria, Bulgaria. În unele
ţări stabilirea indemnizaţiei se
realizează ca procent din valoarea
venitului lunar al părintelui (de la
100% în Spania, Austria, Polonia,
Estonia, Grecia, Irlanda, Luxemburg şi
Olanda la 70% în Ungaria) sau ca sumă
fixă. De exemplu, în Cehia primesc
142 de euro pe lună cei care stau cu
copilul până la 4 ani şi 425 de euro pe
lună cei ce stau acasă până când copiii
împlinesc 2 ani. În Slovacia, statul
plăteşte o indemnizaţie de 256 de euro
pe lună pentru primii doi ani. După
această perioadă, indemnizaţia scade la
164,22 euro pe lună.

Denumirea actului
normativ

Legea nr.
263/16.12.2010
privind sistemul unitar
de pensii publice

Descrierea (cu trimitere la articole)

Domeniile de reglementare

3 ani, în cazul copilului cu handicap;
b) salariatei/salariatului care se află în plata
stimulentului de inserţie.
(3) Interdicţia se extinde, o singura dată, cu până la
şase luni după revenirea definitiva a
salariatei/salariatului în unitate.
(4) Prevederile alin. 2 şi 3 nu se aplică în cazul
concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a
reorganizării judiciare sau a falimentului
angajatorului, în condiţiile legii.
Art. 53
(1) Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani
pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei. Atingerea
acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor
standard de pensionare, conform eşalonării.
(2) Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât
pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui
stagiu se realizează prin creşterea stagiului minim de
cotizare, conform eşalonării.
(3) Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât
pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui
stagiu se realizează prin creşterea stagiului complet de
cotizare.
Art. 49
(1) În sistemul public de pensii se asimilează stagiului
de cotizare şi perioadele necontributive, în care
asiguratul:
f) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de
concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până
la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la
3 ani.

Sistemul de pensii
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Sursa

Comentarii

La nivelul Uniunii Europene, un număr
de 17 ţări (Belgia, Cipru, Danemarca,
Estonia, Finlanda, Franţa, Germania,
Grecia, Irlanda, Letonia, Luxemburg,
Olanda, Portugalia, Slovacia, Suedia,
Spania, Ungaria) au vârsta egală de
pensionare pentru femei şi bărbaţi, iar
celelalte zece ţări au vârste diferite de
pensionare pentru femei şi bărbaţi.

Politici publice în domeniul egalităţii de şanse pe piaţa muncii
Dinamica instituţiilor
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi instituţiile aflate în subordinea şi sub autoritatea lui au trecut în anul 2010 printr-un proces de
restructurare care a vizat atât reducerea personalului, cât şi reorganizări instituţionale concretizate în desfiinţarea unor instituţii. Astfel, conform prevederilor Legii
nr. 329/2009 şi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2010, au fost desfiinţate:
•

direcţiile de muncă şi protecţie socială, activitatea lor fiind preluată de agenţiile de prestaţii sociale;

•

Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei, desfiinţată prin comasare cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului; în urma comasării a
rezultat Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului;

•

Inspecţia Socială, activitatea sa fiind preluată în primă fază de Inspecţia Muncii, pentru ca ulterior să fie creat în cadrul ministerului corpul inspectorilor
sociali organizat sub forma unei direcţii generale, separat de Inspecţia Muncii;

•

Agenţia naţională pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, activitatea sa fiind preluată de o direcţie de specialitate, creată la nivelul ministerului în
directa subordine a ministrului;

•

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi Drepturilor Copilului şi Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, activitatea lor fiind
preluată de câte o direcţie de specialitate creată la nivelul ministerului 24.

Ministerul Muncii a fost aşadar profund restructurat în anul 2010, restructurările bugetare fiind mai evidente la nivelul acestui minister.

24

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Minister/Informatii_Publice/210311RAPORT%20DE%20ACTIVITATE%20MMFPS%202010.pdf.
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Cadrul instituţional din România la nivel central şi local în domeniul egalităţii de şanse şi de gen
Numele
instituţiei

Ministerul
Muncii şi
Solidarităţii
Sociale

Descrierea

Activităţile

Priorităţile

Comentarii

Coordonează
aplicarea strategiei şi
politicilor guvernului
în domeniile:
– muncii;
– familiei;
– egalităţii de şanse;
– protecţiei sociale.

Asigură integrarea de gen în toate
politicile şi programele naţionale şi
promovează egalitatea de şanse între
femei şi bărbaţi, direct şi prin
instituţiile coordonate sau
subordonate, astfel:
– elaborează proiecte de acte
normative, planuri naţionale de
acţiune pentru egalitatea de şanse între
femei şi bărbaţi şi asigură aplicarea
lor;
– avizează proiecte de acte normative
iniţiate de alte autorităţi, în vederea
integrării şi respectării principiului
egalităţii de şanse şi de tratament între
femei şi bărbaţi;
– elaborează rapoarte, studii, analize şi
prognoze privind aplicarea
principiului egalităţii de şanse şi de
tratament între femei şi bărbaţi în toate
domeniile de activitate;
– îndeplineşte rolul de autoritate de
management pentru Programul
Operaţional Sectorial „Dezvoltarea
Resurselor Umane” şi a colaborat la
elaborarea Planului Naţional de
Dezvoltare, acordând sprijin celorlalte
ministere în evaluare programelor
operaţionale sectoriale şi regionale, în
aspectele relevante pentru egalitatea
între bărbaţi şi femei.

Programul de guvernare pentru 20092012 stabileşte, în capitolul 9, „Familia,
protecţia copilului şi egalitatea de
şanse”, obiective şi priorităţi specifice
domeniului egalităţii de gen. Aceste
priorităţi sunt legate de: promovarea
participării active a femeii la luarea
deciziilor şi în structurile de
reprezentare publică; creşterea
capacităţii instituţionale pentru
implementarea politicilor de gen;
crearea sistemului naţional de sprijinire
şi promovare a politicilor privind
egalitatea de şanse pe piaţa muncii
bazate pe fondurile structurale;
eliminarea condiţiei discriminatorii a
femeii pe piaţa muncii, în viaţa
culturală, social-economică şi politică,
introducând o reprezentare minimală a
femeilor în Parlament şi în primele două
linii ierarhice ale guvernului, începând
cu următorul ciclu electoral (2012);
aplicarea unor politici favorabile
femeilor, pentru a le asigura condiţii
corespunzătoare în vederea adaptării la
schimbările imediate şi viitoare de pe
piaţa muncii. Strategia naţională pentru
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
pentru 2010-2012 stabileşte următoarele
priorităţi: introducerea perspectivei de
gen în educaţia formală şi nonformală;
combaterea stereotipurilor de gen din
sistemul de învăţământ; reducerea

Legea nr. 202/2002 privind
egalitatea de şanse şi de tratament
între femei şi bărbaţi, republicată,
legea specială în materie, stabilea
înfiinţarea ANES ca un organ de
specialitate al administraţiei publice
centrale cu structuri teritoriale la
nivelul fiecărui judeţ, cu
personalitate juridică, în subordinea
Ministerului Muncii, Solidarităţii
Sociale şi Familiei. Structurile
teritoriale ale ANES au fost
desfiinţate, pe motive legate de
criza economică, prin HG nr.
1381/18.11.2009. În iunie 2010,
guvernul a adoptat OU nr. 68/2010,
stipulând reorganizarea Ministerului
Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale prin preluarea activităţii
ANES, ce a devenit Direcţia
Egalitate de Şanse din cadrul
Ministerului Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale. Acest minister
îndeplineşte rolul de autoritate de
management pentru Programul
Operaţional Sectorial „Dezvoltarea
Resurselor Umane”; a colaborat la
elaborarea Planului Naţional de
Dezvoltare şi a acordat sprijin
celorlalte ministere în evaluarea
programelor operaţionale sectoriale
şi regional, în aspectele relevante
pentru egalitatea între
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Numele
instituţiei

Descrierea

Activităţile

Priorităţile
diferenţelor de gen în salarizare;
încurajarea concilierii vieţii de familie
cu viaţa profesională; încurajarea
participării echilibrate a femeilor şi
bărbaţilor la toate nivelurile de luare a
deciziilor; promovarea perspectivei de
gen în viaţa socială; sensibilizarea
mass-mediei cu privire la principiul
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.

Agenţia
Naţională pentru
Ocuparea Forţei
de Muncă

Asigură aplicarea
măsurilor de
respectare a egalităţii
de şanse şi tratament
între femei şi bărbaţi
în domeniul
furnizării de servicii
pentru ocuparea şi
formarea
profesională de
muncă, precum şi în
domeniul protecţiei
sociale a persoanelor
neîncadrate în
muncă.

Pune în aplicare Programul anual de
ocupare a forţei de muncă prin:
organizarea unor cursuri de formare
profesională pentru persoane aflate în
căutarea unui loc de muncă; acordarea
unor servicii gratuite de mediere
pentru ocuparea locurilor de muncă
vacante sau nou-create – oferă
informaţii privind locurile de muncă
disponibile şi pune în legătură
persoanele aflate în căutarea unui loc
de muncă cu angajatorii, întocmeşte
pentru fiecare persoană un plan
individual de mediere, organizează
bursa generală a locurilor de muncă
sau bursele specializate pentru
anumite grupuri-ţintă în funcţie de
nevoile pieţei muncii; acordarea unor
servicii gratuite de informare şi
consiliere profesională persoanelor
aflate în căutarea unui loc de muncă;
stimularea reîncadrării în muncă prin
acordarea unor alocaţii pentru şomerii
ce se încadrează înainte de expirarea
şomajului; stimularea mobilităţii forţei
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Grupurile care au fost identificate ca
având nevoie de măsuri sporite în anul
2011 sunt:
– persoanele de etnie romă;
– persoanele cu handicap;
– tinerii care au părăsit sistemul
instituţionalizat de protecţie a copilului;
– persoanele eliberate din detenţie.

Comentarii
bărbaţi şi femei.

Ca urmare a analizei structurii pe
sexe a stocului mediu lunar de
şomeri înregistraţi în evidenţe (circa
42% din stocul mediu lunar de
şomeri sunt femei), pentru anul
2011 s-a prevăzut în programul de
ocupare încadrarea în muncă a 138
089 de femei (aproximativ 43% din
program). Deşi în prezentarea
raportului ANOFM din 2009 se
pune accentul pe asigurarea
egalităţii de şanse între femei şi
bărbaţi, pe piaţa muncii, din raport
nu reiese clar nici un fel de demers
în acest sens.

Numele
instituţiei

Descrierea

Activităţile

Priorităţile

Comentarii

de muncă acordând prime de încadrare
sau instalare, după caz; acordarea
gratuită a unor servicii de consultanţă
şi asistenţă pentru începerea unei
activităţi independente sau iniţierea
unei afaceri; acordarea unor subvenţii
angajatorilor pentru a încadra
persoane aparţinând unor categorii
dezavantajate sau cu acces mai greu
pe piaţa muncii (şomeri de peste 45 de
ani, şomeri ce sunt părinţi unici
susţinători ai familiilor
monoparentale, persoane ce mai au
trei ani până la îndeplinirea condiţiilor
de pensionare, absolvenţi de
învăţământ şi absolvenţi cu
dizabilităţi); acompaniament
personalizat pentru tinerii cu risc de
marginalizare socială prin încheierea
unor contracte de solidaritate şi
oferirea unor servicii specifice,
inclusiv prin acordarea unor subvenţii
angajatorilor de inserţie ce încadrează
persoane din această categorie.

Casa Naţională
de Pensii şi Alte
Drepturi de
Asigurări
Sociale

Asigură aplicarea
măsurilor de respectare a egalităţii de
şanse şi tratament
între femei şi bărbaţi
în domeniul administrării şi gestionarii
sistemului public de
pensii şi alte drepturi
de asigurări sociale.

Conform noii Legi a pensiilor, nr.
263/2010, art. 53, vârsta standard de
pensionare e de 65 de ani pentru
bărbaţi şi 63 pentru femei. Stagiul
minim de cotizare e de 15 ani, şi
pentru femei, şi pentru bărbaţi.
Stagiul complet de cotizare e de 35
de ani, şi pentru femei, şi pentru
bărbaţi.

Administrează sistemul public de
pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale şi a sistemului de asigurare
pentru accidente de muncă şi boli
profesionale.
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Numele
instituţiei

Inspecţia Muncii

Descrierea

Activităţile

Priorităţile

Comentarii

Asigură controlul
aplicării măsurilor de
respectare a egalităţii
de şanse şi tratament
între femei şi bărbaţi
în domeniul stabilirii
relaţiilor de muncă şi
al securităţii şi
sănătăţii în muncă.

Controlează aplicarea reglementărilor
legale, generale şi speciale, privind:
încheierea, executarea, modificarea,
suspendarea şi încetarea contractelor
individuale de muncă; respectarea
principiului egalităţii de tratament.
Constată şi sancţionează
contravenţiile, în următoarele cazuri:
când angajatorii nu introduc în
regulamentele de organizare şi
funcţionare şi în cele interne ale
unităţilor dispoziţii de interzicere a
discriminărilor bazate pe criteriul de
sex şi sancţiuni disciplinare pentru
angajaţii ce încalcă demnitatea
personală a altor angajaţi (creând
medii degradante, de intimidare, de
ostilitate, de umilire sau ofensatoare,
prin acţiuni de discriminare); când
angajatorii nu îi informează pe
angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri
vizibile, cu privire la interzicerea
hărţuirii şi a hărţuirii sexuale la locul
de muncă; în situaţii de discriminare a
unei persoane de către altă persoană la
locul de muncă sau în alt loc unde îşi
desfăşoară activitatea; când
angajatorul modifică unilateral
relaţiile sau condiţiile de muncă,
inclusiv concediind persoana angajată
ce a înaintat o sesizare ori o reclamaţie
la nivelul unităţii sau a depus o
plângere la instanţele judecătoreşti
competente.

– Identificarea şi combaterea cazurilor
de muncă fără forme legale.
– Verificarea respectării prevederilor
legale referitoare la egalitatea de şanse
între femei şi bărbaţi, precum şi
protecţia maternităţii la locurile de
muncă.
– Prevenirea şi eliminarea muncii
copilului.
Egalitatea de şanse dintre femei şi
bărbaţi se numără printre obiectivele
principale din toate rapoartele
prezentate. În anul 2005 Inspecţia
Muncii a participat la realizarea
proiectului PHARE RO 02/IB/SO-01 –
„Egalitatea de Şanse între Femei şi
Bărbaţi”, derulat de Ministerul Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei în
parteneriat cu Ministerul Muncii şi
Afacerilor Sociale din Spania
(http://www.inspectmun.ro/RAPORT
ANUAL/RAPORT IM 2005.pdf.).
În anul 2006, în baza Legii nr.
202/2002, au fost controlaţi 39 806
angajatori şi s-au aplicat amenzi
contravenţionale în valoare de 1 500 de
lei. Din numărul total de salariaţi ai
angajatorilor controlaţi, femeile
reprezentau aproximativ 44%, fiind
preponderente în următoarele activităţi:
confecţii textile şi încălţăminte, comerţ,
servicii, alimentaţie publică
(http://www.inspectmun.ro/RAPORT
ANUAL/Raport IM 2006 pt OIM.pdf).

În anul 2008, în cadrul cooperării
cu Organizaţia Internaţională a
Muncii, în conformitate cu art. 22
din Constituţia OIM, au fost
elaborate, în limbile română şi
engleză, rapoarte privind modul de
aplicare a principalelor convenţii
internaţionale, printre care şi
Convenţia nr. 100/1951 privind
egalitatea de remunerare a mâinii de
lucru masculine cu mâna de lucru
feminină pentru o muncă de valoare
egală.
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Numele
instituţiei

Descrierea

Consiliul
Naţional de
Formare
Profesională a
Adulţilor

Autoritate
administrativă
autonomă cu rol
consultativ, asigură
aplicarea măsurilor
de respectare a
egalităţii de şanse şi
tratament între femei
şi bărbaţi în
elaborarea politicilor
şi strategiilor privind
formarea
profesională a
adulţilor.

Institutul
Naţional de
Cercetare
Ştiinţifică în
Domeniul
Muncii şi
Protecţiei
Sociale

Realizează studii şi
cercetări cu caracter
teoretic-aplicativ în
domenii de interes
naţional privind
managementul
resurselor umane −
dezvoltarea socială şi

Activităţile

Priorităţile
Aceste controale au continuat şi în
2007, amenzile ajungând la 30 000 de
lei
(http://www.inspectmun.ro/RAPORT
ANUAL/RAPORT IM 2007web.pdf,
p. 66).
Conform raportelor de activitate
publicate de CNFPA (2006), instituţia
şi-a adus contribuţia la
elaborarea/monitorizarea următoarelor
strategii şi planuri naţionale: elaborarea
planului general de acţiune pentru
implementarea strategiei naţionale
pentru egalitatea de şanse între femei şi
bărbaţi pe perioada 2006-2009 – la
solicitarea Agenţiei Naţionale pentru
Egalitate de Şanse (ANES); proiectul
„Înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Egalitatea de Şanse între Femei şi
Bărbaţi”; atelierele de lucru organizate
de Comisia pentru Egalitatea de Şanse
între Femei şi Bărbaţi a Camerei
Deputaţilor, în colaborare cu Pactul de
Stabilitate, în cadrul proiectului
„Cooperarea femeilor parlamentare din
sud-estul Europei”.
Piaţa muncii (resursele de muncă,
cererea de forţă de muncă; şomajul;
prognoze privind piaţa muncii; sistemul
informaţional al pieţei muncii; salariul,
salariul minim şi echilibrul pieţei
muncii); educaţia continuă (evaluarea
impactului pe care îl au sistemele de
educaţie, formare şi perfecţionare
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Comentarii

De remarcat este că site-ul oficial al
CNFPA nu prezintă rapoartele de
activitate.

A realizat programe de cercetare cu
impact privind problematica de gen:
„Familia monoparentală,
insecuritatea economică şi politică
guvernamentală, metodologie de
evaluare a calităţii vieţii familiilor
monoparentale din România”;
„Metodologie de evaluare a

Numele
instituţiei

Descrierea

Activităţile

protecţia socială în
România.
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Priorităţile

Comentarii

profesională asupra eficienţei pieţei
muncii; evaluarea tehnicilor şi
metodelor de formare şi perfecţionare
profesională; evaluarea cerinţelor de
calificare la nivel naţional, sectorial şi
de ramură, în funcţie de nevoile pieţei
muncii); managementul resurselor
umane (analiza diagnostic privind
sistemele de recrutare, selecţie,
evaluare, promovare; politici şi sisteme
salariale la nivel de firmă: analiză,
studii de impact; relaţii de muncă:
relaţii conflictuale/neconflictuale,
motivaţia muncii: forme, metode,
modele de cointeresare; normarea
muncii); politici sociale şi fenomene
sociale – sărăcia şi excluziunea socială
(evaluare, scenarii de reducere, politici;
incluziune şi coeziune socială: analiză
diagnostic, evaluarea impactului,
politici; sisteme de asigurări sociale şi
politici de asigurări: analize diagnostic,
evaluare a impactului, scenarii de
evoluţie, politici; sisteme de asistenţă
socială în domeniul populaţiei şi
familiei, vârstnicilor, copiilor,
persoanelor cu dizabilităţi: analiză
diagnostic, evaluare a impactului,
scenarii, politici; problematica
socioumană în procesul de schimbare,
modernizare şi integrare a României în
structurile europene; strategii şi modele
de dezvoltare socioeconomică la nivel
naţional, teritorial şi sectorial).

impactului politicilor familiale
asupra comportamentului şi
evoluţiei structurilor familiale în
plan regional şi naţional”. A
colaborat la realizarea studiului
Discriminarea multiplă în România,
în cadrul Anului Egalităţii de Şanse
pentru Toţi – 2007.

Numele
instituţiei

Institutul
Naţional de
CercetareDezvoltare
pentru Protecţia
Muncii

Consiliul
Naţional pentru
Combaterea
Discriminării

Descrierea
– Participă la
fundamentarea
ştiinţifică a
politicilor în
domeniul securităţii
şi sănătăţii în muncă.
– Realizează studii şi
cercetări ştiinţifice
având ca scop
obţinerea unor soluţii
tehnice şi
organizatorice,
pentru sistemele de
muncă în
conformitate cu
cerinţele de
securitate şi cu
dezvoltarea tehnică şi
socială.
– Conştientizează
actorii implicaţi în
activităţile de
securitate şi sănătate
în muncă şi
dezvoltarea culturii
de prevenire –
diseminarea unor
informaţii şi formare
profesională.
Autoritatea de stat
autonomă, sub
control parlamentar,
care îşi desfăşoară
activitatea în

Activităţile

Priorităţile

Comentarii

– Punctul Focal România al Agenţiei
Europene pentru Securitate şi Sănătate
în Muncă.
– Elaborarea unor instrucţiuni de
securitate şi sănătate în muncă, ghiduri
şi coduri de bune practici.
– Evaluarea riscurilor de accidentare
şi îmbolnăvire profesională.
– Elaborarea documentaţiei şi
implementarea unor sisteme de
management al securităţii şi sănătăţii
în muncă.
– Studii de sinteză privind impactul
economic şi social al accidentelor de
muncă şi bolilor profesionale, costul
accidentelor de muncă, eficienţa
implementării măsurilor de prevenire.
– Experţizarea locurilor de muncă
pentru încadrarea în condiţii de
muncă.

– Prevenirea faptelor de discriminare
prin campanii de informare, de
conştientizare privind drepturile
omului, efectele discriminării,
principiul egalităţii, cursuri de

252

– Protecţie efectivă şi remediu
împotriva discriminării.
– Concentrarea eforturilor către
aplicarea unei politici de toleranţă zero
faţă de orice forme de discriminare în

Consiliul Naţional pentru
Combaterea Discriminării aplică
sancţiuni în următoarele cazuri:
– când sunt dovedite orice forme de
discriminare după criteriul de sex;

Numele
instituţiei

Descrierea
domeniul
discriminării
Atribuţiile sale sunt
stabilite prin
Ordonanţa
Guvernului nr.
137/2000 privind
prevenirea şi
sancţionarea tuturor
formelor de
discriminare,
republicată cu
modificările
ulterioare.

Avocatul
Poporului

Instituţia creată prin
Constituţia din
1991*, apără
drepturile şi
libertăţile cetăţenilor
în raporturile lor cu
autorităţile publice.

Activităţile

Priorităţile

Comentarii

formare, de informare, proiecte şi
programe la nivel local, regional şi
naţional, studii şi rapoarte.
– Medierea faptelor de discriminare a
părţilor implicate în cazuri de
discriminare.
– Investigarea, constatarea şi
sancţionarea faptelor de discriminare.
– Monitorizarea cazurilor de
discriminare în urma constatării de
către CNCD, supraveghind ulterior
părţile implicate.
– Acordarea de asistenţă de
specialitate victimelor discriminării
prin explicarea legislaţiei celor
interesaţi de către consilierii juridici ai
CNCD şi îndrumarea asistată în ce
priveşte depunere a petiţiei.

societatea românească.
– Asigurarea egalităţii în acces,
participare şi rezultat în ceea ce priveşte
serviciile publice şi private destinate
publicului larg.
– Intensificarea recunoaşterii şi
conştientizării diversităţii având ca ţintă
media, cultura şi sportul.

– când deciziile privind o persoană
sunt afectate de acceptarea sau
respingerea de către persoana în
cauză a unui comportament ce ţine
de hărţuirea ei sexuală;
– când este dovedită existenţa
dispoziţiei de a discrimina.
În anul 2010 au fost depuse 18
petiţii privind discriminarea pe
criteriul de gen, dintre care opt au
fost admise. Au fost acordate
amenzi în trei dintre cazuri şi
avertismente în alte trei cazuri.
Petiţiile au vizat accesul la angajare
şi profesie şi atingerea demnităţii
umane.
Autonomia şi independenţa
instituţiei specializate au fost două
criterii solicitate expres de UE.
În 2008-2010 nu i-au revenit spre
soluţionare petiţii privind egalitatea
de şanse între bărbaţi şi femei.
Opinia Avocatului Poporului:
„Considerăm că lipsa unor petiţii în
domeniile egalitate de şanse între
bărbaţi şi femei şi culte religioase se
explică prin existenţa la nivel statal
a unor autorităţi publice cu atribuţii
în aceste domenii. Menţionăm astfel
că în domeniul egalităţii de şanse
între bărbaţi şi femei, la nivel statal,
funcţionează mai multe autorităţi
publice şi structuri organizatorice,
dintre care amintim: Ministerul

– Preia petiţii.
– Efectuează anchete.
– Formulează recomandări prin care
sesizează autorităţile administraţiei
publice asupra ilegalităţilor actelor sau
faptelor administrative.
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În instituţia Avocatul Poporului
funcţionează patru domenii de
specializare:
1. drepturile omului, egalitatea de şanse
între bărbaţi şi femei, culte religioase şi
minorităţi naţionale;
2. drepturile copilului, ale familiei,
tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu
handicap;
3. armată, justiţie, poliţie, penitenciare;
4. proprietate, muncă, protecţie socială,
impozite şi taxe.

Numele
instituţiei

Descrierea

Activităţile

Priorităţile

Comentarii
Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale; Comisia pentru egalitate de
şanse pentru bărbaţi şi femei a
Camerei Deputaţilor; Comisia
pentru egalitate de şanse a
Senatului; Comisia naţională în
domeniul egalităţii de şanse între
femei şi bărbaţi; Comisia judeţeană,
respectiv a municipiului Bucureşti,
în domeniul egalităţii de şanse între
femei şi bărbaţi; Consiliul
Economic şi Social, prin Comisia
pentru egalitatea de şanse şi
tratament”.

Prin Comisia pentru
egalitatea de şanse şi
tratament, sprijină, în
conformitate cu
atribuţiile sale,
integrarea
Consiliul
principiului egalităţii
Economic şi
de şanse şi tratament
Social
între femei şi bărbaţi
în actele normative
cu implicaţii asupra
vieţii economicosociale.
* Constituţia României din 1991, modificată şi completată prin Legea nr. 429/2003 de revizuire a Constituţiei României, Monitorul Oficial, partea I, nr. 758, 29
octombrie 2003.
Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES) – desfiinţată din anul 2010: Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de
tratament între femei şi bărbaţi, republicată, legea specială în materie, stabilea înfiinţarea Agenţiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
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(ANES). Agenţia a funcţionat că un organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii
Sociale şi Familiei, instituţie care promovează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi asigură integrarea de gen în toate politicile şi programele naţionale.
Conform art. 32 din Legea nr. 202/2002, ANES coordona activitatea Comisiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. În luna iunie 2010,
„ţinând cont de constrângerile bugetare, dar şi pentru încadrarea în fondurile alocate, se impune o regândire a întregului sistem instituţional şi reorganizarea, în
regim de urgenţă, atât a aparatului central al ministerului, cât şi a tuturor instituţiilor aflate în subordinea sau sub autoritatea sa”; Guvernul a adoptat Ordonanţa de
Urgenţă nr. 68/2010, prin care a fost stipulată reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în sensul reducerii numărului de posturi, preluând
activitatea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului, a Agenţiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, a
Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, precum şi a Institutului Naţional pentru Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, instituţii
publice care se desfiinţează 25. ANES avea şi reprezentare teritorială prin comisiile judeţene în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. Structurile
teritoriale ale ANES au fost însă desfiinţate, pe motive legate de criza economică, prin Hotărârea Guvernului nr. 1381/18.11.2009 26. Deşi desfiinţată în 2010,
ANES a fost mulţi ani principala instituţie destinată egalităţii între femei şi bărbaţi. Reprezentativ, vom analiza strategia şi realizarile ANES din perioada 20062009.
Hotărârea nr. 237/24.03.2010 privind aprobarea strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2010-2012 şi a planului
general de acţiune pentru implementarea strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2010-2012 – prin Hotărârea
Guvernului nr. 319/2006 privind aprobarea strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2006-2009 a fost adoptat planul
general de acţiune pentru implementarea strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2006-2009, care a avut următoarele
obiective: armonizarea legislaţiei naţionale cu cea internaţională şi, în special, cu cea europeană în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi; întărirea
capacităţii instituţionale a ANES; sprijinirea accesului egal al femeilor şi bărbaţilor pe piaţa muncii; concilierea vieţii de familie cu viaţa profesională; facilitarea
inserţiei pe piaţa muncii a femeilor aflate în situaţie sau risc de marginalizare; promovarea participării egale a femeilor şi bărbaţilor în comunitate, în familie şi la
procesul de luare a deciziilor; susţinerea măsurilor de prevenire şi combatere a traficului de persoane, a violenţei de gen, a hărţuirii sexuale; combaterea rolurilor şi

25

http://www.egalitatedesansa.ro/evenimente-detalii.aspx?articleId=109.

26

http://www.crj.ro/download.php?fileID=php0nutO8.pdf
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stereotipurilor de gen din învăţământ, cultură şi mass-media şi, nu în ultimul rând, abordarea integratoare a perspectivei de gen în programarea, elaborarea,
implementarea şi evaluarea tuturor politicilor publice 27.
ANES a fost desmnată în anul 2007 Organism naţional de implementare a campaniei „Anul european al egalităţii de şanse pentru toţi – anul 2007”. În această
perioadă a derulat proiecte precum campania „Participă la decizie!” sau lansarea revistei R.E.S. Publica – Revista Egalităţii de Şanse, ca mijloc de sensibilizare a
opiniei publice cu privire la problematica de gen. În luna martie 2008, ANES a încheiat un protocol de colaborare cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă (ANOFM). Totodată, în vederea întăririi cooperării cu autorităţile locale, ANES a iniţiat o serie de demersuri în vederea încheierii unor protocoale de
colaborare cu prefecturile din fiecare judeţ şi cu celelalte autorităţi locale.

Politici privind concilierea vieţii de familie cu viaţa profesională
•

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, prevede dreptul părinţilor (mama sau tata) de a beneficia de concediu pentru creşterea copilului în
vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, precum şi de o indemnizaţie lunară.

•

Hotărârea nr. 237/24.03.2010 privind aprobarea strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pe perioada 2010-2012 şi a planului
general de acţiune pentru implementarea strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pe perioada 2010-2012, printre obiectivele
principale numărându-se concilierea vieţii de familie cu viaţa profesională şi facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a femeilor aflate în situaţie sau risc de
marginalizare.

•

Ordonanţă de Urgenţă nr. 111/8.12.2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 28:

Din cauza dificultăţilor de susţinere a măsurilor de protecţie socială plătite din bugetul de stat, în anul 2010, prin Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri
necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul menţinerii totuşi a acordării unor drepturi, s-a reglementat
diminuarea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului cu 15%.

27

Publicată în Monitorul Oficial, nr. 242, 15 aprilie 2010.

28

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/ORDONANTE-DE- GUVERN/OUG%20111_2010.pdf.
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Iniţiative ale societăţii civile/ONG-urilor în domeniul egalităţii de şanse pe piaţa muncii
Societatea civilă, înţeleasă în general ca un actor de bază în dezvoltarea statului de drept şi crearea unui spaţiu social al toleranţei şi diversităţii, s-a dovedit a fi unul
dintre principalii promotori ai egalităţii de gen pe piaţa muncii. Odată cu lansarea programelor operaţionale finanţate din fonduri structurale, organizaţiile societăţii
civile din domeniu au lansat (pe cont propriu sau în parteneriat) o serie de proiecte sociale, orientate cu precădere în direcţia stimulării accesului femeilor la
ocupare. După cum reiese şi din tabelul prezentat mai jos, aceste organizaţii au propus o abordare integrată, combinând programe de formare profesională cu
acordarea unor servicii de sprijin precum consilierea sau orientarea profesională. Adresându-se cu precădere femeilor aflate în situaţie de vulnerabilitate (femei
aflate în şomaj sau în căutarea unui loc de muncă, femei de etnie romă, familii monoparentale, femei cu venit minim garantat, femei victime ale discriminării pe
piaţa muncii), organizaţiile nonguvernamentale au lansat în paralel numeroase campanii de informare şi sensibilizare a opiniei publice româneşti cu privire la
efectele adverse ale discriminării pe piaţa muncii şi importanţa susţinerii active a egalităţii de gen.
Aşa cum putem observa şi din tabelul prezentat, aceste proiecte au propus în general pachete de acţiuni similare, creionate în funcţie de posibilităţile concrete de
a obţine finanţări pentru a le pune în practică. În ciuda investiţiilor numeroase de tip empowerment, axate pe dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor femeilor aflate
în dificultate pe piaţa muncii, există în continuare numeroase obstacole pentru a stimula participarea echitabilă a femeilor pe piaţa muncii. Lipsa locurilor de
muncă, iniţiativele firave de stimulare concretă a antreprenoriatului feminin (prin acordarea unor stimulente sau facilităţi financiare) sau diminuarea salariilor în
sistemul bugetar (administraţia publică, sănătatea şi educaţia fiind domenii feminizate şi mai slab valorizate social) au impus noi provocări în acest domeniu şi au
generat apariţia unor noi categorii de femei vulnerabile. În acest context, propunem dezvoltarea unor analize cu privire la nevoile concrete ale femeilor pe piaţa
muncii şi mijloacele pe care organizaţiile nonguvernamentale le au la dispoziţie pentru a le răspunde în mod eficient. Considerăm că o evaluare de impact a
proiectelor derulate chiar de ONG-uri în zona egalităţii de gen pe piaţa muncii poate reprezenta un punct de plecare pentru reconfigurarea schemelor de intervenţie
ale societăţii civile în această zonă şi dezvoltarea unor proiecte sustenabile, adaptate specificului românesc.
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Iniţiative ale societăţii civile/ONG-urilor – proiecte în domeniul egalităţii de şanse pe piaţa muncii

Denumirea
proiectului

Iniţiatorii

Fii family friendly!

CPE – Centrul
Parteneriat pentru
Egalitate

Egalitate prin
diferenţă. Accesul
femeilor rome pe
piaţa muncii

Asociaţia Femeilor
Ţigănci pentru Copiii
Noştri

Un viitor mai bun
pentru femei

Depro Inovaţie

Harmony – Măsuri
inovative de
armonizare a vieţii
profesionale cu cea
de familie

Asociaţia pentru
Dezvoltare Durabilă
Slatina

ESTHR – pachet
integrat de acţiuni
pentru dezvoltarea

Blocul Naţional
Sindical

Descrierea şi activităţile
– Formarea managerilor de resurse umane în tematici
privind flexibilitatea programelor de lucru şi reconcilierea
între viaţa profesională şi cea de familie.
– Consultanţă pentru companii în scopul de a introduce
politici şi măsuri interne privind flexibilizarea programului
de lucru şi reconcilierea între viaţa profesională şi cea de
familie.
– Premierea unor companii ce au dezvoltat şi au
implementat, la nivel intern, programe/politici/măsuri
privind flexibilitatea şi reconcilierea între viaţa
profesională şi cea de familie.
Proiect strategic de incluziune socială destinat femeilor
rome, axat pe dezvoltarea următoarelor tipuri de activităţi:
campanii de informare; sesiuni de formare; anchetă
sociologică; consiliere psihologică şi mediere; organizarea
unor burse ale locurilor de muncă; organizarea unei reţele
internaţionale a femeilor rome.
Obiectiv: dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor
din medii dezavantajate. Activităţi de bază: formare şi
consultanţă pentru 424 de comunităţi.
– Formare şi informare privind concilierea.
– Experimentarea unor instrumente inovatoare pentru
organizarea flexibilă a timpului de lucru.
– Crearea unui centru multimedia pentru sensibilizarea şi
diseminarea practicilor de armonizare în cadrul căruia va
exista o platformă online de e-learning.
– Cercetare cantitativă pentru identificarea modului cum
sunt percepute diferitele tipuri de discriminare în România
şi caracteristicile lor.
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Sursa

Comentarii
(durata,
măsurile luate)

http://www.worklifebalance.ro/

martie 2009 –
februarie 2011

http://www.femrom.ro/

noiembrie 2008 –
octombrie 2011

http://www.invatapentrutine.de
pro.ro/

noiembrie 2008 –
martie 2011

http://www.flexiwork.ro/

2008 - 2011

http://www.egalitatedesansa.ro/

noiembrie 2008 –
noiembrie 2011

Denumirea
proiectului

Iniţiatorii

rolului femeii în
societatea
românească

Femeia contează

Asociaţia Colfasa

Pachet complex de
formare
antreprenorială
pentru incluziunea
socială a femeilor în
condiţii de egalitate
de şanse pe piaţa
muncii – PROWOB

Institutul Naţional
pentru Întreprinderi
Mici şi Mijlocii

Promovează femeia

Agenţia Naţională
pentru
Ocuparea Forţei de
Muncă

Reţea multiregională
de servicii de
consiliere
antidiscriminare
pentru incluziunea

Centrul de Resurse
Juridice

Descrierea şi activităţile
– Ghid de bune practici pentru respectarea egalităţii de
şanse şi combaterea formelor de discriminare în societate şi
pe piaţa muncii.
– Deschiderea a opt Puncte de Egalitate de Şanse în
Bucureşti, Brăila, Iaşi, Oradea, Piteşti, Târgu Jiu,
Timişoara, Sibiu, ce oferă consiliere în probleme legate de
discriminare şi consultanţă pentru începerea unor afaceri.
– Crearea unei reţele de comitete de gen la nivel naţional.
– Studiu asupra fenomenului de mobbing în România.
– Campanii de sensibilizare a opiniei publice privind
problema egalităţii de gen.
– Publicarea unui cod de conduită pentru promovarea unei
autoreglări sociale privind egalitatea de şanse între femei şi
bărbaţi.
– Înfiinţarea Centrului pentru prevenirea şi combaterea
mobbing-ului şi a discriminării femeilor pe piaţa muncii.

Asistenţă şi formare antreprenorială pentru femei

– Studiu: Situaţia femeii – perspectivă socioprofesională.
– Campanie de sensibilizare cu privire la egalitatea de
şanse.
– Crearea unor reţele locale de sprijin pentru femei.
– Realizarea studiului „Analiza de diagnostic a domeniului
egalităţii de şanse şi gen din România: probleme, nevoi,
soluţii europene”.
– Deschiderea a şase centre locale antidiscriminare în
Sibiu, Alba, Bistriţa, Maramureş, Dolj, Argeş şi Bucureşti.
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Sursa

Comentarii
(durata,
măsurile luate)

http://www.femeiaconteaza.ro/

http://www.prowob.ro/

http://www.promoveazafemeia.
com/

iulie 2010 – iunie
2013

http://www.nondiscriminare.ro/

septembrie 2009
– august 2011

Denumirea
proiectului

Iniţiatorii

socială a persoanelor
discriminate

Combaterea
discriminării şi
creşterea
potenţialului de
angajare a femeilor
din mediul rural

Asociaţia Femeilor şi
Familiilor din Mediul
Rural

Este dreptul tău să
ştii – proiect de
promovare a
sănătăţii pentru
femei

ARAS – Asociaţia
Română Anti-SIDA

Descrierea şi activităţile
– Cursuri de formare privind însuşirea şi aplicarea
principiilor egalităţii de şanse şi de gen.
– Realizarea unei analize a situaţiei României privind
gradul de ocupare a populaţiei feminine din mediul rural,
egalitatea de şanse şi stereotipurile de gen.
– Desfăşurarea unei campanii de informare cu accent pe
combaterea stereotipurilor de gen.
– Înfiinţarea a patru centre de suport pentru oferirea unor
informaţii şi consiliere femeilor în vederea accesării unui
loc de muncă şi oferirea unor cursuri de
calificare/recalificare în Valea Viilor (Jud. Sibiu), Tomeşti
(Jud. Iaşi), Vartescoiu (Jud. Vrancea) şi Viişoara (Jud.
Cluj).
– 12 centre de consiliere şi orientare pentru integrarea
socioprofesională a femeilor vulnerabile social din
Bucureşti (trei centre), Arad, Bacău, Braşov, Cluj-Napoca,
Constanţa, Craiova, Iaşi, Piatra-Neamţ şi Timişoara ce
oferă servicii sociale, de educaţie pentru sănătate şi
consiliere individuală şi de grup pentru dezvoltarea
abilităţilor de viaţă şi a celor necesare integrării
profesionale. Persoanele cărora li se adresează serviciile
sunt femei vulnerabile (persoane ce trăiesc cu HIV/SIDA,
femei fără adăpost sau care trăiesc în sărăcie, persoane
implicate în prostituţie, femei ce consumă droguri
injectabile sau partenere ale persoanelor ce consumă
droguri).
– Campanii de informare locale, adresate femeilor
vulnerabile social (sesiuni de informare stradale, realizate
în comunităţile unde trăiesc sau lucrează femeile
vulnerabile social).
– Campanii locale pentru reducerea stigmatizării şi
discriminării faţă de femeile traficate sau implicate în
prostituţie.
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Sursa

http://schimba-ţi-viata.affmr.ro/

Comentarii
(durata,
măsurile luate)

ianuarie 2010 –
octombrie 2012

februarie 2010 –
ianuarie 2013

Denumirea
proiectului

Incluziunea socială a
femeilor rome

Femei de carieră –
de ieri, de azi şi de
mâine

Reconstrucţia
statutului femeii: de
la discriminare la
dezvoltare
profesională şi
egalitate de şanse

Certificare de
competenţe pentru
egalitate de şanse în
mediul rural
Şcoala Naţională a
Femeilor Manager

Iniţiatorii

Descrierea şi activităţile

– Cercetarea situaţiei femeilor rome.
– Elaborarea unui document de politică publică în vederea
incluziunii sociale a femeilor rome.
– Înfiinţarea a patru centre regionale pentru femei rome, în
Asociaţia Femeilor
Bucureşti, Constanţa, Iaşi, Ploieşti.
Rome din România
– Crearea comunităţii de practică a expertelor în
incluziunea socială a femeilor rome.
– Crearea reţelei naţionale a femeilor rome din România.
Crearea unei reţele naţionale şi transnaţionale de sprijin
Asociaţia Centrul
integral pentru accesul pe piaţa muncii al femeilor de
Regional de Iniţiere şi
diferite etnii şi imigrante, cu accent pe femeile victime ale
Servicii
abuzurilor, traficului de persoane şi violenţei.
– Crearea unor instrumente de informare (ghid de bune
practici, website, pliante, emisiuni radio şi TV – cu
prezentarea unor poveşti de succes).
– Crearea unui centru de dezvoltare şi formare profesională
pentru femei.
– Cursuri de formare profesională, de dezvoltare personală
Universitatea „Al.I.
pentru carieră.
Cuza”, Iaşi
– Cursuri de reconciliere a vieţii de familie cu cea
profesională.
– Cursuri privind diminuarea stereotipurilor de gen,
destinate femeilor, operatorilor mass-media şi
reprezentanţilor autorităţilor locale etc.
– Cercetarea diferenţelor bazate pe gen în ce priveşte
Asociaţia de Tineret
profesiile, cariera şi veniturile în şase judeţe.
pentru Educaţie,
– Activităţi de informare cu privire la şanse şi drepturi
Leadership, Informare
egale, facilitarea găsirii unui loc de muncă şi importanţa
şi Ecologie, România –
competenţelor antreprenoriale.
AtelieR
– Consiliere profesională şi antreprenorială pentru femei.
Asociaţia pentru
– Cercetare ştiinţifică a profilului femeii de succes din
Promovarea Femeii
România.
din România
– Desfăşurarea programului de formare Şcoala Naţională a
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Sursa

Comentarii
(durata,
măsurile luate)

http://www.incluziuneafemeilor
rome.ro/

2010-2013

http://www.femeidecariera.ro/

martie 2010 –
februarie 2012

http://www.rsf.uaic.ro/

decembrie 2010
–noiembrie 2013

http://www.youth.ro/

august 2010 –
ianuarie 2012

http://www.apfr.ro/

2010-2013

Denumirea
proiectului

Iniţiatorii

Descrierea şi activităţile

Sursa

Comentarii
(durata,
măsurile luate)

Femeilor Manager.
– Servicii de facilitare a integrării pe piaţa muncii.
Pentru o femeie
puternică!
Îmbunătăţirea
percepţiei asupra
femeilor şi creşterea
gradului de
conştientizare a
experţilor şi
operatorilor massmedia, partenerilor
sociali, autorităţilor
publice şi femeilor
asupra problematicii
egalităţii de şanse şi
gen pe piaţa muncii

TBWA Bucureşti

Egalitate la angajare
şi la locul de muncă
– campanie de
informare şi
conştientizare în
vederea schimbării
atitudinii sociale şi
stereotipurilor la
angajare şi la locul
de muncă

Grupul de Economie
Aplicată

Împuternicirea
femeilor rome pe
piaţa muncii

Agenţia de Dezvoltare
Comunitară
„Împreună”

– Cercetare p percepţiilor şi stereotipurilor privind femeia
în relaţie cu profesia, aşa cum rezultă din mass-media şi
din comunicarea comercială.
– Formare pentru jurnalişti, experţi mass-media, experţi în
marketing şi comunicare privind identificarea şi
combaterea stereotipurilor de gen.
– Campanie de promovare a egalităţii de gen şi combatere
a prejudecăţilor şi stereotipurilor de gen.

– Crearea unei platforme de incluziune socială.
– Campanie de informare şi conştientizare în vederea
schimbării atitudinii sociale şi a stereotipurilor la angajare
şi la locul de muncă, la nivel naţional.
– Organizarea unor cursuri de instruire pe tema
nediscriminării pentru angajatori, (viitori) angajaţi şi
personalul specializat în domeniul serviciilor sociale.
– Elaborarea unor studii pentru analiza situaţiei actuale în
domeniul discriminării şi egalităţii de şanse pe piaţa muncii
din România şi evaluarea diferitelor măsuri de îmbunătăţire
a cadrului de intervenţie, public sau din partea societăţii
civile – Barometrul de Incluziune Socială.
– Elaborarea unui studiu reprezentativ la nivel naţional cu
privire la reprezentarea nevoilor şi intereselor grupurilor
vulnerabile prin mecanisme sindicale/negociere colectivă.
– Instruirea a 80 de lideri sindicali, reprezentanţi ai ONG-
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http://www.altfem.ro/

decembrie 2010
– noiembrie 2012

http://www.observatorulsocial.ro/

2010-2012

http://www.privestemaasacums
unt.ro/

octombrie 2010 –
septembrie 2012

Denumirea
proiectului

Iniţiatorii

MOM UP – Reţea de
Centre-Pilot de
Consiliere a
Mamelor aflate în
situaţii dificile de
viaţă

Fundaţia Preţuieşte
Viaţa

Şanse egale pentru
cariere de succes

SIVECO România

Descrierea şi activităţile
urilor şi ai instituţiilor relevante în domeniul
managementului participativ şi mobilizator.
– Crearea unei reţele interprofesionale care să lucreze cu şi
pentru femeile rome (experţi din domenii profesionale din
mediul sindical, al societăţii civile şi al instituţiilor
publice).
– Elaborarea unui studiu de bune practici europene de
promovare a egalităţii de şanse pentru femeile minoritare
prin mecanisme sindicale.
– Campanie publică de combatere a stereotipurilor şi
promovare a modelelor de succes în rândul femeilor rome.
Campania e derulata sub sloganul „Priveşte-mă aşa cum
sunt!”.
– Reţea de centre-pilot de consiliere a mamelor aflate în
situaţii dificile de viaţă, în Bucureşti, Cluj-Napoca şi
Ploieşti (servicii de informare şi consiliere medicală,
psihologică şi psihiatrică; asistenţă, consiliere profesională
şi mediere a locurilor de muncă; consiliere juridică în
vederea cunoaşterii drepturilor femeii şi a legislaţiei în
vigoare, programe de formare profesională).
– Campanie naţională de informare şi conştientizare
privind serviciile oferite prin intermediul reţelei de centrepilot de consiliere a mamelor aflate în situaţii dificile de
viaţă.
– Instrumente şi cunoştinţe pentru asigurarea egalităţii de
şanse la locul lor de muncă pentru femei cu responsabilităţi
în domeniul resurselor umane din cadrul întreprinderilor.
– Programe de formare, consiliere şi orientare profesională
pentru femei aflate în situaţii de risc: riscă să îşi piardă
locul de muncă, întreţin familii monoparentale, nu au mai
participat la un program de formare în ultimii doi ani, fac
parte din grupuri vulnerabile (romi, persoane cu
dizabilităţi, persoane în vârstă).
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Sursa

Comentarii
(durata,
măsurile luate)

http://www.scoalamamelor.ro/

http://www.carierepentrufemei.
ro/

septembrie 2010
– august 2012

Denumirea
proiectului
FEMINA – Formare
pentru jurnalişti,
Emisiuni TV,
Monitorizare,
Informare Naţională
şi Advocacy pentru
afirmarea egalităţii
de şanse şi de gen
CeMPRES – Centru
Multimedia de
Promovare şi
Resurse în egalitate
de şanse

Echilibru – o nouă
abordare a vieţii
familiale cu cea
profesională

Iniţiatorii

Descrierea şi activităţile

Sursa

Comentarii
(durata,
măsurile luate)

BLOKBUSTER
MEDIA

– Campanii de comunicare pentru sensibilizarea societăţii
civile, a liderilor de opinie şi a reprezentanţilor autorităţilor
publice asupra fenomenului discriminării pe criterii de gen.
– Instruirea şi auditarea reprezentanţilor mass-mediei
pentru a combate mentalităţile, clişeele şi manifestările
sexiste prezente în practica mediatică.
– Îmbunătăţirea cadrului legislativ şi a metodologiilor de
aplicare a legii ce reglementează egalitatea de şanse pe
piaţa muncii.

http://www.feminaromania.ro/

august 2010 –
iulie 2012

Asociaţia pentru
Dezvoltare Durabilă
Slatina

Formare profesională şi consiliere antreprenorială pentru
femei

http://cempres.blogspot.com/

august 2010 –
iulie 2012

Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei
Sociale

– Studiul „Facilităţi de îngrijire a copiilor, factor
determinat pentru reîntoarcerea pe piaţa muncii a femeilor”
– se va analiza stadiul implementării de către România a
ţintelor Barcelona privind facilităţile de îngrijire.
– Sondajul de opinie „Oportunităţi şi obstacole în
implementarea recomandărilor Comisiei Europene privind
reconcilierea vieţii familiale cu cea profesională”.
– Formarea profesională a personalului ce lucrează în
sistemul de facilităţi de îngrijire şi adaptarea pregătirii
profesionale conform postului ocupat (educatori din
grădiniţe, personal din creşe ce are responsabilităţi în
educarea copiilor).
– Înfiinţarea unei reţele de baby-sitters selectate din rândul
grupurilor vulnerabile (femei aflate în şomaj, femei de
peste 45 de ani ce nu au un loc de muncă, femei beneficiare
de VMG etc.).
– Crearea a trei centre de excelenţă în România ce vor
asigura servicii de îngrijire a copiilor pe timpul zilei.
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Lansat în mai
2011

Denumirea
proiectului

Antreprenoriatul la
feminin

Iniţiatorii

SC European Project
Consulting SRL

Descrierea şi activităţile
– Realizarea unui studiu în domeniul antreprenoriatului
feminin.
– Formarea unor formatori în antreprenoriat feminin.
– Realizarea portalului „Antreprenoriatul la feminin”.
– Realizarea unor campanii de informare, conştientizare şi
schimb de bune practici pentru femeile antreprenor:
– Campania „Întreprinderea şi Şcoala”, adresată tinerelor
femei antreprenor.
– Campania „Află cum!” pentru promovarea poveştilor de
succes ale femeilor antreprenor.
– Campania „Poţi singură!” pentru femei angajate sau
inactive pe piaţa muncii în scopul de a încuraja
desfăşurarea activităţilor pe cont propriu.
– Campania „Fii antreprenoare!” pentru încurajarea
dezvoltării competentelor antreprenoriale ale femeilor.
– Organizarea unor cursuri de instruire „Antreprenoriatul la
feminin” pentru 1 008 femei.

Sursa

Comentarii
(durata,
măsurile luate)

Lansat în
februarie 2011
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CAPITOLUL 7

Excluziunea socială
Responsabilă capitol: Enikő Vincze
Voluntare cercetare: Alis Costescu, Andra-Mirona Dragotesc,
Kinga Pakucs, Anca Sârbu, Andreea Stroie
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Argument
Introducerea unui capitol despre excluziunea socială în acest raport este indicată deoarece prin acest fenomen se poate surprinde complexitatea inegalităţilor sociale
produse la intersecţia mai multor regimuri de putere, printre ele regimurile de gen (Connell, 1994). Discuţia despre excluziunea socială face necesară aplicarea unei
abordări integrate şi intersecţionale atât din punctul de vedere al dimensiunilor prin care ea se (re)produce (statut social, etnie, gen, vârstă, orientare sexuală), cât şi
din perspectiva domeniilor vieţii private şi publice (sfera domestică, ocuparea, educaţia şcolară, sănătatea, locuirea). Excluziunea socială nu se reduce la sărăcie
(Barry, 1998), ci înseamnă că anumiţi oameni se simt excluşi din trendul dominant al societăţii, de parcă nu ar aparţine acestuia (Power şi Wilson 2000).
Poziţionarea dezavantajată a unor categorii sociale este determinată de procesul excluziunii sociale şi, la rândul ei, reproduce excluziunea, fiind în acelaşi timp atât
rezultatul, cât şi cauza sărăciei şi stigmatizării culturale. Căci excluziunea socială este atât un fenomen al deprivării, cât şi un fenomen care duce la dezavantaje în
diferitele domenii ale vieţii (Sen, 2000), ea fiind o problemă complexă a oamenilor excluşi material şi/sau simbolic din societatea dominantă (Fleck şi Rughiniş,
2008). În fenomenul excluziunii sociale se manifestă atât puterea culturală şi economică a categoriilor sociale dominante prin care ele definesc „normalitatea” şi
trăiesc conform standardelor stabilite, cât şi faptul că excluşii nu au acces nici la puterea simbolică, nici la resursele necesare unui trai definit ca dezirabil (MagyariVincze, 2009).
Dacă analizăm, spre exemplu, situaţia etnicilor romi produsă de excluziunea socială, putem observa că ea este structurată de inegalităţi multiple şi
intersecţionale susţinute de convingeri rasiste, sexiste şi clasiste (cele din urmă fiind factori constituenţi ai inegalităţilor sociale, care joacă un rol important în
legitimarea şi naturalizarea lor). Stigmatizarea şi tratamentul lor nejust ca persoane aparţinând etniei rome de către autorităţi, companii/angajatori şi populaţia
majoritară în general le creează un dezavantaj în plus faţă de etnicii români sau maghiari care trăiesc în condiţii economice precare similare. Iar problemele
femeilor de etnie romă care trăiesc în sărăcie decurg nu doar din starea materială precară şi discriminarea din partea societăţii majoritare, ci şi din aranjamentele ce
ţin de ordinea de gen patriarhală predominantă în familiile lor (dar şi în societate în ansamblul ei) şi traiectoriile de viaţă feminine prescrise de aceasta (Vincze et
al., 2011).
Pentru a înţelege complexitatea dezavantajelor femeilor rome ce trăiesc în sărăcie, trebuie să analizăm modul în care interacţiunea dintre clasă, gen şi etnicitate
(ca sisteme de clasificare şi sisteme de putere) fundamentează ierarhiile şi inegalităţile sociale (Bradley, 1992). Cu acest scop trebuie să apelăm la conceptul
intersecţionalităţii, care s-a bucurat de o mare atenţie în dezbaterile feministe ale ultimelor decenii (Crenshow, 1989; McCall, 2005; Verloo, 2006; Yuval-Davis,
2006; Kócze şi Popa, 2009; Lutz, Vivar şi Supik, 2009). Este un instrument analitic cu ajutorul căruia putem observa cum diferitele forme ale inegalităţii, opresiunii
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şi discriminării se intersectează în diverse feluri – sau, altfel spus, cu ajutorul căruia putem să explicăm cum se produc ierarhiile şi inegalităţile sociale în urma
interacţionunii multiplelor categorii ale diferenţierii sociale (gen, etnicitate, statut social, vârstă etc.) şi cum se constituie reciproc formele şi manifestările opresiunii
(sexismul, rasismul, clasismul). Aplicată, de exemplu, la problema accesului la sănătatea reproducerii, teoria intersecţionalităţii explică de ce femeile rome devin
obiectul rasismului genizat în măsura în care drepturile lor reproductive sunt limitate nu doar de regimurile controlului reproducerii, ci şi de convingeri rasiste,
astfel încât ele trăiesc diferit impactul rasismului asupra lor decât bărbaţii romi şi experienţele lor feminine diferă de cele ale femeilor majoritare (Magyari-Vincze,
2006). Mai departe, intersecţionalitatea relevă problemele specifice ale femeilor rome care trăiesc în sărăcie şi care se confruntă cu dificultăţi mai mari în efortul lor
de a face faţă rolurilor domestice decât femeile ce trăiesc în condiţii mai privilegizate şi – prin aceste roluri genizate – experimentează diferit traiul precar decât
bărbaţii romi aflaţi în circumstanţe similare (Magyari-Vincze, 2009).
În ceea ce priveşte relaţia dintre identificarea etnică şi poziţia socioeconomică, cea dintâi este des utilizată în scopul de a explica şi a justifica diferenţierile
sociale, dar şi pentru a reglementa relaţionările cotidiene (a stabili cine cu cine ce tipuri de relaţie poate susţine), de aceea categoria de „rom/ţigan” se asociază cu
sărăcia şi cu elementul social nedorit (Vincze şi Harbula, 2011). Excluziunea socială fundamentată pe rasism împinge persoanele identificate prin această categorie
în poziţii marginale, care la rândul lor reproduc convingerile rasiste întrucât cele din urmă atribuie cauzele condiţiei dezavantajate presupuselor caracteristici
genetice sau culturale ale persoanelor în cauză, şi nu proceselor ce o creează. Astfel, rasismul funcţionează nu doar ca o construcţie ideologică justificativă, ci şi ca
sistem al puterii care contribuie la constituirea şi adâncirea inegalităţilor social-economice.
Pe baza rezultatelor proiectului „Egalitate prin diferenţă. Accesul femeilor rome pe piaţa muncii” (www.femrom.ro), dorim să venim în acest capitol cu
următoarele recomandări:
•

având în vedere faptul că inegalităţile de gen includ şi inegalităţile dintre femei şi bărbaţi având la bază statutul social, vârsta, etnia şi orientarea sexuală,
abordarea integrată a principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în scopul de a elimina inegalităţile de gen şi discriminările pe criterii de sex
impune şi nevoia abordării intersecţionale a inegalităţilor şi discriminării. Astfel, principiul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi va putea fi aplicat în
vederea asigurării egalităţii de şanse în general şi pentru eliminarea discriminării multiple – de exemplu, a femeilor rome;

•

având în vedere faptul că implementarea abordării integrate şi intersecţionale a egalităţii de şanse necesită instituţii publice care au expertiză, autoritate
şi capacitate organizaţională transsectorială, este nevoie de crearea unui organism central care să satisfacă aceste nevoi – de exemplu, un Minister al
Incluziunii Sociale şi Egalităţii de Şanse sau un Departament Interministerial pentru Incluziune Socială şi Egalitate de Şanse aflat în subordinea primministrului;

270

•

având în vedere că instituţiile publice din domeniul egalităţii de şanse funcţionează greoi pe plan local şi că organizaţiile civice au capacitatea să ofere
servicii aferente prin implicarea lor în viaţa grupurilor sociale dezavantajate şi a comunităţilor marginalizate, având în vedere că instituţiile de stat au
nevoie de sprijinul organizaţiilor civice cu scopul asigurării şanselor egale, şi că proiectele din fonduri structurale nu pot avea impact sustenabil dacă nu
sunt sprijinite de organismele guvernamentale, este nevoie ca statul român să recunoască şi să susţină (inclusiv financiar) demersurile lor din domeniul
egalităţii de şanse. Crearea unui Institut pentru Egalitatea de Şanse cu birouri regionale fundamentate pe organizaţiile civice care activează în această
sferă este indicată şi sugerată în acest sens.

Dacă privim lista de mai jos cu legislaţia, politicile, instituţiile, bibliografia care se referă la/se ocupă cu fenomenul excluziunii sociale, putem observa că în
majoritate acestea tratează separat, pe de o parte, fenome cum ar fi sărăcia, accesul la educaţie şcolară, accesul la servicii de sănătate, discriminarea etc. şi, pe de
altă parte, genul, etnia, statutul social etc.; de aceea ele nu pot surprinde complexitatea fenomenului şi nu pot oferi concepţii şi proiecte viabile în vederea
soluţionării sale. Acest lucru ne indică încă o dată nevoia de cercetări şi indicatori complecşi, precum şi de politici publice multisectoriale, care pot răspunde
provocării intersecţionalităţii excluziunii sociale şi sunt în măsură să pună în practică dezideratul egalităţii de şanse în sensul larg al cuvântului.

Statistici privind inegalităţile şi excluziunea socială

Educaţia şcolară
•

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Raport asupra stării sistemului naţional de învăţământ, Bucureşti, 2005, http://www.edu.ro/index.php/genericdocs/3590.

•

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Raport asupra stării sistemului naţional de învăţământ, Bucureşti, 2006, http://www.edu.ro/index.php/genericdocs/10375.

•

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Starea învăţământului din România, Bucureşti, 2007, http://www.edu.ro/index.php/articles/8907.

•

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Raport asupra stării sistemului naţional de învăţământ, Bucureşti, 2008,
http://www.edu.ro/index.php/articles/10913.
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•

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Raport asupra stării sistemului naţional de învăţământ, Bucureşti, 2009,
http://www.edu.ro/index.php/genericdocs/12926.

•

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Raport asupra stării sistemului naţional de învăţământ, Bucureşti,
2010.http://www.edu.ro/index.php/genericdocs/15128.

•

Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=SCL103A.

•

Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe,
https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=SCL103F.

•

Gradul de cuprindere în învăţământ a populaţiei de vârstă şcolară, pe sexe, https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=SCL102A.

•

Absolvenţi pe niveluri de educaţie, sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe,
https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=SCL109A.

•

Eurobarometer Surveys, http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm.

Ocuparea
•

Institutul Naţional de Statistică:
−

http://www.insse.ro/cms/rw/pages/anuarstatistic2009.ro.do;

−

http://www.un.md/UNIFEM/programme_areas/statistics/women_men/Gender_Statistics_User_Guide_Ro.pdf.

•

Amigo statistici: https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=AMG1103.

•

Eurostat:

•

−

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/;

−

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=teilm020&language=en

OECD:
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•

−

http://www.oecd.org/document/0,3746,en_2649_201185_46462759_1_1_1_1,00.html;

−

http://www.oecd.org/newinfobycountry/0,3760,en_2649_201185_1_70744_1_2_1,00.html.

World Bank: http://data.worldbank.org/data-catalog.

Sănătatea
−

Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii: http://www.iccv.ro/.

−

Calitatea vieţii în România:

−

−

http://iccv.ro/sites/default/files/Calitatea%20Vietii%202010.pdf;

−

http://www.revistacalitateavietii.ro/2010/CV-3-4-2010/04.pdf.

Ministerul Sănătăţii:
−

http://www.ms.ro/?pag=206;

−

http://www.ms.ro/?pag=16;

−

Programul naţional de asistenţă comunitară şi acţiuni pentru sănătate: http://www.ms.ro/documente/11_51_332_f.htm;

•

World Health Organization, Highlights on Health in România in 2005: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/103568/E88529.pdf.

•

Portalul de sănătate al Uniunii Europene: http://ec.europa.eu/health-eu/index_ro.htm:
−

Highlights on Health in România: http://ec.europa.eu/health/ph_projects/1999/monitoring/romania_en.pdf.

•

UNICEF statistics: http://www.unicef.org/infobycountry/romania_statistics.html#80.

•

Statistici ale Institutului Naţional de Sănătate: https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=30.

•

Numărul şi/sau incidenţa bolilor transmisibile de importanţă pentru sănătatea publică, inclusiv HIV/SIDA, pe sexe:
http://www.cnlas.ro/images/doc/romania_31dec_2010.pdf.

•

Campanie pentru prevenirea cancerului de col: http://www.ms.ro/?pag=52.

273

•

International Human Development Indicators: http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/ROU.html.

•

UNDP Report on Human Development Romania: http://hdr.undp.org/en/reports/national/europethecis/romania/Romania_2001_en.pdf.

•

UN statistics:
−

http://www.unifem.sk/index.cfm?module=project&page=country&CountryISO=RO;

−

http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=ROMANIA#Socialbun.

•

Marie Stopes org: http://www.mariestopes.org/Where_we_work/Countries/Romania/Key_statistics_for_Romania.aspx.

•

Ministerul

Sănătăţii,

Programul

naţional

privind

evaluarea

stării

de

sănătate

a

populaţiei

în

asistenţa

medicală

primară:

http://www.ms.ro/documente/13_51_334_h.htm.
•

Statistici EUROSTAT: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database:
−

Bazele de date despre Sanatatea Publica - tabele http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/health/public_health/data_public_health/main_tables

−

Health in Europe - Data 1998-2003 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-71-05-182

−

Bazele de date despre sanatatea publica: public health, death causes, health expenditure, health care resources and patients, health care indicators from
surveys, health status indicators from surveys (domeniile principale, fiecare domeniu ramificandu-se in mai multe subdomenii, incluzand indicatori precum
gen, varsta, venit etc.)
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/health/public_health/data_public_health/database

−

anii de viaţă în stare bună de sănătate la naştere, în funcţie de gen (numărul de ani pe care se presupune la naştere că o persoană îi mai are de trăit într-o
stare bună de sănătate):
femei: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsien180&plugin=1;
bărbaţi:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do;jsessionid=9ea7974b30dc0e8dcdd74c9c4e52af0f9d9f76a20f99.e34SbxiOchiKc40LbN
mLahiKb3yLe0?tab=table&plugin=1&pcode=tsien180&language=en;

−

cauzele morţii, n funcţie de gen. Rata standardizată a mortalităţii la 100 000 de locuitori:
femei: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00152&language=en;
bărbaţi: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00152&language=en;
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−

numărul de morţi din cauza cancerului, în funcţie de gen. Rata standardizată a mortalităţii la 100 000 de locuitori:
femei: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tps00116&language=en&toolbox=data;
bărbaţi: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tps00116&language=en&toolbox=data;

−

rata mortalităţii cauzate de boli cardiace ischemice. Rata standardizată a mortalităţii la 100 000 de locuitori:
femei: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tps00119&language=en&toolbox=data;
bărbaţi: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tps00119&language=en&toolbox=data;

−

moarte prin sinucidere, în funcţie de gen. Rata standardizată a mortalităţii la 100 000 de locuitori:
femei: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tps00122&language=en&toolbox=data;
bărbaţi: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tps00122&language=en&toolbox=data;

−

moarte cauzată de accidente, în funcţie de gen. Rata standardizată a mortalităţii la 100 000 de locuitori:
femei: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tps00125&language=en&toolbox=data;
bărbaţi: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tps00125&language=en&toolbox=data;

−

moarte cauzată de o boală pricinuită de consumul de alcool, în funcţie de gen, by gender. Rata standardizată a mortalităţii la 100 000 de locuitori:
femei: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tps00140&language=en&toolbox=data;
bărbaţi: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tps00140&language=en&toolbox=type;

−

moarte cauzată de accidente de circulaţie, în funcţie de gen. Rata standardizată a mortalităţii la 100 000 de locuitori:
femei: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tps00165&language=en&toolbox=data;
bărbaţi: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tps00165&language=en&toolbox=type;

−

moarte cauzată de pneumonie, în funcţie de gen. Rata standardizată a mortalităţii la 100 000 de locuitori:
femei: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tps00128&language=en&toolbox=data;
bărbaţi: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tps00128&language=en&toolbox=data;

−

moarte cauzată de boli cronice. Rata standardizată a mortalităţii la 100 000 de locuitori:
femei: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tsdph210&language=en&toolbox=data;
bărbaţi: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tsdph210&language=en&toolbox=data;
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−

moarte cauzată de boli cronice ale ficatului, în funcţie de gen. Rata standardizată a mortalităţii la 100 000 de locuitori:
femei: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tps00131&language=en&toolbox=data;
bărbaţi: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tps00131&language=en&toolbox=data;

−

moarte cauzată de boli ale sistemului nervos, în funcţie de gen. Rata standardizată a mortalităţii la 100 000 de locuitori:
femei: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tps00134&language=en&toolbox=data;
bărbaţi: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tps00134&language=en&toolbox=data;

−

moarte cauzată de diabet zaharat, în funcţie de gen. Rata standardizată a mortalităţii la 100 000 de locuitori:
femei: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tps00137&language=en&toolbox=data;
bărbaţi: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tps00137&language=en&toolbox=data;

−

moarte cauzată de SIDA (boala virusului HIV), în funcţie de gen. Rata standardizată a mortalităţii la 100 000 de locuitori:
femei: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tps00143&language=en&toolbox=data;
bărbaţi: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tps00143&language=en&toolbox=data;

−

moarte cauzată de omucidere, atacuri, în funcţie de gen. Rata standardizată a mortalităţii la 100 000 de locuitori:
femei: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.dotab=graph&plugin=1&pcode=tps00146&language=en&toolbox=data;
bărbaţi: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tps00146&language=en&toolbox=data;

−

rata mortalităţii cauzate de suicid, pe grupe de vârstă:
femei: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdph260&plugin=1;
bărbaţi: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdph250&plugin=1;

−

fumători, în funcţie de gen:
femei:
fumătoare constante: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.dotab=graph&plugin=1&pcode=tps00169&language=en&toolbox=data;
fumătoare ocazionale: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tps00169&language=en&toolbox=data;
nefumătoare: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tps00169&language=en&toolbox=data;
bărbaţi:
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fumători constanţi: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tps00169&language=en&toolbox=data;
fumători ocazionali: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tps00169&language=en&toolbox=data;
nefumători: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tps00169&language=en&toolbox=data;
−

fumători între 15 şi 24 de ani, în funcţie de gen:
femei: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tps00170&language=en&toolbox=data;
bărbaţi: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tps00170&language=en&toolbox=type;
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•
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de Statistică, http://www.insse.ro/cms/files/arhiva_buletine2011/bsl_2.pdf.

•

Buletin statistic lunar. Evoluţia economico-socială a României în anul 2010 şi luna ianuarie 2011, capitolul „Indicatori sociali” (pp. 99-134), 1/2011,
Institutul Naţional de Statistică, http://www.insse.ro/cms/files/arhiva_buletine2011/bsl_1.pdf.

•

Buletin statistic lunar. Evoluţia economico-socială a României în anul 2010, capitolul „Indicatori sociali” (pp. 99-134), 12/2010, Institutul Naţional de
Statistică.

•

Buletin statistic lunar. Evoluţia economico-socială a României perioada 1.I.-30.XI.2010, capitolul „Indicatori sociali” (pp. 99-134), 11/2010, Institutul
Naţional de Statistică.

•

Institutul Naţional de Statistică, Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă SNDD/Obiective, Obiectiv 1. Transformari structurale şi echilibre
macroeconomice, http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD/index.htm.
Millennium Development Goals Report, World Bank, http://ddpext.worldbank.org/ext/ddpreports/ViewSharedReport?&CF=1&REPORT_ID=1336&REQUEST_TYPE=VIEWADVANCED&HF=N
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Legislaţia privind inegalităţile şi excluziunea socială

Legislaţia naţională şi europeană pentru asigurarea incluziunii sociale
Legislaţia românească privind asigurarea incluziunii sociale
•

Hotărârea de Guvern nr. 710/4.07.2007 privind implementarea Programului de furnizare a produselor alimentare către persoanele defavorizate din
România, cu finanţare din Fondul European de Garantare Agricolă, aferentă exereciţiului financiar al anului 2007.

•

Decizia nr. 1/8.01.2007 pentru stabilirea componenţei nominale a Comisiei naţionale privind incluziunea socială.

•

Hotărârea de Guvern nr. 1217/6.09.2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România.

•

Hotărârea de Guvern nr. 669/24.05.2006 privind aprobarea Strategiei naţionale de incluziune socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a
copilului.

•

Hotărârea de Guvern nr. 1827/22.12.2005 privind aprobarea Programului de implementare a Planului naţional antisărăcie şi promovare a incluziunii sociale
(PNAinc) pentru perioada 2006-2008.

•

Hotărârea de Guvern nr. 488/26.05.2005 privind aprobarea sistemului naţional de indicatori de incluziune socială.

•

Legea nr. 116/15.03.2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.

•

Hotărârea de Guvern nr. 1149/17.10.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi
combaterea marginalizării sociale.

•

Legea nr. 129/25.06.1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată.
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Legislaţia naţională cu privire la asigurarea egalităţii de şanse şi nediscriminării
•

Legea nr. 202/2002, republicată în 2007, privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/202_2002.php).

•

Legea nr. 340/17.07.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
(http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=74325).

•

Legea nr. 507/28.12.2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (http://diversitate.cji.ro/files/foto/Lege 507 din 2006 privind aprobarea OUG 56 din 2006.pdf).

•

Hotărârea

nr.

1273/7.12.2000

privind

aprobarea

Planului

naţional

de

acţiune

pentru

egalitatea

de

şanse

între

femei

şi

bărbaţi

(http://www.apdr.ro/pdf/HG1273.pdf).
•

Ordonanţa de Urgenţă nr. 96/14.10.2003 (actualizată) privind protecţia maternităţii la locurile de muncă
(http://www.itmgiurgiu.ro/legislatie/ORDONANŢA DE URGENTA nr 96-2003 FA.pdf).

•

Hotărârea nr. 24/18.11.2003 privind înfiinţarea Comisiei pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
(http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=51503).

•

Hotărârea nr. 266/26.02.2004 privind participarea echilibrată a femeilor şi a bărbaţilor în cadrul echipelor de experţi trimise în misiune la Comisia
Europeană (http://www.i-medic.ro/legislatie/egalitate-de-sanse-intre-femei-si-barbati/hotararea-nr-266-din-26-februarie-2004-privind-participarea-echilib).

•

Ordonanţa nr. 137/31.08.2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare (http://www.antidiscriminare.ro/gen/legislatie/ordonanţaguvernului-nr-1372000/?height=600&width=900).

•

Legea nr. 48/16.01.2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 137 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
(http://www.antidiscriminare.ro/gen/legislatie/legea-nr-482002/?height=600&width=900).

•

Legea nr. 324/14.07.2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare (http://antidiscriminare.ro/pdf/Leg324_14iul2006.pdf).

•

Hotărârea

nr.

1194/27.11.2001

privind

organizarea

şi

funcţionarea

Consiliului

(http://www.antidiscriminare.ro/gen/legislatie/hotarare-nr-1194/?height=600&width=900).
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Naţional

pentru

Combaterea

Discriminării

•

Ordonanţa nr. 77/28.08.2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare (http://antidiscriminare.ro/pdf/OG_77_03.pdf).

•

Legea nr. 27/5.03.2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 137/2000 privind
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare (http://antidiscriminare.ro/pdf/Legea_27_04.pdf).

•

Instrucţiunea nr. 1/5.03.2003 referitoare la obligaţiile angajatorilor sau reprezentanţilor acestora, precum şi ale autorilor, realizatorilor de anunţuri
publicitare şi reprezentanţilor acestora cu privire la condiţionarea prin anunţ şi/sau concurs a ocupării unui post, precum şi publicarea acestor anunţuri
(http://antidiscriminare.ro/pdf/Instr1_03.pdf).

•

Hotărârea nr. 1258/13.08.2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru combaterea discriminării
(http://antidiscriminare.ro/pdf/Hot1258_13aug2004.pdf).

Reglementările europene
•

Tratatul de la Amsterdam, Tratatul de la Lisabona (http://www.institutiieuropene.ro/article/3532/Tratatul-de-la-Amsterdam;
http://eubusinesslaw.wordpress.com/2010/05/15/tratatul-de-la-lisabona-text-oficial-in-romana-varianta-coordonata-editia-completa-2010/).

•

•

The Charter of Fundamental Rights of the European Union, 2000 (http://www.europarl.europa.eu/charter/default_en.htm).

•

2010 – Anul European al Combaterii Sărăciei şi Excluziunii Sociale (http://www.2010againstpoverty.eu/?langid=ro).

•

Strategia economică „Europe 2020” (http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm).

Fondul Social European – instrument financiar al asigurării incluziunii sociale
(http://www.fseromania.ro/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=2&Itemid=6).

•

Activitatea Comisiei Europene în domeniu (DG Justice, Fundamental Rights and Citizenship; DG Employment, Social Affairs and Inclusion).

•

Directivele europene privind combaterea discriminării:
−

Racial equality directive 2000/43/EC (http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/proj_racialequalitydirective_en.htm; http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:HTML);
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−

Employment framework directive 2000/78/EC (http://www.equalrightstrust.org/view-subdocument/index.htm?id=50; http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:en:HTML;
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organisation/c10823_en.htm).

•

Legislaţia europeană privind egalitatea de gen (The Strategy for equality between women and men, 2010-2015)
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=890;
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/em0037_en.htm;
http://www.equalities.gov.uk/news/eu_strategy_for_equalit.aspx).

Politici publice în domeniul excluziunii sociale
Documentele strategice cu referire la combaterea excluziunii sociale, sărăciei şi discriminării, precum şi la asigurarea drepturilor social-economice
•

Planul Naţional Antisărăcie şi de Promovare a Incluziunii Sociale, Guvernul României, 2002,
http://www.activewatch.ro/uploads/legislatie%20interna_DAD/Hot829_31_07_2002(1).pdf.

•

Planul Naţional Antisărăcie şi de Promovare a Incluziunii Sociale (PNAINC) pentru perioada 2006-2008, Guvernul României, 2005.

•

Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, Guvernul României, 2005.

•

Strategia naţională pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2006-2009, http://diversitate.cji.ro/files/foto/
Strategia%20Nationala%20pentru%20egalitatea%20de%20sanse%20intre%20femei%20si%20barbati%20%202006%20-%202009.pdf.

•

Planul general de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2006-2009.

•

Hotărârea de Guvern nr. 1194/27.11.2001 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, Monitorul Oficial,
partea I, nr. 792, 12 decembrie 2001.

•

Hotărârea nr. 1258/13.08.2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru combaterea discriminării, Monitorul Oficial, partea I, nr. 775, 24
august 2004.
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•

Hotărârea de Guvern nr. 1273/2000 privind planul naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.

•

Hotărârea de Guvern nr. 266/2004 privind participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor în cadrul echipelor de experţi trimise în misiune la Comisia
Europeană.

•

Hotărârea de Guvern nr. 285/2004 privind aplicarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.

•

Hotărârea de Guvern nr. 377/2002 (modificată şi completată prin Hotărârea de Guvern nr. 937/2004), pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la
măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalitaţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora.

•

Hotărârea de Guvern nr. 410/2005 pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă,
modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002.

•

Hotărârea de Guvern nr. 705/2002 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale (CASPIS).

•

Hotărârea de Guvern nr. 936/2004 privind procedura şi criteriile de acordare a fondurilor nerambursabile din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

•

Hotărârea de Guvern nr. 937/2004 pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă,
modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002.

•

Hotărârea de Guvern nr. 967/1999 privind constituirea şi funcţionarea Comisiei consultative interministeriale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi
bărbaţi (CODES).

•

Hotărârea de Guvern nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj.

•

Hotărârea nr. 24/18.11.2003 a Camerei Deputaţilor privind înfiinţarea Comisiei pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.

•

Hotărârea Senatului nr. 10/19.05.2003 privind completarea art. 56, alin. 2, din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare.

•

Hotărârea de Guvern nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările
ulterioare, Direcţia politici, strategii, programe de incluziune socială.

•

Instrucţiunea CNCD nr. 1/5.03.2003, Monitorul Oficial, partea I, nr. 235, 7 aprilie 2004.

•

Legea nr. 114/1996 privind locuinţele.

•

Legea nr. 580/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

•

Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.
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•

Legea nr. 19/2000 privind crearea CNPAS (Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale).

•

Legea nr. 27/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, Monitorul Oficial, partea I, nr. 216, 11 martie 2004.

•

Legea nr. 324/14.07.2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, Monitorul Oficial, partea I, nr. 626, 20 iulie 2006.

•

Legea nr. 340/17.07.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.

•

Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, Monitorul
Oficial, partea I, nr. 69, 31 ianuarie 2002.

•

Legea nr. 504/11.07.2002 privind audiovizualul.

•

Legea nr. 507/28.12.2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.

•

Legea nr. 705/2001 privind Sistemul Naţional de Asistenţă Socială.

•

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

•

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.

•

Legea nr. 287/2010 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2011.

•

Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială.

•

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

•

Ordinul ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nr. 436/2006 privind mecanismul de monitorizare a priorităţilor identificate în domeniul
incluziunii sociale.

•

Ordinului ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nr. 254/30.03.2006 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a direcţiilor
de muncă, solidaritate sociale şi familie teritoriale.

•

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate

•

Ordonanţa de Urgenţă nr. 56/30.08.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.

•

Ordonanţa de Urgenţă nr. 96/14.10.2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă.
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•

Ordonanţa de Urgenţă nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, Monitorul Oficial, partea.I, nr. 431, 2 septembrie
2000.

•

Ordonanţa de Urgenţă nr. 77/2003 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2003, Monitorul Oficial, partea I, nr. 619, 30 august 2003.

•

Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată.

•

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare.

•

Hotărârea de Guvern nr. 1025/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 148 privind
susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare.

•

Legea nr. 448/2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare.

•

Hotărârea de Guvern nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare.

•

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

•

Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 111/2010 privind
concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copiilor.

•

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, cu
modificările şi completările ulterioare.

•

Hotărârea de Guvern nr. 1539/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 105/2003 privind
alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, cu modificările şi completările ulterioare.

•

Ordinul nr. 136/2004 emis de ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru aprobarea Precizărilor privind aplicarea unor prevederi ale Ordonanţei
de Urgenţă nr. 105/2003.

•

Hotărârea de Guvern nr. 2395/2004 privind corectarea limitelor de venituri şi indexarea cuantumului alocaţiei familiale complementare şi alocaţia de
susţinere pentru familia monoparentală.

•

Hotărârea de Guvern nr. 1763/2005 privind corectarea limitelor de venituri şi indexarea cuantumului alocaţiei familiale complementare şi al alocaţiei de
susţinere pentru familia monoparentală.
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•

Hotărârea de Guvern nr. 4/2007 privind corectarea limitelor de venituri şi indexarea cuantumului alocaţiei familiale complementare şi al alocaţiei de
susţinere pentru familia monoparentală.

•

Hotărârea de Guvern nr. 8/2008 privind corectarea limitelor de venituri şi indexarea cuantumului alocaţiei familiale complementare şi al alocaţiei de
susţinere pentru familia monoparentală.

•

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare.

•

Hotărârea de Guvern nr. 10/2008 privind indexarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58, alin. 4, din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

•

Hotărârea de Guvern nr. 89/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 268/2007.

•

Ordonanţa de Urgenţă nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare.

•

Legea nr. 239/2009 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu
modificările şi completările ulterioare.

•

Legea nr. 240/2009 pentru completarea alin. 2 al art. 1 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu
modificările şi completările ulterioare.

•

Hotărârea de Guvern nr. 1016/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 148 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea de Guvern
nr. 1025/2006.

•

Ordonanţa de Urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

•

Hotărârea de Guvern nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 111/2010 privind concediul
şi indemnizaţia pentru creşterea copiilor.

•

Ordinul nr. 1474/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 52/2011, normele
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 38/2011, şi
din normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin hotărârea de guvern nr. 50/2011.
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•

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

•

Hotărârea de Guvern nr. 1010/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
cu modificările şi completările ulterioare.

•

Legea nr. 276/2010 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

•

Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare.

•

Legea nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi, cu modificările şi completările ulterioare.

•

Ordonanţa nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale.

•

Ordinul nr. 83/154/2007 emis de ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de ministrul Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea Instrucţiunilor
de aplicare a prevederilor art. I-IV din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale.

•

Ordonanţa nr. 5/2010 pentru modificarea art. III, alin. 1, din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul
protecţiei sociale.

•

Legea nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei, cu modificările şi completările ulterioare.

•

Ordinul nr. 976/1537/2006 emis de ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministrul Administraţiei şi Internelor pentru aprobarea
instrucţiunilor de aplicare a Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei.

•

Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei.

•

Hotărârea de Guvern nr. 38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2011 privind alocaţia pentru susţinerea
familiei.

•

Ordonanţa de Urgenţă nr. 2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei.

•

Legea nr. 115/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

•

Hotărârea de Guvern nr. 901/2008 privind indexarea nivelului lunar al venitului mediu garantat.

•

Legea nr. 151/2008 privind modificarea alin. 1 al art. 8 din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

•

Ordonanţa de Urgenţă nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea fondului naţional de solidaritate.
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•

Hotărârea de Guvern nr. 743/2000 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 118/1999 privind
înfiinţarea şi utilizarea fondului naţional de solidaritate, cu modificările şi completările ulterioare.

•

Legea nr. 366/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea fondului naţional de solidaritate.

•

Ordonanţa de Urgenţă nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei
termice modificată şi completată prin:
a) Ordonanţa de Urgenţă nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor
necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare, Monitorul
Oficial, nr. 685, 29 septembrie 2003;
b) Ordonanţa Guvernului nr. 55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, Monitorul Oficial, nr. 690,
30 iulie 2004;
c) Legea nr. 404/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 55/2004 privind unele măsuri finanaciare în vederea acordării ajutoarelor pentru
încălzirea locuinţei, Monitorul Oficial, nr. 940, 14 octombrie 2004;
d) Ordonanţa de Urgenţă nr. 143/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea
locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, Monitorul Oficial, nr. 934, 19 octombrie 2005;
e) Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2006 pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei,
precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, Monitorul Oficial, nr. 759, 6 septembrie 2006;
f) Legea nr. 466/2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2006 pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 5/2003 privind acordarea de
ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, Monitorul Oficial, nr. 1017, 21 decembrie 2006;
g) Ordonanţa de Urgenţă nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei,
precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, Monitorul Oficial, nr. 1029, 27 decembrie 2006;
h) Ordonanţa de Urgenţă nr. 121/2007 pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei,
precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, şi a nivelurilor acestuia Monitorul Oficial, nr. 747, 5 noiembrie 2007;
i) Legea nr. 116/2007 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 107/2006.
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•

Hotărârea de Guvern nr. 1508/2003 privind corectarea nivelului ajutorului pentru încălzirea locuinţei în cazul familiilor şi persoanelor singure care
utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, Monitorul Oficial, nr. 912, 19 decembrie 2003.

•

Hotărârea de Guvern nr. 776/2005 privind corectarea limitelor de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a nivelurilor acestuia,
Monitorul Oficial, nr. 679, 28 iulie 2005.

•

Hotărârea de Guvern nr. 1197/2007 privind corectarea limitelor de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a nivelurilor acestuia în
perioada sezonului rece noiembrie 2007 – martie 2008, Monitorul Oficial, nr. 687, 9 octombrie 2007.

•

Hotărârea de Guvern nr. 1350/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 5/2003, cu modificările
şi completările ulterioare.

•

Hotărârea de Guvern nr. 1147/2007 privind corectarea limitelor de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi nivelurile acestuia în
perioada sezonului rece noiembrie 2007 – martie 2008.

•

Ordonanţa de Urgenţă nr. 91/2005 privind instituirea programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru
încălzirea locuinţei gaze naturale.

•

Legea nr. 291/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu
venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, cu modificările şi completările ulterioare.

•

Ordonanţa de Urgenţă nr. 184/2005 pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 91/2005.

•

Legea nr. 188/2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 184/2005 pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 91/2005 pentru instituirea
programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizeză gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, în vederea creşterii
eficienţei consumului, siguranţei şi calităţii vieţii, cu modificările şi completările ulterioare.

•

Hotărârea de Guvern nr. 1249/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 91/2005 privind
instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale.

•

Ordonanţa de Urgenţă nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare.

•

Normele metodologice din 2 aprilie 2007 privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor
internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte.
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•

Legea nr. 164/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul protecţiei sociale, cu
modificările şi completările ulterioare.

•

Ordonanţa de Urgenţă nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

•

Legea nr. 122/2006 privind azilul în România.

•

Ordonanţa de Urgenţă nr. 14/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap.

•

Legea nr. 275/2007 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 14/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006.

•

Hotărârea de Guvern nr. 1175/2005 privind aprobarea strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în
perioada 2006-2013.

•

Ordinul nr. 225/2009 privind aprobarea metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap pentru anul
2009.

•

Hotărârea de Guvern nr. 610/1990 privind acordarea unor drepturi nevăzătorilor.

•

Hotărârea de Guvern nr. 1177/2003 privind îndemnizaţia lunară de hrană pentru adulţii şi copiii infectaţi cu HIV/SIDA.

•

Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de
SIDA.

•

Ordinul MMFPS nr. 223/2006 privind metodologia de acordare a îndemnizaţiei lunare de hrană cuvenită adulţilor şi copiilor infestaţi cu HIV/SIDA şi de
control al utilizării de către cei în drept a acesteia.

•

Ordinul MMFES nr. 432/2007 pentru aprobarea procedurii de acordare a drepturilor prevăzute la art. 12, alin. 1, lit. b, e-g, şi alin. 2 din Legea nr. 448/2006,
cu modificările şi completările ulterioare.

291

Instituţiile cu atribuţii în elaborarea şi implementarea politicilor privind incluziune socială şi rapoartele lor de activitate
•

1995 – Comisia naţională pentru combaterea sărăciei.

•

1997 – Comisia naţională antisărăcie (2000 – strategie naţională).

•

Agenţia Naţională pentru Romi, http://www.anr.gov.ro/:
−

Raport de activitate ANR 2010;

−

Raport de activitate ANR 2009;

−

Raport de activitate ANR 2008;

−

Raport de activitate ANR 2007;

−

Report on the activites carried out in 2005 and the first quarter of 2006;

−

Raport. Un an de Preşedinţie – Deceniul de Incluziune a Romilor (en);

−

Raport. Un an de Preşedinţie – Deceniul de Incluziune a Romilor (ro);

−

Raport de activitate ANR 2006;

−

Report on the activites carried out in 2005 and the first quarter of 2006;

−

Raport de activitate ANR 2005;

−

Raport periodic asupra progreselor înregistrate de România 2004;

−

Raport periodic privind progresele României pe calea aderarii;

−

Raport privind progresele înregistrate în implementarea strategiei guvernului de îmbunătăţire a situaţiei romilor în perioada aprilie 2003 – iunie 2005;

−

Raportul comprehensiv de monitorizare;

−

Regular report on Romania’s progress 2004;

−

Atelier Mică infrastructură şi locuinţe;

−

Raport privind grupul de discuţie pe domeniul SĂNĂTATE (1);

−

Generarea de venituri şi training vocaţional;
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•

−

Raport privind grupul de discuţie pe domeniul SĂNĂTATE (2);

−

Raport de activitate ANR după patru luni de funcţionare.

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, http://www.mmuncii.ro/ro/:
−

Raport de cercetare privind economia socială în România din perspectivă europeană comparată (2010);

−

Raportul naţional strategic privind protecţia socială şi incluziunea socială (2008);

−

Observatorul naţional al ocupării şi formării profesionale a forţei de muncă: raportul „Flexisecuritatea” (2007);

−

Observatorul naţional al ocupării şi formării profesionale a forţei de muncă: raportul „Evoluţia politicii europene în domeniul forţei de muncă” (2007);

−

Observatorul naţional al ocupării şi formării profesionale a forţei de muncă: raportul „Reglementări europene în domeniul ocupării forţei de muncă şi
formării profesionale” (2007);

−

Observatorul naţional al ocupării şi formării profesionale a forţei de muncă: raportul „Tineretul în Europa” (2007);

−

Observatorul naţional al ocupării şi formării profesionale a forţei de muncă: raportul „Probleme actuale ale populaţiei tinere din România” (2007);

−

Programul naţional de reforme (2007);

−

Primul raport al Observatorului naţional al ocupării şi formării profesionale a forţei de muncă (2007);

−

Eurobarometru: Discriminarea în Uniunea Europeană. Fişa de ţară – România (2007);

−

Evoluţia ocupaţiilor pe piaţa forţei de muncă din România în perspectiva anului 2010 (2006);

−

Evolution of occupations on Romanian labour market in 2010 perspective (2007).

•

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului, http://www.copii.ro/ (în cadrul Ministerului Muncii).

•

Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, http://www.prestatiisociale.ro/ (în cadrul Ministerului Muncii).

•

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, http://www.anph.ro/ (în cadrul Ministerului Muncii).

•

Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, http://www.cnpas.org/.

•

Comisia Naţională pentru Incluziune Socială (în cadrul Ministerului Muncii).

•

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, http://www.anofm.ro/:
−

Statistici ANOFM, http://www.anofm.ro/statistică;

−

ANOFM – Raport de activitate pentru anul 2010;
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•

•

−

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 – anul 2010;

−

Proiect de raport de activitate 2009;

−

Raport de activitate pentru anul 2008;

−

Raport privind liberul acces la informaţiile publice – 2007;

−

Raport privind liberul acces la informaţiile publice – 2005;

−

Raport privind liberul acces la informaţiile publice – 2006;

−

Raport privind liberul acces la informaţiile publice – 2004;

−

Raport de activitate pentru anul 2006;

−

Raport de activitate pentru anul 2007;

−

Raport privind liberul acces la informaţiile de interes public – 2008.

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (Parlamentul României), http://www.cncd.org.ro/:
−

Raport privind implementarea Directivei rasiale (2000/43/CE) în România;

−

Raport anual 2003 CNCD 014;

−

Raport anual 2005 CNCD 020;

−

Raport privind implementarea Directivei-cadru (2000/78/CE) în România, 2003-2010;

−

Raport de activitate pe anul 2009;

−

Raport de activitate pe anul 2007;

−

Raport de activitate 2004 CNCD 023.

Academia Română, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, http://www.iccv.ro/:
−

Raport de activitate al ICCV pentru perioada 2005-2010;

−

Raport de activitate al ICCV pentru 2010;

−

Un sprijin necesar pentru elevii de etnie romă şi turcă din judeţul Constanţa (sinteză – raport de cercetare) (2011);

−

Cercetarea calităţii vieţii în România (2010);
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−

Raport social al ICCV 2011. România: răspunsuri la criză (2010);

−

Raportul social al ICCV. După 20 de ani: opţiuni pentru România (2010);

−

Assessing the Causes of County Disparities in RSDF Projects Proposals (2008);

−

Calitatea Vieţii în România 1990-2006 (2006)

−

First European Quality of Life Survey: Quality of Life in Bulgaria and Romania (2006);

−

Capitalul uman şi simbolic în dezvoltarea socială (2005);

−

Politici sociale şi economice cu impact asupra consumului populaţiei (2005);

−

Aderarea României la Uniunea Europeană: impactul asupra statului bunăstătii românesc (2004);

−

Diagnoza locuirii: lipsa unei locuinţe şi locuirea în condiţii precare;

−

România 2004: Reprezentările populaţiei asupra corupţiei. Versiunea extinsă (2004);

−

Calitatea vieţii în România 1990-2003. Bucureşti: Raport de cercetare (2003);

−

Clase sociale şi stiluri de viaţă în România (I) (2003);

−

Efectele socioeconomic ale secetei şi fenomenelor asociate (aridizare, deşertificare) asupra comunităţilor umane din România (partea a II-a);

−

Impactul social diferenţiat al creşterii costurilor utilităţilor publice asupra consumului populaţiei;

−

Instituţia protecţiei consumatorilor din România.

Rapoartele Uniunii Europene cu referire la România şi raportările naţionale privind politica incluziunii sociale, combaterii sărăciei şi
discriminării, precum şi asigurarea drepturilor social-economice
•

Report on measures to combat discrimination in the 13 candidate countries (vt/2002/47), raport de ţară, România, may 2003, Renate Weber.

•

Report on the accession of Romania to the European Union (2006/2115 (INI)), European Parliament, Committee on Foreign Affairs, raportor: Pierre
Moscovici.
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•

Raport naţional strategic privind protecţia socială şi incluziunea socială, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Bucureşti, 2006,
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii/Incluziunesiasistentasociala/Proiecte_cu_finatare_externa/6Raportul_National_PSIS_final.pdf

•

Raportul naţional strategic privind protecţia socială şi incluziunea socială (2008-2010), Guvernul României, Bucureşti, 2008.

•

Priorităţile naţionale în domeniul incluziunii sociale, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Sinaia, 2009.

•

Memorandumul comun privind incluziunea socială – 2005, http://www.stpne.ro/documente/STRATEGII_PROGRAME%20NATIONALEINTERNATIONALE/Memorandumul%20Comun%20in%20Domeniul%20Incluziunii%20Sociale%20(JIM).pdf.

•

Raportul naţional de progres privind implementarea priorităţilor din memorandumului comun privind incluziunea socială, 2006,
http://www.stpne.ro/documente/STRATEGII_PROGRAME%20NATIONALE-INTERNATIONALE/Raport%20National%20de%20Progres%20JIM.pdf

•

Raportul naţional IRSDTC pentru România, 2010, Proiectul Incluziunea Romilor în Servicii de Dezvoltare Timpurie a Copilului (IRSDTC), sponsorizat de:
undaţia pentru o Societate Deschisă, Fondul pentru Educaţia Romilor şi UNICEF, autor: John Bennett, 4 decembrie 2010, http://medlive.hotnews.ro/wpcontent/uploads/2010/12/Raportul-Na%C5%a3ional-IRSDTC-pentru-Rom%C3%a2nia_rezumat.pdf.

•

The reports on progress in Bulgaria and Romania, European Commission, Mechanism for Cooperation and Verification for Bulgaria and Romania,
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/progress_reports_en.htm.

•

Raport al Comisiei privind progresele din România în cadrul mecanismului de cooperare şi de verificare, Comisia Europeană, 23 iulie 2008.

•

Raport al Comisiei privind progresele din România în cadrul mecanismului de cooperare şi de verificare – actualizare tehnică, Comisia Europeană, 23 iulie
2008.

•

Raportul interimar al Comisiei privind progresele făcute de România în cadrul mecanismului de cooperare şi de verificare, Comisia Europeană, 14 februarie
2008.

•

Raport privind progresele României de însoţire a măsurilor după aderare, Comisia Europeană, 27 iunie 2007.

•

Raportul de monitorizare a pregătirii pentru aderarea la UE a Bulgariei şi României, Comisia Europeană, 26 septembrie 2006.

•

Raportul de monitorizare a României, Comisia Europeană, 16 mai 2006.

•

România – 2005. Raport comprehensiv de monitorizare, Comisia Europeană, 25 octombrie 2005.

•

Opinia Comisiei referitoare la candidatura României la aderarea a UE, Comisia Europeană, 15 iulie 1997.
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•

Incluziunea romilor în Europa Centrală şi de Est, notă de politici a Băncii Mondiale (2010), axată pe Bulgaria, Republica Cehă, România şi Serbia, prezentată
la Comitetul internaţional de pilotaj al Decadei pentru Incluziunea Romilor.

Iniţiative ale ONG-urilor în domeniul incluziunii sociale
Nr.
crt.

Numele ONG-ului

Anul
înfiinţării

Locaţia

1

Asociaţia Pro
Demorcaţia

1990

Bucureşti –are
31 de filiale în
toată ţara

2

Asociaţia Pentru
Şanse Egale

2006

Târgu-Jiu,
judeţul Gorj

3

Agenţia de
Dezvoltare
Comunitară
„Împreună”

1999

Bucureşti

4

(Fundaţia) Centrul
Parteneriat pentru
Egalitate

2002

Bucureşti

5

Fundaţia Pro Women

2000

Iaşi, judeţul
Iaşi

6

Asociaţia Tinerilor
Romi „Amaro Suno”

Craiova,
judeţul Dolj

Proiectele de incluziune socială/Scopul/Scurtă descriere
Masă rotundă „Romii: între stereotipuri şi bune practici. Rolul massmediei în prezentarea problematicii romilor în 2010” (parteneriat:
Agenţia Naţională pentru Romi, Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării şi ActiveWatch)
Consolidarea reţelei judeţene a promotorilor pentru implementarea
strategiei naţionale privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
(2006-2007)
Egalitate la angajare şi la locul de muncă – 36 de luni (beneficiari:
comunităţi de etnie romă, femei, persoane cu dizabilităţi, persoane peste
40 de ani, persoane afectate de boli ca HIV/SIDA, cancer);
împuternicirea femeilor aparţinând minorităţilor etnice în sindicate – 11
luni
Incluziune pe piaţa muncii pentru persoanele traficate (POSDRU, Axa
prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale; domeniul major de
intervenţie 6.3: Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii) – 20092012
Incluziunea socială a romilor prin evaluare şi consiliere profesională
(2008-2009, UE prin Programul Phare 2006 – Coeziune economică şi
socială. dezvoltarea resurselor umane – măsuri de incluziune socială);
Un start bun în viaţă! (ianuarie-noiembrie 2010, UE prin Programul
Facilitatea de tranziţie 2007. Integrarea în societate a tinerilor
aparţinând minorităţilor şi grupurilor dezavantajate)
Parteneri în cadrul proiectului „Romii doljeni, cetăţeni europeni”, 20082009 (proiect coordonat de Consiliul Judeţean Dolj)
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Site/Contact
http://www.apd.ro/
apd@apd.ro
http://www.sanseegale.eu/
nikolemi@yahoo.com
http://www.agentiaimpreun
a.ro/
office@agentiaimpreuna.ro
http://www.cpe.ro/
info@cpe.ro

http://www.prowomen.ro/
office@prowomen.ro
office.amarosuno@yahoo.c
om

Nr.
crt.
7

8

9

10

11

12

13

Numele ONG-ului
Centrul European
pentru Promovarea şi
Integrarea Romilor
Asociaţia „Al
Rromengo Andoa
Cem” pentru
Protecţia Drepturilor
Romilor din
România
Alianţa Civică a
Romilor din
România (ACRR) –
reţea de ONG-uri
rome
Agenţia de
Consiliere şi Sprijin
pentru Minorităţi şi
Persoane
Defavorizate
Asociaţia
meştesugarilor,
artiştilor şi
comercianţilor romi
„Amari Baht” –
Norocul Nostru
Asociaţia „Uniunea
romilor din Craiova
şi judeţul Dolj”
Asociaţia de
Sprijinire a
Comunităţii – Lazuri

Anul
înfiinţării
2006

Locaţia
Craiova,
judeţul Dolj

Proiectele de incluziune socială/Scopul/Scurtă descriere

Site/Contact

Tinerii romi, promotori ai schimburilor culturale transfrontaliere
(Programul Phare 2006 Cross-Border Cooperation Romania-Bulgaria,
august 2008 – august 2009); Facilitate inclusion on the labor market for
Romani women (Programul Open Society Institute Budapesta, 2008)

http://www.centruleuropean
.ro/files/despre.html
cepir@yahoo.com
http://www.primariacraiova
.ro/.../Romii-doljeni-cetateni-europeni.pdf

2006

Bucureşti

Dezvoltare durabilă prin acces egal pentru toţi pe piaţa muncii (Fondul
social european „Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor
http://www.acrr.ro/
umane 2007-2013”; „Investeşte în oameni, cofinanţat prin Fondul social
office@acrr.ro
european, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” –
noiembrie 2010 – decmbrie 2011)

2006

Craiova,
judeţul Dolj

Roma Humanitarian Assistance Project (RHAP) –2008-2009 (grupţintă: 300 de persoane de etnie romă, născute înainte de 9 mai 1945
sau supravieţuitori ai Holocaustului, cu o situaţie materială precară,
din judeţul Dolj)

http://acsmpdr.blogspot.co
m/

http://www.primariacraiova
.ro/.../Romii-doljeni-cetateni-europeni.pdf
http://www.primariacraiova
.ro/.../Romii-doljeni-cetateni-europeni.pdf
2005

Comuna
Comişani,
judeţul
Damboviţa

Scop: combaterea marginalizării şi excluziunii sociale, combaterea
discriminării, promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile,
îndeosebi a persoanelor condamnate penal / eliberate din detenţie
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asclazuri@yahoo.com

Nr.
crt.
14

15

16

17

18

Numele ONG-ului
Asociaţia Europeană
a Implementării şi
Apărării Drepturilor
Omului
Asociaţia Europeană
pentru Susţinerea
Drepturilor Omului –
Combaterea
Discriminării şi
Corupţiei
Asociaţia Glasul
Femeilor
Asociaţia liga
naţională şi
internaţională pentru
apărarea drepturilor
omului
Asociaţia naţională
împotriva corupţiei,
abuzurilor şi pentru
drepturilor omului
(ANICADO)

Anul
înfiinţării

Locaţia

Proiectele de incluziune socială/Scopul/Scurtă descriere

Site/Contact

2010

Bucureşti

„Fii conştient, nu dependent” (2008-2010, prevenirea consumului de
droguri în rândul tinerilor)

http://www.aepado.ro/
aepado@gmail.com

2009

Braşov, judeţul
Braşov

Scopuri: susţinerea drepturilor omului, combaterea oricărei forme de
discriminare, lupta împotriva corupţiei, respectarea principiilor statului
de drept, promovarea culturii şi păstrarea valorilor naţionale în
contextul regionalizării şi globalizării

eu_asoc_2009@yahoo.com

2005

Calafat, judeţul
Dolj

Misiune: contribuţia, prin programele derulate, la îmbunătaţirea calităţii
vieţii persoanelor defavorizate socioeconomic, atragerea atenţiei opiniei
publice asupra semenilor noştri şi implicarea, alături de autorităţile
locale şi instituţiile abilitate, în protecţia persoanelor cu risc crescut de
marginalizare

glasulfemeilor_calafat@ya
hoo.com

2004

Bucureşti

Asociaţia militează pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor omului,
informarea populaţiei asupra conţinutului şi a modului de exercitare a
lor, precum şi combaterea discriminării de orice natură.

alnipado@yahoo.com

2005

Piatra-Neamţ,
judeţul Neamţ

Scopuri: combaterea corupţiei, abuzurilor şi a discriminării; protecţia
persoanelor cu dizabilitaţi

anicadonordest@yahoo.co
m

19

Asociaţia pentru
dezvoltarea
potenţialului uman –
OMNIMIND

2008

Bucureşti

20

Asociaţia pentru
România

2008

Bucureşti

Grup de sprijin „Avem dreptul la demnitate!” (dedicat femeilor aflate în
situaţii dificile, mame singure cu copii în ingrijire, femeilor în căutarea
unui nou loc de muncă), 18 septembrie 2009 – 15 septembrie 2010);
grup de sprijin „De acum putem fi utili societăţii” (dedicat persoanelor
aflate la vârsta pensionării, în pragul ei sau deja pensionate, ce doresc
să se simtă în continuare utili social şi/sau profesional), 25 septembrie
2009 – 15 septembrie 2010)
Scopuri: ajutarea pe plan social a familiilor nevoiaşe, integrarea socială
a copiilor ce provin din familii cu probleme, creşterea responsabilităţii
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http://www.omnimind.ro/
carmen@omnimind.ro

http://www.pentruromania.ro/

Nr.
crt.

Numele ONG-ului

Anul
înfiinţării

Locaţia

21

Asociaţia romilor
ursari

2002

Iaşi, judeţul
Iaşi

22

Asociaţia şanse egale

2000

Zalău, judeţul
Sălaj

23

Asociaţia şanse egale
pentru fiecare

2002

Craiova,
judeţul Dolj
Drobeta –
Turnu-Severin,
judeţul
Mehedinţi

Proiectele de incluziune socială/Scopul/Scurtă descriere
oamenilor cu privire la protecţia mediului înconjurător, creşterea
culturii religioase a oamenilor şi armonizarea vieţii lor cu religia
creştină
Scop: sprijinirea comunităţilor de romi pentru dezvoltarea lor din punct
de vedere economic, social, educativ şi cultural
Scopuri: acordarea de sprijin material şi asistenţă socioeducaţionalăculturală şi în domeniul drepturilor omului, pentru integrarea optimă a
comunităţilor de romi; realizarea unor activităţi în interes comunitar;
proiectul Dezvoltare instituţională/promovarea Decadei Romilor şi
Incluziunea Socială 2005-2015, finanţat de OSI I RPP – Open Society
Institute/Roma Participation Program – Budapesta
”Munca pe primul loc” (şomeri), 2008
Creşterea conştiinţei tuturor semenilor noştri de a-şi ajuta aproapele la
nevoie, pentru formarea şi creşterea sentimentului de ajutorare morală
şi socială între oameni; obiectiv: oferirea asistenţei sociale pentru
familii sau persoane aflate în nevoie
National Focal Point pentru România al RAXEN – Reţeaua Europeană
de Combatere a Rasismului şi Xenofobiei (2007-2008); „Pledoarie
pentru Demnitate” – Campanie de promovare şi apărare a drepturilor
fundamentale ale persoanelor cu handicap intelectual (2005)
„Şanse Egale într-o Europă Lărgită” (finanţat de Comisia Europeană în
cadrul Networking Programme Civil Society Component – beneficiari:
populaţia romă, copiii abandonaţi şi tinerii provenind din categorii
sociale dezavantajate care au o rată scazută de integrare profesională –
2006)

Site/Contact
office@pentru.romania.ro

romiursari@gmail.com

sanseegale@yaahoo.com

http://www.asociaţiasef.ro/
office@asociaţiasef.ro

24

Asociaţia Acordă-i o
şansă

2009

25

Centrul de Resurse
Juridice

1998

Bucureşti

26

Federaţia ONGurilor pentru copil

1997

Bucureşti

27

Grupul român pentru
apărarea drepturilor
omului

1994

Bucureşti

Centru de criză pentru femeile victime ale violenţei domestice şi
copiilor; educaţie alternativă pentru minorii aflaţi în detenţie

http://www.grado.org.ro/
relatiipublice@grado.org.ro

Cluj-Napoca,
judeţul Cluj

„Tineri romi competitivi cu şanse egale pe piaţa muncii” (POSDRU,
Domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a
participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”; 2010-2012);
„Apără-ţi drepturile” (finanţat de UE în cadrul Iniţiativei Europene
pentru Democraţie şi Drepturile Omului şi Fundaţia pentru o Societate

http://www.romacenter.ro/
info@romacenter.ro

28

Fundaţia Centrul de
resurse pentru
comunităţile de romi

2000
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piper.teo15@yahoo.com

http://www.crj.ro/
office@crj.ro

http://www.fonpc.ro/
diana.nistorescu@fonpc.ro

Nr.
crt.

Numele ONG-ului

Anul
înfiinţării

Locaţia

29

Fundaţia Alături de
Voi România

2002

Iaşi; filiale în
Târgu-Mureş şi
Constanţa

30

Uniunea Naţională a
Organizaţiilor
Persoanelor Afectate
de HIV – federaţie
nonguvernamentală

2000

Bucureşti

31

Asociaţia Samusocial
din România

2004

Bucureşti

32

Fundaţia Motivation
Romania

1995

Buda, judeţul
Ilfov

33

Organizatia
Naţională Cercetaşii
României (ONCR) –
Filiala Braşov, Virgil
Onitiu

1994

Braşov, judeţul
Braşov

34

Fundaţia Soul to
Soul

1998

RâmnicuVâlcea, judeţul
Vâlcea

Proiectele de incluziune socială/Scopul/Scurtă descriere
Deschisă; grup-ţintă: 40 de comunitaţi de romi din Cluj, Bucureşti, Iaşi,
Timişoara, Craiova, Bacău, Mureş, Sibiu)
Campania „Deschide-ţi inima! Sunt la fel ca tine!” (eveniment anual –
integrarea socioprofesională a persoanelor infestate cu virusul HIV);
Primul pas spre o viaţă independentă (POSDRU AP 6 „Promovarea
incluziunii sociale”/DMI 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”; tineri
infectaţi HIV/SIDA, tineri ce au părăsit sistemul instituţţionalizat de
protecţie a copilului, tineri ce provin din medii sociale sărace – 20092012)
Integrarea socioprofesională a persoanelor seropozitive din România
(POSDRU, AP 6 , DMI 6.1, 2009-2011); campania naţională
„Deschide-ţi inima. Sunt la fel ca tine!” (2006-2007, campania
naţională împotriva discriminării şi stigmatizării persoanelor ce trăiesc
cu HIV/SIDA, finanţată de USAID)
Proiectul Atelier ocupaţional pentru persoane adulte fară adapost din
Bucureşti (în derulare); atelier de inserţie socioprofesională (POSDRU,
AP 6 , DMI 6.1, 2009-2011 – grup-ţintă: persoane fără adăpost)
„Roţile Schimbării – spre servicii adecvate pentru utilizatorii de scaun
rulant” (USAID, 2009 – grup-ţintă: persoane cu dizabilităţi
locomotorii); Reţea pentru Incluziune (2008-2011, POSDRU AP 6 ,
DMI 6.1; grup-ţintă: persoane cu dizabilităţi motorii)
Daruri pentru libertate (educarea şi informarea minorilor şi tinerilor –
14-26 de ani – din Penitenciarul Codlea pentru a contribui la procesul
de reintegrare a lor în comunitate după eliberarea din penitenciar);
Tineri pentru o lume mai bună (POSDRU, AP 6 , DMI 6.1, încurajarea
copiilor şi tinerilor din comunitate, dar şi din medii defavorizate să se
implice în ajutorarea/sprijinirea unei persoane sau a unui grup de
persoane aflate în situaţie de risc sau în risc de marginalizare; 20082011)
„Paşi spre normalitate” (ianuarie-septembrie 2007, USAID; grup-ţintă:
persoane cu dizabilităţi locomotorii); Întreprindere socială – atelier de
croitorie pentru persoane cu dizabilităţi (POSDRU, AP 6, DMI 6.1,
2009-2011)
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Site/Contact

http://www.alaturidevoi.ro/
office@alaturidevoi.ro

http://www.unopa.ro/
unopa@unopa.ro
http://www.samusocial.ro/
contact@samusocial.ro
http://www.motivation.ro/
info@motivation.ro

http://www.cercetasibraşov.
ro/

http://www.soul2soul.ro/
soul17soul@yahoo.com

Nr.
crt.

Numele ONG-ului

Anul
înfiinţării

35

Fundaţia Pentru Voi

1996

Timişoara,
judeţul Timiş

36

Asociaţia Agenţia de
Monitorizare a Presei
(Active Watch)

1994

Bucureşti

37

Centrul Rromilor
Amare Rromentza

38

Asociaţia Femeilor
ţigănci „Pentru
Copiii Noştri”

39

Asociaţia COLFASA

2001

Bucureşti

40

Fundaţia Mara

2000

Deva, judeţul
Hunedoara

41

Fundaţia Creştină
RHEMA

1996

Târgu-Mureş,
judeţul Mureş

2004

Locaţia

Bucureşti

Timişoara,
judeţul Timiş

Proiectele de incluziune socială/Scopul/Scurtă descriere
Stop discriminării împotriva persoanelor cu dizabilitaţi intelectuale
(2010-2011, CEE Trust); Economia socială – o şansă pentru persoanele
cu dizabilităţi intelectuale (POSDRU, AP 6 , DMI 6.1, 2009-2012)
„Eliberează-te de prejudecăţi” (2007, combaterea stereotipurilor şi
prejudecăţilor faţă de minorităţile din România); Incluziunea
persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii (POSDRU, AP 6, DMI 6.2,
2009-2012)
Conferinţă naţională a femeilor rome „Priorităţi, opţiuni, oportunităţi
ale femeilor rome din România” (2004, Open Society Institute – Roma
Participation Program); centre de consiliere şi mediere profesională
pentru persoanele de etnie romă (POSDRU, AP 6 , DMI 6.2, 20082011)
„Femeile rome împotriva segregării” – 2008; Egalitate prin diferenţă.
Accesul femeilor rome pe piaţa muncii (POSDRU, AP 6 , DMI 6.3,
2008-2011)
Femeia contează! (combaterea violentelor fizice şi psihologice
exercitate asupra femeilor la locul de muncă; POSDRU, AP 6 , DMI
6.3, 2009-2012)
Centrul de integrare socioprofesională pentru tinerii cu deficienţe
mentale proveniţi din centrele de plasament din judeţul Hunedoara
(2002-2004, FRDS); Şi noi vrem să muncim (POSDRU, AP 6 , DMI
6.1; grup-ţintă: tineri infestaţi cu HIV-SIDA, 2009-2011)
Casele de tip familial „IONA”, „BANNATYNE” şi „ROSES”, pentru
copii şi tineri seropozitivi şi care au fost abandonaţi; atelier de terapie
ocupaţională, pentru tineri cu diverse dizabilitaţi; centru de incluziune
socială prin terapie ocupaţională a tinerilor cu HIV/SIDA (POSDRU,
AP 6 , DMI 6.1, 2009-2012)

42

Federaţia Filantropia

2007

Bucureşti

Întreprinderi sociale pentru incluziune socială (POSDRU, AP 6 , DMI
6.1, 2009-2011)

43

Asociaţia pentru
protejarea şi
ajutorarea

1990

Cluj-Napoca,
judeţul Cluj

Centrul de Zi „Sf Maria”; integrarea socioprofesională pentru persoane
cu dizabilitaţi intelectuale (POSDRU, AP 6, DMI 6.1, 2009-2011)

302

Site/Contact
http://pentruvoi.ro/
pentruvoi@pentruvoi.ro
http://www.activewatch.ro/
office@activewatch.ro
http://www.amarerromentz
a.org/
rromano@amarerromentza.
org
aft.pentrucopiiinoştri@yaho
o.com
http://www.colfasa.ro/
office@colfasa.ro
http://www.fundatiamara.ro
/
office@fundatiamara.ro
http://www.fundatiarhema.r
o/
office@fundatiarhema.ro
http://www.federatiafilantropia.ro/
office@federatiafilantropia.ro
handineuro@mail.dntcj.ro

Nr.
crt.

Numele ONG-ului

Anul
înfiinţării

Locaţia

Proiectele de incluziune socială/Scopul/Scurtă descriere

Site/Contact

handicapaţilor
neuropsihici Cluj
Sighişoara,
judeţul Mureş

Programe sociale pentru integrarea comunităţilor etnoculturale
dezavantajate; Centrul de formare şi integrare profesională „Curcubeu”
(POSDRU, AP 6, DMI 6.1; formarea şi integrarea profesională a
tinerilor dezavantajaţi social din perspectiva originii etnice, a situaţiei
economice sau a nivelului redus de educaţie şcolară, 2010-2011)

http://www.ibz.ro/
programe@ibz.ro

Integrat – resurse pentru femeile şi grupurile rome excluse social
(POSDRU, 2010-2013); Proactiv – de la marginal la incluziv
(POSDRU, AP 6, DMI 6.1; grup-ţintă: femei şi grupuri etnice din Sud –
Muntenia – şi Sud-Vest – Oltenia)

http://www.catalactica.org.r
o/
office@catalactica.org.ro

44

Asociaţia Centrul
educaţional interetnic
2000
pentru tineret
Sighişoara (IBZ)

45

Asociaţia pentru
Dezvoltare şi
Promovare SocioEconomică
Catalactica

Bucureşti

46

Societatea de
scleroză multiplă din
România

Oradea, judeţul
Bihor

47

Asociaţia tineri
întreprinzători –
Concordia

48

Asociaţia femeilor şi
familiilor din mediul
rural

49

50

ARAS – Asociaţia
Română Anti-SIDA

Asociaţia Femeilor
Rome din România

1995

Sighetu
Marmaţiei,
judeţul
Maramureş
2008

1992

1996

Bucureşti

Bucureşti –
filiale în alte
nouă oraşe

Bucureşti

„Fly for MS” (Zboară pentru MS) (creaşterea gradului de conştientizare
cu privire la scleroza multiplă); Centrul Naţional de ocupare a forţei de
muncă pentru persoanele cu scleroză multiplă şi alte boli neurologice
rare – Acces Abilitate (POSDRU, AP 6, DMI 6.2, 2009-2012)
Structuri moderne de consiliere şi sprijin pentru integrarea
socioprofesională a tinerilor marginalizaţi; Hai să dăm mână cu mână,
să păşim în viaţă
împreună (POSDRU, AP 6, DMI 6.2, 2009-2011; grup-ţintă: tineri
proveniţi din centrele de plasament şi tineri cu dizabilitaţi)
Combaterea discriminării şi creşterea potenţialului de angajare a
femeilor din mediul rural (POSDRU, AP 6, DMI 6.3, 2010-2012)

http://www.smromania.ro/
office@smromania.ro
http://www.si-noi-putemreusi.ro/
aticmaramures@yahoo.com
http://affmr.ro/
affmr0@gmail.com

SIDA Helpline – 0800.800.033; consiliere pre- şi post-test HIV
(program de educaţie medicală continuă); reţea socială pentru
promovarea accesului nediscriminatoriu al persoanelor afectate de HIV http://www.arasnet.ro/
aras@arasnet.ro
la servicii medicale; Este dreptul tău să ştii - proiect de promovare a
sănătăţii pentru femei (POSDRU, AP 6, DMI 6.3; 36 de luni, 20102013)
„Ce îţi doreai să ştii despre sănătatea reproducerii la femeia romă”; FSD –
program pentru femei (2000-2001);
http://afrr.ro/
Centru de resurse pentru comunitatea romilor în mediul rural; incluziunea office@afrr.ro
socială a femeilor rome (POSDRU, AP 6, DMI 6.3, 2009-2012)
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Nr.
crt.
51

Numele ONG-ului

Anul
înfiinţării

Asociaţia Centrul
Regional de Iniţiere şi
2008
Servicii, Sighetu
Marmaţiei

52

Fundaţia Inimă pentru
1997
Inimă

53

Asociaţia profesională
nonguvernamentală de
1995
asistenţă socială
ASSOC

54

Asociaţia React

55

Fundaţia World Vision
1990
România

56

Fundaţia Dezvoltarea
Popoarelor

1996

57

Asociaţia A.F.I
Profamilia

1996

58

Fundaţia Soros

1990

2006

Locaţia
Sighetu
Marmaţiei,
judeţul
Maramureş

Proiectele de incluziune socială/Scopul/Scurtă descriere

Site/Contact

Femei de carieră – de ieri, de azi şi de mâine (POSDRU, AP 6, DMI 6.3, http://www.femeidecariera.ro/
2010-2013)
centru_reg_cris@yahoo.com

Serviciul de integrare socioprofesională pentru o viaţă independentă;
Programul de voluntariat pentru socializarea copilului instituţionalizat
http://www.ipi.ro/
Râmnicu-Vâlcea, (2011-2014); Economia socială – şanse reale pentru o viaţă mai bună!
fundatia@ipi.ro
judeţul Vâlcea
(POSDRU, AP 6, DMI 6.1, 2011-2014; grup-ţintă: persoane de etnie
romă, persoane cu dizabilităţi, tineri de peste 18 ani ce parăsesc sistemul
de protecţie a copilului, femei în situaţii de risc)
„Centrul Social Multifuncţional – programul de protecţie socială a
Baia Mare,
persoanelor vârstnice” (1997); dezvoltarea unor structuri ale economiei
http://www.assoc.ro/
sociale în Regiunile Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia şi Vest (POSDRU, AP 6,
judeţul
assoc@assoc.ro
DMI 6.1, 2010-2013, grup-ţintă: romi, persoane cu dizabilităţi, tineri din
Maramureş
sistemul de protecţie a copilului)
O şansă pentru viaţă
Bucureşti – filiale (2008-2010, campanie de donare de sânge); dezvoltarea economiei sociale http://asociaţiareact.ro/
în alte patru oraşe prin înfiinţarea şi dezvoltarea unor întreprinderi sociale (POSDRU, AP 6, react@asociaţiareact.ro
DMI 6.1, 2010)
Mame bune, copii sănătoşi (grup-ţintă: mame defavorizate din mediul
rural); Vreau în clasa a noua (grup-ţintă: copii defavorizaţi din mediul
Bucureşti – filiale
http://www.worldvision.ro/
rural); Centru multifuncţional, o şansă pentru viitorul copiilor şi tinerilor
în alte şapte oraşe
rom_office@wvi.org
cu dizabilităţi fizice, psihice şi sociale din regiunilr Nord-Vest, Sud-Est şi
Sud-Vest Oltenia (POSDRU, AP 6, DMI 6.1, 2010)
Servicii sociale integrate în favoarea persoanelor ce trăiesc cu HIV/SIDA;
Bucureşti – filiale integrarea socioprofesională a tinerilor şi adulţilor în dificultate;
http://www.fdpsr.ro/
în alte trei oraşe parteneriate active pentru dezvoltarea economiei sociale (POSDRU, AP 6, bucureşti@fdpsr.ro
DMI 6.1, 2010-2013)
Promovarea asistenţei medicale primare destinate romilor defavorizaţi din
Bistriţa, judeţul satul Domeşti; o intervenţie integrată în vederea consolidării
http://www.afiprofamilia.ro/
Bistriţa-Năsăud antreprenoriatului social al femeilor vulnerabile (POSDRU, AP 6, DMI office@afiprofamilia.ro
6.1, 2010-2013)
L@EGAL 2 – investiţie europeană pentru viitorul romilor din România http://www.soros.ro/
Bucureşti
(POSDRU, AP 6, DMI 6.2, 2009-2011); RURES. spaţiu rural şi economie info@soros.ro
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Numele ONG-ului

Anul
înfiinţării

59

Asociaţia Depresiunea
2005
Horezu

60

Federaţia ONPHR –
Organizaţia Naţională a
Persoanelor cu
Handicap din România

Locaţia
Horezu, judeţul
Vâlcea

Proiectele de incluziune socială/Scopul/Scurtă descriere

Site/Contact

socială în România (POSDRU, AP 6, DMI 6.1, 2010-2013)
I-DEALIS Incluziune şi Dezvoltare Economică în zonele alpine (montane http://www.horezuonline.ro/a
şi submontane) din România prin Întreprinderi Sociale (POSDRU, AP 6, dh/
DMI 6.1, 2010-2013)
adhorezu@yahoo.com
http://www.onphr.ro/

61

Fundaţia PAEM Alba

1995

Alba Iulia,
judeţul Alba

62

AUR – Asociaţia
Naţională a
Specialiştilor în
Resurse Umane

1998

Bucureşti

63

Centrul Român pentru
Educaţie şi Dezvoltare 2001
Umană

Bucureşti

64

Fundaţia pentru
Dezvoltarea Societăţii 1994
Civile (FDSC)

Bucureşti

65

Fundaţia Centrul de
resurse pentru
diversitate
etnoculturală

2000

Cluj-Napoca,
judeţul Cluj

66

Fundaţia Romanian
Angel Appeal

1990

Bucureşti

Centrul de Informare şi Consiliere pentru Persoane Defavorizate
(finanţator: Fondul Român de Dezvoltare Socială ); romii creează
întreprinderi sociale de reciclare a materialelor de ambalaj „ROMA-RE”
(POSDRU, AP 6, DMI 6.1, 2010-2013)
Centre de informare şi consiliere pentru promovarea drepturilor muncii şi
egalităţii de şanse (2005); crearea şi promovarea unor instrumente de
economie socială în scopul incluziunii pe piaţa forţei de muncă a
grupurilor defavorizate (POSDRU, AP 6, DMI 6.1, 2010-2013)
Educaţia civică pentru inserţie socială; educaţie & life-long learning
(Phare 2006/018-147.01.02); Economia socială – o nouă provocare în
inserţia pe piaţa muncii a deţinuţilor (POSDRU, AP 6, DMI 6.1, 20102013)
Parteneriat pentru cooperare pentru dezvoltare internaţională şi ajutor
umanitar (2006-2007); Prometeus – promovarea economiei sociale în
România prin cercetare, educaţie şi formare profesională la standarde
europene (POSDRU, AP 6, DMI 6.1, 2010-2013)
Prevenirea şi gestionarea conflictelor la nivelul comunităţilor
multiculturale – stagii de pregătire pentru subofiţerii de poliţie; sprijin
pentru dezvoltarea economiei sociale în comunităţi multietnice din
Regiunile de dezvoltare Nord-Vest şi Centru din România (POSDRU, AP
6, DMI 6.1, 2010-2013)
Programul de Prevenire a Transmiterii Infecţiei cu HIV de la Mamă la
Copil (PMTCT), 2004-2008; Şi ei trebuie să aibă o şansă – program de
sprijin; integrarea socială şi profesională a persoanelor cu tulburări de
spectru autist (POSDRU, Axa prioritară 6, DMI 6.2, 2010-2013)
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http://www.paemalba.ro/
http://www.resurseumaneaur.ro/
org.aur@gmail.com
http://www.cred.org.ro/
office@cred.org.ro
http://www.fdsc.ro/
office@fdsc.ro

http://www.edrc.ro/
info@edrc.ro

http://www.raa.ro/
office@raa.ro

Nr.
crt.
67

68

Numele ONG-ului

Anul
înfiinţării

Asociaţia de Tineret
pentru Educaţie,
Leadership, Informare 2000
şi Ecologie, România –
AtelieR
Asociaţia Centrul de
Resurse pentru
2009
Iniţiative Etice şi
Solidare

69

Fundaţia Estuar

1993

70

Institutul pentru Politici
2006
Sociale

71

Asociaţia Pakiv
România

72

Asociaţia A S2001 Alba
2002
Iulia

73

Asociaţia Comunelor
din România

1997

74

Asociaţia
Handicapaţilor

1991

2005

Locaţia
Braşov, judeţul
Braşov

Proiectele de incluziune socială/Scopul/Scurtă descriere

Site/Contact

Campania Drepturile omului pentru tinerii din Transilvania; certificate de
http://www.youth.ro/
competenţe pentru egalitatea de şanse în mediul rural (POSDRU, Axa
office@youth.ro
prioritară 6, DMI 6.3, 2010-2012)

„Modele de bună practică în domeniul incluziunii sociale” (POSDRU,
http://www.cries.ro/
Axa prioritară 6, DMI 6.4, 2010-2013); rolul dialogului social în
office@cries.ro
promovarea incluziunii sociale active (Fondul Social European, 20102013)
Dreptul la şanse egale (2008-2009, Phare 2006; grup-ţintă: adulţi cu
Bucureşti, filiale probleme de sănătate mentală); reţea de centre complexe de incluziune
http://www.estuar.org/
în alte trei oraşe socială (POSDRU, Axa prioritară 6, DMI 6.2, 2010-2013; grup-ţintă:
office@estuar.org
tineri şi adulţi cu probleme de sănătate mentală)
„ActivLearning – Program integrat de calificare şi perfecţionare a
angajaţilor din Regiunea Sud – Muntenia” (POSDRU/35/3.2/G/19166); http://ipscentrele de incluziune socială – oportunitate pentru facilitarea participării romania.yolasite.com/
Bucureşti
pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile (POSDRU, Axa prioritară 6, DMI ips.romania@live.com
6.2, 2010-2013)
„Şi romii muncesc” (implementator: Primăria Alba Iulia; partener: Pakiv
Alba Iulia,
România); crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe
http://pakiv.ro/
ocuparea forţei de muncă – centre de incluziune socială pentru persoanele pakiv_romania@yahoo.com
judeţul Alba
de etnie romă (POSDRU, Axa prioritară 6, DMI 6.2., 2010-2013)
Integrarea pe piaţa forţei de muncă a grupurilor vulnerabile, prioritatea
noastră! (POSDRU, Axa prioritară 6, DMI 6.2, 2010-2013; grup-ţintă:
Alba Iulia,
http://www.as2001alba.ro/
persoane foste deţinute); „Mobilitate şi adaptabilitate pentru persoanele
office@as2001alba.ro
judeţul Alba
aflate în căutarea unui loc de muncă” (POSDRU, Axa prioritară 5, DMI
5.1, 2011-2013)
Comuna
Competenţe – activităţi inovatoare pentru a îmbunătăţi accesul şi
Vulcana-Băi,
http://www.acor.ro/
judeţul
participarea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii (POSDRU, Axa
primar@vulcanabai.ro
Dâmboviţa/sediu prioritară 6, DMI 6.2, 2010)
şi în Bucureşti
Validarea mentorizării – instituirea cadrului de mentorizare şi evaluarea
http://www.ahsr-crrs.ro/
Bucureşti
posibilităţilor de încadrare în muncă a persoanelor cu deficienţe şi a celor
Timişoara,
judeţul Timiş
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Nr.
crt.

Numele ONG-ului

Anul
înfiinţării

Locaţia

Somatici din România

75

Fundaţia Hope and
Homes for Children
Romania

2001

Baia Mare,
judeţul
Maramureş

76

Centrul Creştin de
Reintegrare Socială
Onisim

2002

Bistriţa, judeţul
Bistriţa-Năsăud

77

78

79

Asociaţia „Centrul
Român de
Iniţiative”
Fundaţia Şcoala
Română de Afaceri a
Camerelor de Comerţ şi 2004
Industrie, Filiala
Vrancea
Asociaţia pentru
Promovarea Femeii din 1997
România

80

Fundaţia Umanitară
Clopot

81

Fundaţia pentru
Incluziune şi Coeziune 2010
Socială

82

Fundaţia Solidaritate şi
2002
Speranţă

83

Fundaţia „Episcop
Melchisedec”

2008

Bucureşti

Proiectele de incluziune socială/Scopul/Scurtă descriere

Site/Contact

dezavantajate(finanţator: UE, prin programul Leonardo Da Vinci); Insert
– construirea unei reţele de reabilitare şi integrare profesională pentru
persoanele cu dizabilităti din România. (POSDRU, Axa prioritară 6, DMI
6.2, 2011-2013)
Prevenirea separării copilului de familie; Împreună către bunăstare
(POSDRU, Axa prioritară 6, DMI 6.2, 36 de luni; grup-ţintă: 500 de
familii monoparentale)
Programul Consiliere vocaţională şi orientare în carieră; valorificarea
potenţialului uman promovând incluziunea socială şi participarea
grupurilor vulnerabile – persoane private de libertate – pe piaţa muncii
(POSDRU, Axa prioritară 6, DMI 6.2, 2010-2013)

http://hhc.ro/
office@hhc.ro

O şansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar
(POSDRU, Axa prioritară 6, DMI 6.3)

centrulromandeinitiative@gm
ail.com

Formare, consiliere, ocupare – model interregional de reintegrare a
Focşani, judeţul
persoanelor private de libertate (POSDRU, Axa prioritară 6, DMI 6.2,
Vrancea
2011)

http://www.onisimbn.ro/
contact@onisimbn.ro

http://www.cciavrancea.ro/scoala-romana-deafaceri.html
ccia@ccia-vrancea.ro

Centrul de consiliere, asistenţă socială şi intervenţie în criză pentru
http://www.apfr.ro/
femeile victime ale violenţei în familie (2010); Şcoala naţională a
apfr@mail.dnttm.ro
femeilor manager (POSDRU, Axa prioritară 6, DMI 6.3, 2011)
Centru interregional de calificare/recalificare şi promovare a
brandusadascalescu@yahoo.c
Suceava, judeţul
antreprenoriatului destinat femeilor – CICAF (POSDRU, Axa prioritară 6,
om
Suceava
DMI 6.3)

Timişoara,
judeţul Timiş

Misiune: promovarea unor modele pentru dezvoltarea unei societăţi
incluzive şi a coeziunii sociale
Centrele de incluziune socială, oportunitate de facilitare a participării pe
piaţa muncii a grupurilor vulnerabile (POSDRU, Axa prioritară 6, DMI
Iaşi. judeţul Iaşi
6.2, 2010-2013; grup-ţintă: persoane cu dizabilităţi, foste dependente de
droguri etc.)
Bacău, judeţul
„Împreună cu tine”: acordarea de ajutor prin plata utilităţilor, efectuarea
Bacău
cumpărăturilor zilnice, a curăţeniei în locuinţă, asigurarea
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Nr.
crt.

Numele ONG-ului

Anul
înfiinţării

Locaţia

Proiectele de incluziune socială/Scopul/Scurtă descriere

Site/Contact

medicamentaţiei specifice, consiliere religioasă şi psihologică, socializare,
recreere etc. pentru persoane vârstnice/cu dizabilităţi; „Cu drag, la
şcoală”: program de tip „şcoală după şcoală” pentru copii defavorizaţi şi
cu risc de abandon şcolar
84
85
86
87

Fundaţia Filantropică
„Metropolis”
Asociaţia Femeilor
Optimiste
Asociaţia C4C –
Communication for
Community
Agenţia Adventistă
pentru Dezvoltare,
Refacere şi Ajutor

http://www.fundatiametropoli
s.ro/
daniel.epure@fundatiametrop
olis.ro

2007

Bucureşti

Centrul de Ocrotire a Copiilor „Acasă”; I can, you can, let's do more
together (combaterea discriminării, grup ţintă copii instituţionalizaţi,
finanţat prin Tineret în Acţiune)

1995

Bucureşti

2001: Program anti-SIDA în colaborare cu Asociaţa Femeilor pentru
Pacea Lumii şi Liceul „Sf. Pantelimon”

2001

Bucureşti

Munca are genul feminin (POSDRU, Axa prioritară 6, DMI 6.3, 2010)

http://c4c.ro/
office@c4c.ro

2000

Bucureşti

„Un altfel de nou început” (2009 – locuinţe sociale pentru persoane
dezavantajate)

http://adra.ro/
office@adra.ro

Judeţul Vâlcea

Ajutor material şi bănesc pentru case de copii, cămine-spital, cămine de
bătrâni, handicapaţi
Centrum (POSDRU, Axa prioritară 6, DMI 6.3; facilitarea accesului şi
Harman, judeţul
menţinerea pe piaţa muncii a femeilor şi grupurilor vulnerabile, 2010Braşov
2013)

88

„Pro Humanitas”

1996

89

Asociaţia Novum

2005

90

Fundaţia Beraca –
Sighişoara

2003

Sighişoara,
judeţul Mureş

91

Fundaţia cu scop
umanitar Helvetia

1994

Bucureşti

92

Asociaţia Femeilor din
1990
România

Bucureşti

http://www.novum.org.ro/
office@novum.org.ro

amber@wearsinternational.co
Floare de colţ (adăpost de urgenţă pentru victimele violenţei domestice); m
promovarea relaţiilor sănătoase (combaterea violenţei în rândul tinerilor) http://fundatiaberaca.web.offi
celive.com/
Misiune: organizarea şi susţinerea unor ajutoare pentru căminele de
bătrâni şi pentru copiii şi femeile din România, organizarea cu ocazia
http://www.pro-helvetia.ro/
sărbătorilor a unor acţiuni legate de hrană şi îmbracaminte, susţinerea
morală şi materială a unor asemenea categorii sociale
„Ajută-mă să te ajut”; „Eliminarea sărăciei în mediul rural prin
dezvoltarea spiritului antreprenorial şi noua tehnologie de comunicare
http://www.afr2010.ro/
(ICT)”; „Şanse egale şi respect – instrumente antreprenoriale dintr-o
afr@opensys.ro
perspectivă de gen” (POSDRU, Axa prioritară 6, DMI 6.3, 2010-2013)
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Anul
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Locaţia
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înfiinţării
93 Fundaţia Femeia
1997
Alba
Centrul Romilor pentru
94 Politici de Sănătate – 2007
Bucureşti
Sastipen
95

Fundaţia EuroEd

1992

96

Fundaţia Magdalena
Deijs

2005

97

98

99

Fundaţia Preţuieşte
2008
Viaţa
Fundaţia Caups Şanse
Egale (Centrul de
Asistenţă Umanitară şi 2000
Protecţie Socială Şanse
Egale)
Fundaţia de Sprijin
Comunitar „Împreună
1997
putem realiza mai
mult”

100 Fundaţia Agapis

1997

101

Fundaţia de Dezvoltare
1995
Locală „Speranţa”

102

Fundaţia Umanistă „Dr.
2009
Mioara Mincu”

Asociaţia „Europa
103 pentru Dezvoltare
Umană”

2000

Proiectele de incluziune socială/Scopul/Scurtă descriere

Site/Contact

Ajutorarea persoanelor cu o condiţie materială precară
Centrul de Asistenţă Medico-Socială Sastipen; programul de mediere
http://sastipen.ro/
sanitară – oportunitate de creştere a ratei de ocupare în rândul femeilor
office@sastipen.ro
rome (POSDRU, Axa prioritară 6, DMI 6.3, 2011)
No Child Left Behind; şanse egale şi respect pentru femeile din Regiunile http://www.euroed.ro/
Iaşi, judeţul Iaşi
contact@euroed.ro
Nord-Est şi Centru (POSDRU, Axa Prioritară 6, DMI 6.3)
Dezvoltarea competenţelor de comunicare la adulţi în relaţiile cu copilul; http://fundatiamagdalena.ro/
Constanţa,
fundatiamagdalena@gmail.co
– Comunicare vs. ignoranţă – european; Calificare! (POSDRU 5, DMI
judeţul Constanţa
m
5.1)
„MOM UP – reţea de centre-pilot de consiliere a mamelor aflate în situaţii http://www.pretuiesteviata.org
Bucureşti
dificile de viaţă” (POSDRU, Axa prioritară 6, DMI 6.3)
/
Cluj-Napoca,
judeţul Cluj

Asistenţă socială şi consiliere pentru mame singure (2001-2003); acţiunea
contact@caups.ro
„O şansă sigură!” (componenta ASOC integrarea social economică a
http://www.caups.ro/
tinerelor fară susţinători şi fără calificare)

Bacău, judeţul
Bacău

„Servicii integrate şi inovatoare pentru România rurală” (2009-2011)

http://www.fsc.ro/
fsc@fsc.ro

Comuna Ileanda Gender RUS (instruirea a trei grupuri de femei şomere din satele sălăjene http://www.agapis.ro/
office@agapis.ro
judeţul Sălaj
Rus, Fântânele şi Buzaş, 2007)
Descriere şi activităţi: agent al schimbării în comunitate, datorită
http://www.fundatiasperanta.r
numeroaselor proiecte iniţiate şi derulate în domenii diverse precum
Târgu Neamţ,
o/
combaterea şomajului, orientarea şi formarea profesională, turism, servicii
office@fundatiasperanta.ro
judeţul Neamţ
sociale pentru persoane defavorizate, protecţia mediului, instruire şi
fdlsperanta@yahoo.com
consultanţă pentru IMM-uri, consilierea cetăţenilor etc
http://www.fundatiamincu.ro/
alexandru.mincu@fundatiami
Bucureşti
15 octombrie – o zi închinată femeii din mediul rural
ncu.ro
Proiectul „RIES – Reţeaua incubatoarelor de economie socială – abordare
http://www.asoc-edu.ro/
Câmpulung,
strategică a dezvoltării resurselor umane” (POSDRU 6, DMI 6.1, 2011asociaţia_europa@yahoo.com
judeţul Argeş
2013)
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Nr.
crt.

Numele ONG-ului

Anul
înfiinţării

104

Fundaţia Umanitară
Silvia

1995

105

Fundaţia Women
Solidarity

2008

106

Fundaţia „Bright
Light”

2008

107

Grupul Pentru Integrare
Europeană

108

Fundaţia „Allianz
pentru România”

2004

Locaţia

Proiectele de incluziune socială/Scopul/Scurtă descriere

Site/Contact

Gura Humorului, Mobilă şi activă pe o piaţă modernă a muncii (POSDRU, Axa prioritară 5, http://fundatia-silvia.ro/
office@fundatia-silvia.ro
judeţul Suceava DMI 5.1, 2010-2012; grup-ţintă: persoane inactive şi şomeri)
http://www.womensolidarity.r
Cluj-Napoca,
o/
„Doamnele de la ţară” (2008); „Femeile construiesc” (construirea unor
fundatiaws@womenjudeţul Cluj
locuinţe sociale, 2008-2010)
solidarity.ro
http://www.brightlight.ro/
Bucureşti
„I’m a Gipsy. I am proud” (proiect de cercetare)
office@brightlight.ro
Training pentru părinţii persoanelor cu dizabilităţi (LLP/Grundtvig –
http://www.gie.ro/
Piteşti, judeţul
Learning Partnership); EVA – Era valorificării antreprenoriatului feminin
gie@gie.ro
Argeş
(POSDRU 6, DMI 6.3)
Cursuri de calificare profesională în domeniul panificaţiei pentru tineri
Bucureşti
din categorii sociale defavorizate (2005); cursuri de pregătire pentru
http://www.allianztiriac.ro/
îngrijirea la domiciliu a persoanelor în vârstă sau cu nevoi speciale (2006)

Fundaţia „Centrul
Romişor pentru
109 Intervenţie Socială şi
Studii Romani –
CRISS”

1993

Bucureşti

Pregătirea întreprinzătorilor romi pentru activităţi generatoare de profit
(1994); oportunităţi egale pentru romii din Piatra-neamţ (2002)

http://www.romanicriss.org/
office@romanicriss.org

110

Fundaţia Chance for
Life

2000

Timişoara,
judeţul Timiş;
Bucureşti

Hope for Today (grup-ţintă: tineri instituţionalizaţi infestaţi cu virusul
HIV)

http://www.chanceforlife.ro/
office@chanceforlife.ro

111

Fundaţia „Misiunea
Tabitei”

2011

Darabani, judeţul Scop: susţinere şi ajutor material, social, educativ în beneficiul
persoanelor defavorizate, vârstnici, bolnavi şi copiii
Botoşani

112

Asociaţia Umanitară
„Evlavie”

2004

Turda, judeţul
Cluj

113 Fundaţia „Paul Precup” 2005

Judeţul Ilfov

http://www.misiuneatabitei.ro
/
contact@misiuneatabitei.ro

Preocupări în domeniul sociomedical privind problematica persoanelor cu
evlavie2004@yahoo.com
dizabilităţi neuropsihice
Scopuri: creşterea calităţii vieţii diferitelor categorii de persoane aflate
într-o stare de nevoie (copii, femei, familii, vârstnici, persoane cu
dizabilităţi, persoane dependente de alcool şi droguri etc.); încurajarea şi
promovarea iniţiativelor tinerilor în orice domeniu al vieţii sociale;
consolidarea pregătirii social-civice, educaţionale, culturale, ştiinţifice şi a
disponibilităţii integrative a tinerei generaţii
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Nr.
crt.
114

Numele ONG-ului
Asociaţia de Ajutor
Amurtel România

115 Fundaţia Pact

Anul
înfiinţării

Fundaţia Wagner
International

„Izvorul Speranţei” Centru de Zi (Pănătău)

http://www.amurtel.ro/
romania@amurtel.net

2006

Bucureşti

Bun Meseriaş, Caut Patron (integrarea pe piaţa muncii a personelor de
etnie romă; Programul Phare 2006 – Coeziune economică şi socială –
dezvoltarea resurselor umane, măsuri de incluziune socială, 2008-2009)

http://www.fundatiapact.ro/
office@fundatiapact.ro

2006

1998

Asociaţia de Sprijin al
121 Copiilor Handicapaţi 1990
Fizic – România

122

Asociaţia Sprijin pentru
2010
Fiecare

122 Asociaţia Hope

Site/Contact

Bucureşti

119 Asociaţia Mâini Întinse 2002
120

Proiectele de incluziune socială/Scopul/Scurtă descriere

1995

117 Fundaţia Gazeta de Sud 2006
118 Fundaţia Hecuba

Locaţia

2001

Asociaţia Langdon
123 Down Oltenia – Aldo- 2000
Cet

http://fundatia.gds.ro/
stefan.voinea@gds.ro
http://fundatiahecuba.ro/
Clubul Mămicilor Singure în Dificultate; Centrul rezidenţial pentru mame laura.iacob@fundatiahecuba.r
Iaşi, judeţul Iaşi
şi copii
o
fundatiahecuba@yahoo.com
„Fii Prietenul Meu” (crearea unor oportunităţi pentru implicarea a 40 de
http://www.maini-intinse.ro/
Tulcea, judeţul
copii şi tineri din Tulcea în viaţa comunităţii); Mă gândesc la viitorul meu
Tulcea
(beneficiari: copii înscrişi la Centrul de Zi Aproape de Tine)
Alba Iulia,
Ajutorarea grupurilor defavorizate (bătrâni, copii, şomeri, femei.
judeţul Alba
handicapaţi)
„Cunoaşte lumea mea” (finanţator: Mecanismul Financiar al Spaţiului
Economic European – SEE –, Fondul pentru Organizaţii
http://www.aschfr.ro/
Bucureşti
Nonguvernamentale, Runda II; componenţă: incluziune socială şi acces la
aschfrvl@yahoo.com
serviciile sociale); „Transformă dizabilitatea în abilitate!” (finanţat prin
Facilitatea de Tranziţie)
Scopuri: identificarea şi ajutarea persoanelor aflate în dificultate, a
copiilor bolnavi şi cu malformaţii, a copiilor instituţionalizaţi sau aflaţi
http://asociaţiasprijinpentrufie
Piatra-neamţ,
înr-o situaţie socială precară, pentru ocrotirea sanataţii, susţinerea
care.blogspot.com/
judeţul Neamţ
intereselor lor şi sprijinirea activităţii medicale din România, creşterea
sprijin.pentru.fiecare@gmail.c
şanselor de integrare a copiilor handicapaţi mental, a celor lipsiţi de
om
familii sau a celor cu familii deficitare din punct de vedere educaţional
„Vreau şi eu a doua şansă” (grup-ţintă: tineri ce au abandonat şcoala sau
Iaşi, judeţul Iaşi neşcolarizaţi); „Cetăţean cu adevărat” (eliberarea unor acte de identitate http://www.asociaţiahope.ro/
pentru romi)
Promovarea şi susţinerea dezvoltării persoanelor cu dizabilităţi, în special
Băileşti, judeţul a copiilor şi tinerilor cu sindrom Down şi a familiilor lor, prin crearea şi
aldo_ro2000@yahoo.com
Dolj
aplicarea unor servicii corespunzătoare care să le permită să îşi atingă
potenţialul maxim într-o societate care să îi respecte şi să îi aprecieze
Judeţul Dolj

Un copil, un zâmbet (beneficiari: 500 de copii instituţionalizaţi)
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Nr.
crt.

Numele ONG-ului

Anul
înfiinţării

Locaţia

Proiectele de incluziune socială/Scopul/Scurtă descriere

Site/Contact

http://www.asociaţiaumanitar
Categorii de beneficiari: copii aflaţi în dificultate, femei aflate în situaţii
aziuasperantei.ro/
de risc, familii vulnerabile, familii monoparentale, părinţi naturali, viitori
secretariat@asociatiaumanitar
părinţi adoptivi, asistenţi maternali
aziuasperantei.ro
Identificarea celor mai viabile soluţii, relansarea socială şi educaţională a office@gedeon.ro
comunităţilor defavorizate
http://gedeon.ro/

Asociaţia Umanitară
124
Ziua Speranţei

2003

Piteşti, judeţul
Argeş

125 Asociaţia Gedeon

2008

Bucureşti

1990

Cluj-Napoca,
judeţul Cluj;
Comunitatea „Sfânta Maria”, Bucureşti (persoane cu dizabilităţi)
Bucureşti – nouă
filiale

http://www.credintasilumina.o
rg/
adminsitecl@gmail.com

Suceava, judeţul Campania antidrog prin film şi afişe (2008), formare profesională a
persoanelor cu dizabilitaţi psihiatrice (2010)
Suceava

http://www.areas.ro/
areasv@gmail.com

Alba Iulia,
judeţul Alba

„Alba Iulia, un oraş accesibil” (persoane cu dizabilităţi)

http://smalba.ro/
smalba@smromania.ro

Bucureşti

http://www.trebuieCentre de zi pentru persoane cu dizabilităţi fizice şi intelectuale; „Atelier bucureşti.ro/
trebuie_bucureşti@hotmail.co
protejat, independent pentru viitor”
m

2001

Baia Mare,
judeţul
Maramureş

„Terapii cu animale pentru persoanele cu dizabilităţi”

1990

Programe sociale de suport şi intervenţie (grup-ţintă: persoane – copii,
tineri şi familiile lor – aflate în risc social sau care dispun de resurse
Satu Mare,
insuficiente pentru satisfacerea nevoilor de bază, persoane în căutarea
judeţul Satu Mare unui loc de muncă sau care solicită sprijin în planificarea viitorului
profesional, victime ale violenţei în familie şi victime le calamităţilor
naturale şi dezastrelor)

Fundaţia „Credinţă şi
126
Lumină”

Asociaţia Regională de
127 Educare a Adulţilor – 2004
Suceava
Asociaţia Sm speromax
128
2007
Alba
Organizaţia pentru
Copii şi Adulţi cu
129 Nevoi Speciale
1993
„Trebuie!” – filiala
Bucureşti
130 Asociaţia Esperando

131

Organizaţia Caritas –
Satu Mare

Asiciaţia Alternativa
132
2003

2003

Bucureşti

Activ – sprijin pentru integrarea socioprofesională a tinerilor cu
dizabilităţi

133 Fundaţia Ikon

1995

Galaţi, judeţul
Galaţi

Centrul de promovare a femeii –finanţare PHARE-LIEN, 1999; Centru
Virtual de Resurse pentru Persoane cu Dizabilităţi (CVRPD)
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http://www.esperando.ro/
office@esperando.ro

http://www.caritassatumare.ro/
alternativa2003romania@yah
oo.com
http://alternativa2003.ro/
http://www.fundatiaikon.ro/
contact@fundatiaikon.ro

Nr.
crt.

Numele ONG-ului

134 Fundaţia Casa Perla

Anul
înfiinţării
1996?

135

Fundaţia Heifer
România

1997

136

Asociaţia „Beautiful
Life”

2010

137

Asociaţia Umanitară
Noroc

1998

Fundaţia pentru
138 Îngrijirea Vârstnicului
Cluj
Asociaţia Mai Bine:
139 Etic, Ecologic,
Echitabil
Asociatţia Femeilor
140 împotriva Violenţei –
Artemis
Fundaţia Filantropică
141
Omenia
Organizaţia pentru
142 Apărarea Drepturilor
Omului

Codlea, judeţul
Braşov

Proiectele de incluziune socială/Scopul/Scurtă descriere
Curs de terapie ocupaţională

Oferindu-le animale şi instruire fermierilor, fundaţia sprijină familiile din
Cluj-Napoca,
mediul rural să devină independente; fiecare familie ce primeşte în dar un
animal din partea Heifer se angajează să doneze altei familii nevoiaşe
judeţul Cluj
echivalentul a ceea ce a primit în dar
Chirileu, judeţul Centru rezidenţial pentru seniori; centru de îngrijire, tratament şi asistenţă
Mureş
la domiciliu; centru de zi pentru copiii şi adulţii bolnavi de cancer
„Şcoala te aşteaptă (grup-ţintă: tineri ce au abandonat şcoala); Bunici
Tulcea
inimoşi
(copii instituţionalizaţi)

Site/Contact
http://www.fundatiacasaperla.
ro/
office@fundatiacasaperla.ro
http://www.heifer.ro/
hpi.ro@heifer.ro
http://www.beautiful-life.ro/
asociatie@beautiful-life.ro
http://www.noroc.org.ro/
noroctulcea@gmail.com

2002

Cluj-Napoca,
judeţul Cluj

Centru de zi pentru vârstnici: servicii de asistenţă socială la domiciliu;
servicii de îngrijire medicală la domiciliu

http://www.fiv.ro/
fivclujnapoca@gmail.com

2009

Iaşi, judeţul Iaşi

De Mărţişor cumpără Mai Bine (donaţii pentru copii instituţionalizaţi);
bazar caritabil

http://www.maibine.eu/
contact@maibine.eu

1998

Cluj-Napoca,
judeţul Cluj

Consiliere psihologică; asistare socială; grupuri de terapie şi suport (grup- http://www.artemis.com.ro/
afiv.artemis@upcmail.ro
ţintă principal: victimele violenţei domestice)

1997

Târgu Neamţ,
judeţul Neamţ

1990

Fundaţia Pro Homini –
1997
Brăila
Asociaţia Orfanilor din
1996
144
Casele de Copii
143

Locaţia

Centru de zi pentru îngrijirea şi educarea copiilor defavorizaţi social;
înlăturarea riscului de abandon şcolar şi/sau familial
Promovează şi apară drepturile şi libertaţile fundamentale ale omului,
conform Declaraţiei Universale a ONU, luptând pentru îmbunătăţirea
Constanţa,
nivelului de viaţă în familie, asigurându-i protecţia sanătăţii, slujba,
judeţul Constanţa
adăpost şi un mediu curat, potrivit cu standardele internaţionale şi
aspiraţiile de împlinire ale fiinţei umane
Brăila, judeţul
Copii de lângă noi; socializare şi petrecere a timpului liber pentru
Brăila
vârstnici şi pentru copii
Râmnicu-Vâlcea, Locuinţe sociale; cabinet stomatologic pentru tinerii şi copii din centrele
judeţul Vâlcea
de plasament
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http://www.ffo.ro/
omenia2004@yahoo.com
http://www.oado.ro/
oidocentral@yahoo.com
http://www.prohomini.org/
pro_homini@yahoo.com
http://www.aocc.vl.ro/
aocc_office@yahoo.com

Nr.
crt.

Numele ONG-ului

Anul
înfiinţării

Asociaţia pentru
145 Dezvoltare şi
Incluziune Socială

2009

146 Asociaţia Vasiliada

2001

147 Fundaţia Nane

2010

148

Asociaţia ProTinereţe –
2008
Alba Iulia

Locaţia

Proiectele de incluziune socială/Scopul/Scurtă descriere

Site/Contact

Tânăr şi diferit (diversitate culturală şi egalitate de şanse; grup-ţintă: romi
http://adis.org.ro/
şi neromi; Refuză etichetele... Suntem egali din naştere! (combaterea
office.adis@yahoo.com
discriminării romilor)
Îmbunătăţirea situaţiei romilor; program de sprijinire a incluziunii sociale
http://www.asociaţiavasiliada.
Craiova, judeţul a romilor; „Speranţa... pentru o nouă viaţă”; program de sprijin pentru
ro/
tineri postinstituţionalizaţi; „Inimi puternice”; program de sprijin pentru
Dolj
office@AsociatiaVasiliada.ro
persoane cu dizabilitaţi
Scop: construcţia unui centru modern de îngrijire specializată, asistenţă
http://www.fundatianane.ro/
Bucureşti
socială şi recreere pentru copii cu dizabilităţi; miniclubul „Prietenii lui
office@fundatianane.ro
Nane” pentru copii cu nevoi speciale între 2 şi 6 ani
Centre de incluziune socială – oportunitate pentru facilitarea participării
http://protinerete.ro/
Alba Iulia,
pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile (POSDRU, Axa prioritară 6, DMI
contact@protinerete.ro
judeţul Alba
6.2, 2010-2013)

Bucureşti

Asociaţia pentru
149 Promovarea Incluziunii 2008
Sociale

Câmpia Turzii,
judeţul Cluj

Recuperare şcolară; Programul Aproape de Şcoală – Învaţamânt Primar
(persoane rome şi nerome; combaterea segregării)

http://site.apisorg.ro
apiscj@gmail.com

150 Asociaţia Siloam

Bucureşti

„O viaţă mai bună prin educaţie” (recuperare şi aflfabetizare pt tineri);
Scoala mea dragă (grup ţintă romi)

http://asociatiasiloam.yolasite.
com/
asociaţia_siloam@yahoo.com

2000

151

Asociaţia Viitorul
Romilor

2006

152

Asociaţia Alternative
Sociale

1997

153 Asociaţia IHTIS

2004

154 Asociaţia Accept

1996

155 Asociaţia Partener

2000

Participare la bursele locurilor de muncă pentru persoanele de etnie romă,
femeile de etnie romă şi persoanele cu dizabilitaţi; 2007 – Phare 2005,
Constanţa,
„Accelerarea strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor”; punerea în
judeţul Constanţa
legalitate cu acte de identitate, stare civilă şi/sau acte de proprietate a
persoanelor de etnie romă
COPING (parteneri: Children of Prisoners, Interventions and Mitigations
Iaşi, judeţul Iaşi to Strenghten Mental Health); servicii sociale pentru bătrânii aflaţi în
dificultate
„350 000 de euro = solidaritatea a 350 000 de oameni” (Centru pentru
Bucureşti
viaţă independentă – persoane cu dizabilităţi)
Monitorizarea şi abordarea infracţiunilor motivate de ura împotriva
Bucureşti
persoanelor LGBT; Access to rights, access to services
Iaşi, judeţul Iaşi

Măsuri active de sprijinire a vârstnicilor cu risc ridicat de marginalizare
prin instruirea personalului şi intervenţie în câmpul social (PHARE)
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http://www.viitorulromilor.ro
asociaţia.viitorul.romilor@gm
ail.com
http://www.alternativesociale.
ro/
office@alternativesociale.ro
http://asociaţia-ihtis.ro/
asociaţiaihtis@yahoo.com
http://accept-romania.ro/
http://www.asociaţiapartener.ro/
catalin@asociaţia-partener.ro

Nr.
crt.

Numele ONG-ului

Anul
înfiinţării

Locaţia

Proiectele de incluziune socială/Scopul/Scurtă descriere

Site/Contact

Asociaţia Ateliere Fără
156
2008
Frontiere

Bucureşti

Şantiere de solidaritate; donaţii de calculatoare

http://www.atelierefarafrontie
re.ro/
contact@atelierefarafrontiere.
ro

Asociaţia Naţională a
Birourilor de Consiliere
2002
157
pentru Cetăţeni –
Federaţie de ONG-uri

Bucureşti

„O noua viaţă la ţară!” (POSDRU, Axa prioritară 5, DMI 5.2)

http://www.robcc.ro/ro/
anbcc@robcc.ro

158 Crucea Roşie

1995

Bucureşti

1998

Bucureşti

159

Freedom House
România

Fundaţia Habitat for
1995
Humanity Romania
Fundaţia Naţională
161 pentru Dezvoltare
2002
Comunitară
Fundaţia Principesa
1990
162
Margareta a României
160

Bucureşti

http://www.fndc.ro/
Bucureşti – filiale
Susţinerea societăţii civile; evaluarea programelor sociale şi educaţionale
fndc@fndc.ro
în alte două oraşe
Bucureşti

1989

Târgu-Mureş,
judeţul Mureş

Fundaţia Desire pentru
164 Deschidere şi Reflexie 1996
Socială

Cluj-Napoca,
judeţul Cluj

165 Asociaţia Parudimos

Timişoara,
judeţul Timiş

163 Liga Pro Europa

2002

Fundaţia Raţiu pentru
2004
166
Democraţie

„Deschideţi o uşă” – asistenţă socială pentru persoanele vârstnice; dotarea http://www.crucearosie.ro/
unor şcoli din localitaţile rurale
presedinte@crucearosie.ro
http://www.freedomhouse.ro/
Campania Socială „Copii nevăzuţi” –dedicată respectării drepturilor
copiilor; 2006, Programul Hădareni – axat pe comunicare interetnică şi freedomhouse@freedomhous
e.ro
nediscriminare
Construirea unor locuinţe pentru grupuri devaforizate – Habitat Romanes http://www.habitat.ro/
(locuinţe pentru romi)
info@habitat.ro

Turda, judeţul
Cluj

Fondul special pentru bătrâni; Pot fi independent (tineri proveniţi din
centre de plasament)
Monitorizează respectarea drepturilor omului şi minoritaţilor de către
autoritaţi, la nivel local şi regional, le oferă consultanţă gratuită
persoanelor ale căror drepturi au fost lezate, le susţine cauza în faţa
autorităţilor, elaborează studii de caz, organizează reuniuni menite să
contribuie la consolidarea unei culturi a drepturilor omului.
Partener în proiectul POSDRU „Egalitate prin diferenţă. Accesul femeilor
rome pe piaţa muncii” (beneficiar: Asociaţia Femeilor Ţigănci „Pentru
Copii Noştri”)

http://www.fpmr.ro/
info@principesa.ro

Măsuri active în caturile de abandon şcolar

http://www.parudimos.ro/

Crăciun pentru Copii, Nu e de vânzare – Alege pentru binele tău

http://www.ratiudemocracyce
nter.org/
office@ratiudemocracycenter.
org
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http://www.proeuropa.ro/

http://www.femrom.ro/desire.
html

Nr.
crt.

Numele ONG-ului

Anul
înfiinţării

Patrir Peace Action,
167 Training and Research 2001
Institute of Romania

Locaţia
Cluj-Napoca,
judeţul Cluj

Proiectele de incluziune socială/Scopul/Scurtă descriere

Site/Contact

Coordonarea campaniei „16 zile de activism împotriva violenţei asupra
femeii” (partener: Carava Naţională „Provocare la nediscriminare”)

http://www.patrir.ro/

168 Fundaţia Serafim

2008

Roman, judeţul
Neamţ

Centrul comunitar de produse tehnico-medicale pentru persoane cu
handicap

http://www.fundatiaserafim.ro
/
mailto:office@fundatiaserafi
m.ro

169 Fundaţia COTE

1996

Iaşi, judeţul Iaşi

START Support and Training, for Abandoned Romanian Teenagers;
Goruni – Centru de calificare profesională şi integrare socială

http://www.fundatiacote.ro/
mailto:office@fundatiacote.ro

Cluj

Centru de Incluziune pentru Persoanele de Etnie Romă Nord-Vest, care http://amarephrala.blogspot.co
oferă servicii de informare, consiliere şi mediere,derulează campanii
m/
pentru educaţie, ocupare şi sănătate, şi organizează evenimente culturale amarephrala@clicknet.ro

170

Asociaţia Amare Prhala
1996
Fraţii Noştri
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Introducere
Capitolul reuneşte date, cifre (în nici un caz exhaustive) şi informaţii publice privind fenomenul migraţiei în România. Culegerea acestor date s-a desfăşurat în
intervalul martie-iunie 2011. Capitolul îşi propune să fie un instrument de lucru pentru cercetări şi analize ulterioare privind fenomenul migraţiei şi dimensiunea de
gen.
Echipa care a lucrat la culegerea şi sintetizarea informaţiilor publice a avut în vedere o serie de direcţii, fiecare dintre ele cu câteva puncte forte:
1. bibliografie teoretică. Au fost identificate lucrările din mediul academic şi de cercetare despre România care ating următoarele tematici: analiza legislaţiei şi
a politicilor publice privind imigraţia şi emigraţia; migraţia transnaţională (cu accent pe dimensiunea de gen). Au fost de asemenea centralizate câteva proiecte
de cercetare din mediul academic – mai exact, cu titlu de exemplu, lucrări de master şi de licenţă din cadrul Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe
Politice. Din păcate, nu a fost identificat nici un proiect de cercetare individuală sau în echipă, cu finanţare sau fără finanţare, derulat de cercetători şi cadre
didactice, pe teme legate de imigraţia/emigraţia femeilor din România;
2. statistici. Beneficiind de sprijinul Institutului Naţional de Statistică şi al Oficiului Român pentru Imigrări, prezentăm în cele ce urmează şi o serie de date
statistice privind prezenţa femeilor în rândurile emigranţilor în funcţie de regiunile de dezvoltare, statistici privind numărul de femei/bărbaţi imigranţi ce sosesc
în România, repartizarea lor teritorială în România, precum şi grupele de vârstă ale celor care migrează în România. Nu au fost încă găsite statistici privind
statutul social, economic şi profesional al femeii migrante (statut ce ar putea explica motivele pentru care femeile din anumite zone ale ţării aleg să emigreze).
Nu au fost încă găsite statistici despre inserţia profesională a femeilor în ţara de destinaţie;
3. legislaţie. Au fost reţinute extrase relevante din legislaţie privind imigraţia, în vigoare astăzi în România. Cadrul legal existent este completat de o scurtă
prezentare a dezbaterilor politice din cadrul Parlamentului din ultimii ani privind fenomenul migrator din România şi consecinţele sale sociale şi economice.
Scopul acestei sinteze este de a ridica un semn de întrebare cu privire la modul în care fenomenul migrator e perceput de elitele politice naţionale, cu atât mai
mult cu cât rolul politicului este definitoriu în crearea politicilor de migraţie;
4. politici publice privind migraţia. O secţiune importantă a acestui capitol o constituie politicile publice existente în România la nivelul autorităţilor centrale
şi locale: politici publice privind migraţia internaţională a cetăţenilor români; politici publice privind imigraţia; documente strategice care fac referire la
dimensiunea de gen şi fenomenul migraţiei; politici publice ale unor ONG-uri sau ale autorităţilor publice pentru încadrarea şi sprijinirea familiilor implicate
direct sau indirect în procesul migrator; politicile publice pentru încurajarea mamelor să nu mai migreze. Nu au fost identificate politici de direcţionare pe piaţa
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muncii pentru a descuraja emigrarea femeilor şi a mamelor. Aceasta din urmă este o direcţie de cercetare ce ar trebui continuată. O subsecţiune este dedicată
Bisericii Ortodoxe Române şi iniţiativelor sale în privinţa consecinţelor migraţiei. Rolul Bisericii Ortodoxe Române în cadrul migraţiei internaţionale este
evidenţiat, în acest sens, prin raportare la cele două unităţi temporale importante în trasarea parcursului migrator, perioada anterioară anului 1989 şi cea de după
1990. Ar fi interesant de văzut în ce măsură BOR devine sensibilă la problematica migraţiei, transformându-se atât într-o reţea de integrare socială pentru
femeile migrante şi pentru familia lăsată acasă, cât şi într-un actor social capabil să reacţioneze şi chiar să suplinească lipsa de implicare a autorităţilor locale în
gestionarea fenomenului;
5. iniţiative ale societăţii civile. Echipa a centralizat o serie de proiecte ale unor instituţii publice naţionale şi internaţionale, ale ONG-urilor şi ale societăţii
civile privind imigraţia şi emigraţia femeilor, traficul de femei şi copii. Au fost identificate ONG-urile care au ca obiect de activitate imigraţia/emigraţia şi
integrarea femeilor, traficul de femei şi copii; ONG-urile care au derulat şi derulează proiecte în acest domeniu; proiecte ale societăţii civile care susţin
integrarea femeilor emigrante; proiecte ale societăţii civile privind integrarea femeilor imigrante; proiecte ale societăţii civile care suplinesc absenţa legislaţiei
în domeniul abandonului familial, drepturile parentale etc. Iniţiativele şi publicaţiile Asociaţiei Alternative Sociale privind consecinţele emigraţiei asupra
familiilor, a copiilor şi a femeilor sunt prezentate sintetic într-o subsecţiune separată.
Încheiem capitolul dedicat fenomenului migraţiei cu două studii de caz la nivelul unor comunităţi locale: oraşul Roman; şi municipiul Roman vs municipiul
Buzău (comuna Vadu-Soreşti). Au fost urmărite toate direcţiile prezentate mai sus.
Analiză pe baza metodologiei frame – abordarea migraţiei românilor în discursurile actorilor politici naţionali şi a reprezentanţilor diasporei. Analiza
concentrată asupra celor două categorii de actori politici, cei naţionali şi cei din diasporă, schiţează, pe baza metodologiei de tip frame, modul în care ei dau sens,
răspund şi propun soluţii la problematica migraţiei internaţionale. Tabelul prezent în paginile de mai jos schiţează, într-o manieră descriptivă, interesul manifestat
faţă de tematica migraţiei externe.
În anexă includem un interviu cu preotul Dumitru Găină – preot misionar în Australia în anii 1972-1992. Făra a emite pretenţia unei aplicabilităţi general
valabile, interviul cu preotul Găină traduce implicarea activă a Bisericii Ortodoxe atât în susţinerea migranţilor, cât şi în păstrarea „identităţii” româneşti în afara
graniţelor într-o perioadă deloc favorabilă iniţierii unui astfel de demers.
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Date statistice în domeniul migraţiei
(Cristina Negoiescu, Daniela Spînu, Maria-Mădălina Toader)

Figura 1. Imigranţi şi emigranţi din România în 2009 pe regiuni de dezvoltare şi pe sexe (Sursa: Anuarul Statistic 2010, Institutul Naţional de Statistică)
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Feminin

Sursa: © 1998-2007 Institutul Naţional de Statistică
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2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

6 260
8 148
6 828
8 856
5 742
5 670
6 443

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

2002

UM: Număr persoane

4 454

4 910

7 955

6 736

9 076

10 522

11 447

14 197

9 260

9 695

15 067

22 949

50 594

Emigraţie

Tabelul 1. Emigranţi pe sexe
Ani

Sex

Figura 2. Emigranţi total şi pe sexe în perioada 2004-2009
(Sursa: Anuarul Statistic 2010, Institutul Naţional de Statistică)

343

Figura 3. Emigranţi pe sexe în perioada 2004-2009
(Sursa: Anuarul Statistic 2010, Institutul Naţional de Statistică)
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Tabelul 2. Ascensiunea primelor zece state de provenienţă în funcţie de gen, valori absolute şi procentuale

Sursa: Raport al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Italia: L’Immigrazione per lavoro în Italia. Evoluzione et prospettive, 2011,
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/A8D198AF-983E-459F-9CD1-A59C14C0DEA9/0/Rapporto_Immigrazione_2011.pdf
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Tabelul 3. Forţa de muncă domestică străină pe zone geografice de provenienţă şi gen, 2002-2008

Sursa: Raport L’Immigrazione per lavoro în Italia. Evoluzione et prospettive, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, 2011
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Imigraţie

Figura 4. Imigranţi total şi pe sexe în perioada 2004-2009
(Sursa: Anuarul Statistic 2010, Institutul Naţional de Statistică)
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Figura 5. Imigranţi pe sexe în perioada 2004-2009
(Sursa: Anuarul Statistic 2010, Institutul Naţional de Statistică)
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Figura 6. Imigranţi pe grupe de vârstă în perioada 2004-2009
(Sursa: Anuarul Statistic 2010, Institutul Naţional de Statistică)
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Tabelul 4. Procentajul femeilor imigrante în România, în funcţie de ţara de origine – Top 10
Ţara de origine

Femei

Total imigranţi

%

Moldova

11 785 16 825

70%

China

2 915

6 981

42%

Turcia

1 590

8 906

18%

Ucraina

989

1 332

74%

SUA

745

1 853

40%

Federaţia Rusă

519

731

71%

Siria

511

2 303

22%

Tunisia

436

1 511

29%

Filipine

430

519

83%

Irak

417

1 198

35%

Alte ţări

4471

17 142

26%

Total

24 808 59 301

42%

Sursa: Oficiul Român pentru Imigrări, Ministerul Administraţiei şi Internelor
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Figura 7. Imigranţi după ţara de provenienţă 2004-2009
(Sursa: Anuarul Statistic 2010, Institutul Naţional de Statistică)
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Irak

Alte ţări

235

197

305

13

214

343

1 752 8 471

34

Iaşi

1 653

18

23

39

11

22

7

53

7

1

214

2 048

8

Ilfov

130

566

194

15

47

25

33

0

82

24

352

1 468

6

Cluj

534

26

32

35

49

15

13

271

5

2

296

1 278

5

Timiş

398

46

29

38

49

11

58

84

3

6

408

1 130

5

Constanţa

405

20

188

34

25

24

41

0

17

3

252

1 009

4

Galaţi

684

10

18

18

6

12

1

1

3

2

40

795

3

Suceava

586

6

2

120

24

9

0

0

2

0

18

767

3

Bacău

540

13

9

27

7

12

2

1

5

4

41

661

3

Braşov

288

8

23

25

42

13

3

1

8

3

71

485

2

323

287

464

250

179

48

12

84

29

1 027 6 696

11 785 2 915 1 590 989

745

519

511

436

430

417

4 471 24 808 100

Alte judeţe 3 993
Total

Sursa: Oficiul Român pentru Imigrări, Ministerul Administraţiei şi Internelor
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%

Filipine

174

Total

Tunisia

1 879 785

Rusă

Siria

Federaţia

SUA

2 574

Turcia

Bucureşti

Judeţul

China

Ucraina

Moldova

Tabelul 5. Repartiţia teritorială a femeilor imigrante în România – Top 10 judeţe

27

Legislaţia în vigoare privind migraţia
(Cristina Negoiescu)
Legislaţia naţională
Nr.
crt.

1.

2.

3.

Articolele
legii

Capitolul
VI, art. 55

Art. 40

Art. 46

Prevederile generale

Sursa

Alocaţia de hrană a imigrantei:
c) norma de hrană = 860 de calorii – supliment acordat gratuit pentru
solicitanta de azil însărcinată între lunile a 5-a şi a 9-a sau care a născut
şi nu alăptează copilul în vârstă de până la 1 an;
d) norma de hrană = 1 225 de calorii – supliment acordat pentru
solicitanta de azil care a născut şi alăptează copilul în vârstă de până la
1 an.
Excepţii de la procedura invitaţiei
(1) Centrul Naţional de Vize poate aproba acordarea vizelor, fără
îndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezenta secţiune, pentru
următoarele categorii de străini:
b) soţul/soţia şi părinţii străinului care se află în posesia unui permis de
şedere în România, cu condiţia ca acesta să fie valabil cel puţin 90 de
zile de la data acordării vizei de intrare.
Viza de lungă şedere pentru reîntregirea familiei
(1) Sponsorul posesor al unui permis de şedere temporară valabil un an,
al unui permis de şedere permanentă sau beneficiar al statutului de
refugiat ori al protecţiei subsidiare poate solicita reîntregirea familiei
pentru:
a) soţ/soţie;
b) copiii minori necăsătoriţi ai sponsorului sau ai soţului/soţiei, inclusiv
cei adoptaţi şi care se află în întreţinerea efectivă a sponsorului sau a
soţului/soţiei.
(2) Autoritatea pentru străini poate aproba, dacă sunt întrunite condiţiile
prevăzute de lege, reîntregirea familiei şi pentru următoarele categorii:
a) rudele de gradul I în linie ascendentă ale sponsorului sau ale
soţului/soţiei, în cazul în care nu se pot întreţine singure şi nu se bucură

Hotărârea nr. 1251/13.09.2006
pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.
122/2006 privind azilul în România,
în temeiul art. 108 din Constituţia
României, republicată, şi al art. 150
din Legea nr. 122/2006
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Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 194/2002 privind regimul
străinilor în România, republicată în
Monitorul Oficial al României,
partea I, nr. 201, 8 martie 2004

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 194/2002 privind regimul
străinilor în România, republicată în
Monitorul Oficial al României,
partea I, nr. 201, 8 martie 2004

Comentarii

Nr.
crt.

4.

5.

Articolele
legii

Art. 2

Art. 14

Prevederile generale

Sursa

de un sprijin familial adecvat în ţara de origine;
b) copiii adulţi necăsătoriţi ai sponsorului sau ai soţului/soţiei, în cazul
în care aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale.
(5) Străinii beneficiari ai statutului de refugiat sau ai protecţiei
subsidiare pot solicita reîntregirea familiei pentru soţ/soţie numai dacă
data la care a fost încheiată căsătoria este anterioară obţinerii uneia
dintre aceste forme de protecţie.
a) Integrarea socială reprezintă procesul de participare activă a
străinilor la viaţa economică, socială şi culturală a societăţii româneşti.
Măsurile prevăzute de lege în vederea integrării străinilor se referă la
facilitarea accesului la o serie de drepturi economice şi sociale, cum ar
fi dreptul la muncă, la educaţie, dreptul la o locuinţă, dreptul la
asistenţă medicală şi asistenţă socială şi la programele de integrare.
Programul de integrare adresat străinilor cu o formă de protecţie
constă în oferirea unui curs gratuit de limba română (la nivel de
începător), participarea la sesiuni de orientare culturală şi consiliere,
cazarea într-un centru al Oficiului Român pentru Imigrări pe durata
programului şi asigurarea asistenţei financiare.
Programul de integrare pentru străinii cu drept de şedere pe teritoriul
României are ca obiectiv oferirea posibilităţii de a achiziţiona un bagaj
minim de cunoştinţe şi deprinderi, în principal prin cursuri de limba
română, programe de orientare culturală şi consiliere, care să le permită
să acceseze celelalte servicii şi politici sociale în condiţii asemănătoare
cu cetăţenii români.

354

Ordonanţa Guvernului nr. 44/2004
privind integrarea socială a străinilor
care au dobândit o formă de
protecţie sau un drept de şedere în
România, precum şi a cetăţenilor din
statele membre ale Uniunii Europene
şi Spaţiului Economic European

Comentarii

Trebuie menţionat faptul că
legislaţia din domeniul
integrării străinilor nu
prevede măsuri speciale de
protecţie pentru femeile
imigrante.

Dezbaterile politice din Parlament privind fenomenul migrator din România şi consecinţele sale sociale şi economice
(Daniela Spînu)
Anul

2004

2006

2007

Tematica abordată
1. Motivele emigraţiei, conexiunea migraţie internaţională – terorism, dualitatea migraţie-remitenţe.
„Spania a arătat o disponibilitate deosebită pentru forţa de muncă românească, în special în domeniul agricol. Sate
întregi, unde tinerii şi vârstnicii nu mai aveau ce munci, şi-au încercat norocul plecând. Câştigurile au fost
atrăgătoare, faţă de sumele pe care le-ar fi primit în ţară. Cei rămaşi aşteptau cu nerăbdare să le fie trimis şi lor ceva
din ce câştigau cei plecaţi.”
2. Rolul esenţial al remitenţelor în susţinerea familiei rămase acasă şi a economiei statului. Limitarea efectelor la
patternul consumerist.
Subliniază prin intervenţia sa eşecul democraţiei, ce s-a dovedit incapabilă să modifice statusul multor români, dar a
dus la adâncirea clivajelor dintre „pătura îmbogăţiţilor” (cei cu dare de mână, pentru care averea se măsoară în
„bolizii pe patru roţi”) şi cea a săracilor („cei care consideră că realizarea vieţii este doar o maşină de spălat, o mobilă
mai ca lumea şi un computer pentru copil” a)).
3. Atragerea atenţiei asupra unor poziţii adoptate de membrii PD-L prin care se încerca impozitarea veniturilor
românilor ce lucrează în străinătate.
„Dezaprobăm modul în care înţeleg reprezentanţii Coaliţiei «Dezastru şi Amnezie» să stimuleze munca, să încurajeze
cetăţenii români care lucrează în străinătate şi care contribuie la crearea unui aflux de valută înspre ţară.”b)
4. Migraţia românilor şi atentatele de la Madrid.
„Dacă, dintr-un motiv sau altul, un accident de muncă, de transport sau o boală profesională ar conduce la decesul
unui spaniol care lucrează în România, vina ar fi a guvernului spaniol că nu a asigurat locurile de muncă suficiente
spaniolilor? Această situaţie redusă la absurd ne-ar conduce la ideea că, dacă guvernul Năstase nu ar fi reuşit să
elimine vizele Schengen nu ar fi existat victime româneşti în Spania?”c)
Remitenţele.
Declaraţii politice care critică, pe de o parte, plecarea segmentului celui mai productiv al forţei de muncă, „acceptând
toate umilinţele de afară decât lipsa de perspectivă şi oportunitate din ţară”, iar pe de altă parte, faptul că statul român
nu este capabil să exploateze uriaşa resursă a mâinii de lucru reprezentată de cetăţenii români aflaţi la muncă în
străinătate, cu atât mai mult cu cât „banii care vin din afara României se traduc în vile, maşini, bunuri de consum,
precum şi în aglomerarea hipermarketurilor care înfloresc peste noapte”d).
1. Încurajarea revenirii migranţilor în ţară. Migrantul român devine obiect şi subiect al agendei politice.
„Multe dintre problemele nerezolvate de tranziţia spre economia de piaţă şi spre un stat al bunăstării au fost abordate
de către o bună parte dintre români pe cont propriu prin emigrarea temporară în străinătate.”e)
„…avem nevoie de oameni care să construiască autostrăzi, care să lucreze pentru mediu şi sectorul privat. Diferenţele
salariale dintre Spania şi România vor fi minime în câţiva ani. Voi face posibil să staţi acasă cu familiile voastre.”f)
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Iniţiatorii

Mitzura Arghezi, Grigore Emil
Rădulescu, Nicu Spiridon, Radu
Liviu Bara

Constantin Amarie

Traian Băsescu, Mircea Geoană,
Mihai Sandu Capră, Nicuşor
Păduraru, Valeriu Zgonea

„Este criză de forţă de muncă în România, este criză economică în Spania şi Italia. Cred că sunt condiţiile reunite ca
printr-un efort comun să putem să creăm condiţii ca ei să se întoarcă acasă.”g)
2. Manifestările xenofobe din Italia. Reacţiile parlamentarilor se concentrează în special în jurul imaginii pe care
aceşti migranţi o pot atribui ţării, în contexte aspru criticate de guvernele statelor-gazdă sau de partidele
extremiste.
„Politicienii din Parlamentul României pot face un prim pas prin deschiderea mai multor cabinete parlamentare în
Italia pentru a veni în ajutorul românilor cu asistenţă gratuită în diverse domenii. Poate fi un pas mărunt, dar eu
consider că fiecare gest este important pentru românii plecaţi din ţară chiar şi temporar, care suferă acum cel mai mult
pentru faptul că se numesc români.”h)
„Consider că este cazul să ne implicăm în remedierea situaţiei, fiindcă în joc sunt destinele cetăţenilor pe care îi
reprezentăm. Nu putem rămâne pasivi la violenţele la care sunt expuşi semenii noştrii din Italia şi la denigrarea
României. Este momentul să dăm dovadă de solidaritate şi responsabilitate dacă vrem ca eticheta pe care unii
politicieni vor s-o aplice României să nu se lipească.”i)
„Cu toate că ne stau la dispoziţie chiar datele furnizate de către oficialităţile italiene, nu vrem să cădem în aceeaşi
greşeală a extremiştilor, arătându-i cu degetul pe cei care deţin cel mai mare procent de infractori din Italia, doar
pentru a dovedi că noi deţinem locul întâi. Un astfel de gest nu rezolvă nimic, ci introduce un criteriu fals în
evaluarea unei situaţii. Nu există naţiuni infractoare şi nici naţiuni divine, cum nu există nici rase inferioare şi nici
rase superioare. Există doar indivizi ce încalcă legea şi indivizi care nu o respectă, indiferent de rasă, naţionalitate sau
convingeri religioase.”j)
„Este nevoie de o campanie complexă de promovarea a culturii şi a valorilor româneşti. Anul trecut, fostul guvern a
alocat 30 de milioane de lei pentru derularea unei campanii de comunicare externă, prin prezentarea unei oferte
informaţionale alternative la discursul mediatic emoţional generat de actele de infracţionalitate ale unor cetăţeni
români. Iniţiativa este apreciabilă, însă beneficiile s-au dovedit a fi lipsite de relevanţă.”k)
Efectele negative ale migraţiei: copiii rămaşi singuri acasă.
Propunere legislativă privind protecţia copiilor lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada cât aceştia se află la muncă
în străinătate. Proiectul de lege, deşi adoptat de Senat, e respins de Camera Deputaţilor pe motiv că „încalcă
2009dispoziţiile legislative potrivit cărora este interzisă instituirea aceloraşi reglementări în două sau mai multe acte
Gheorghe Barbu, Petru Călian
2010
normative”l). Singura luare de cuvânt pentru susţinerea proiectului îi aparţine Verginiei Vedinaş, care argumenta
necesitatea intervenţiei statului, deşi îngrijirea copiilor aparţine de facto familiei. Nu poate fi dată vina pe
iresponsabilitatea părinţilor sau pe dezinteresul lor, afirma ea.
Florin-Costin Pâslaru, Maria
Efectele negative ale migraţiei, migraţia tinerilor, a medicilor şi inginerilor, migraţia feminină şi traficul cu fiinţe
2011
Stavrositu, Iosif Kötő, Mircea
umane, urmate de o axă relativ nouă: dimensiunea culturală şi identitatea naţională.
Lubanovici
a)
Grigore Emil Rădulescu, „Economia subterană şi românii care lucrează în străinătate”, şedinţa Camerei Deputaţilor, 20 mai 2004.
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b)

Nicu Spiridon, „Reprezentanţii Coaliţiei «Dezastru şi Amnezie» vor să pună biruri pe românii care lucrează în străinătate”, şedinţa Camerei Deputaţilor, 6 aprilie

2004.
c)

Radu Liviu Bara, „Terorismul şi posibilitatea de a munci în străinătate”, şedinţa Camerei Deputaţilor, 23 martie 2004.

d)

Constantin Amarie, „Guvernul nu are o strategie pentru valorificarea rezultatelor muncii românilor angajaţi în străinătate”, şedinţa Camerei Deputaţilor, 23 mai

2006.
e)

Traian

Băsescu,

„Mesajul

Preşedintelui

României

în

faţa

Camerelor

reunite

ale

Parlamentului”,

15

septembrie

2009

(http://www.presidency.ro/?_RID=det&tb=date&id=11409&_PRID=ag, accesat la 18.01.2010).
f)

Elena Enache, „Băsescu către românii din Spania: «Vreau să vă întoarceţi acasă»”, noiembrie 2007 (http://www.ziare.com/basescu/presedinte/basescu-către-

romanii-din-spania-vreau-sa-va-intoarceti-acasa-185575, accesat la 25.04.2010.
g)
h)

„ Geoană promite românilor din străinătate 20 000 de euro dacă se întorc în România”, 21 septembrie 2008, (www.realitatea.net, accesat la 23.04.2010).
Mihai Sandu Capră, „Apel la implicarea activă a instituţiilor statului în apărarea drepturilor românilor care lucrează în străinătate”, şedinţa Camerei Deputaţilor, 6

noiembrie 2007.
i)

Nicuşor Păduraru, „Necesitatea unui dialog interparlamentar pe tema românilor din Italia,” dezbateri parlamentare, şedinţa Camerei Deputaţilor, 24 februarie

2009.
j)

Nicuşor Păduraru, „Declaraţie politică cu subiectul «necesitatea unui dialog interparlamentar pe tema românilor din Italia»”, şedinţa Camerei Deputaţilor, 24

februarie 2009.
k)

Valeriu Ştefan Zgonea, „Declaraţie politică: Respect faţă de români” (http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=6587&idm=1,48&idl=1, accesat

18.01.2010).
l)

Dezbaterea şi respingerea propunerii legislative privind protecţia copiilor ce sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în

străinătate, şedinţa Camerei Deputaţilor, 20 februarie 2008.
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Politici publice privind migraţia internaţională a cetăţenilor români
(Daniela Spînu)
Politici publice privind emigraţia
Denumirea actului
normativ
Durata
Stadiul
implementării

Măsurile iniţiate

Sursa
Denumirea actului
normativ
Durata
Stadiul
implementării

Planul de măsuri privind sprijinirea cetăţenilor români aflaţi în Italia: campanie de informare asupra posibilităţilor de revenire în România
(Hotărârea nr. 1347/5.11.2007)
2007-2008
Finalizat
– Cooperare de natură poliţienească, judiciară şi asistenţă consulară.
– Conceperea unor proiecte în domeniul pregătirii forţei de muncă şi incluziunii sociale.
– Formarea profesională şi recalificarea în special pentru populaţia romă (renovare/construcţii de case în România şi Italia).
– Campanii de informare a lucrătorilor români în Italia despre posibilităţile economice din România, stimularea revenirii în ţară.
– Activităţi culturale şi artistice menite să promoveze imaginea României în Italia (proiecţii de film, mese rotunde, seminare, conferinţe,
organizarea unei săptămâni a României la Roma şi Milano, promovare turistică, concerte de muzică simfonică, uşoară şi folclorică,
momente de coregrafie şi balet, dansuri populare).
– Implicarea mass-mediei italiene în reflectarea unei imagini realiste a societăţii româneşti actuale.
– Parteneriate între asociaţiile româneşti şi ONG-urile din Italia.
– Propunerea de implicare a BOR şi a asociaţiilor româneşti din Italia în proiecte sociale de sprijinire a cetăţenilor români aflaţi în situaţie
precară şi în promovarea elitelor profesionale româneşti (consilii parohiale).
– Propunerea de a intensifica rolul preoţilor parohi de consiliere în probleme familiale, spirituale.
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG1347-2007.pdf
*Prevederile sunt preluate din textul legii, fără a reda interpretarea autorului.
Planul de măsuri pentru revenirea în ţară a cetăţenilor români care lucrează în străinătate – Hotărârea nr. 187/2008
2008-2010
Proiect finalizat
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– Crearea unei baze de date care să conţină informaţii cu privire la numărul migranţilor din fiecare stat, ţările de emigrare, domeniile de
activitate căutate, condiţiile de lucru şi motivele ce au stat la baza deciziei de a migra*.
– Organizarea unor burse ale locurilor de muncă în zonele intens populate de români.
Măsurile iniţiate
– Programe speciale pentru lucrătorii migranţi români interesaţi să lucreze în agricultură pe teritoriul României.
– Încurajarea dezvoltării activităţilor economice în mediul rural, investind remitenţele în dezvoltarea unor întreprinderi mici şi mijlocii.
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/HOTARARI-DE-GUVERN/HG187-2008.pdf
Sursa
* Planul de măsuri pentru revenirea în ţară a cetăţenilor români care lucrează în străinătate (http://www.dreptonline.ro/, accesat la 14 aprilie 2010).
Denumirea actului
normativ
Durata
Stadiul
implementării

Măsurile iniţiate

Sursa
Denumirea actului
normativ
Durata
Stadiul
implementării
Măsurile iniţiate

Sursa

Oficiul pentru migraţia forţei de muncă, Hotărârea Guvernului nr. 1320/2001 (denumit iniţial Oficiul Naţional pentru Recrutare şi Plasare a
Forţei de Muncă în Străinătate)
În 2007 se decide desfiinţarea oficiului, atribuţiile fiind preluate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
– Aplicarea, în domeniul circulaţiei forţei de muncă, a tratatelor internaţionale semnate în numele României şi a acordurilor, convenţiilor şi
înţelegerilor semnate de guvernul României şi guvernele altor state.
– Recrutarea şi plasarea forţei de muncă în străinătate în statele cu care România nu are încheiate acorduri bilaterale în domeniul forţei de
muncă.
– Eliberarea permiselor de muncă pentru străini, astfel încât ei să se poată încadra în muncă în România.
– Cooperarea cu instituţiile specializate din România, statele membre ale Uniunii Europene, precum şi din alte state.
http://www.mai.gov.ro/Documente/Transparenta%20decizionala/NF_HG_structura_org_si_atributii_ORI.pdf
*Prevederile sunt preluate din textul legii, fără a reda interpretarea autorului.
Hotărârea Guvernului nr. 823/2002, Centrul de Informare şi Documentare pentru Lucrătorii Migranţi

– Elaborarea şi difuzarea unor materiale informative pentru lucrătorii migranţi referitoare la condiţiile de muncă şi viaţă din România şi din
străinătate.
– Difuzarea informaţiilor referitoare la prevederile legislaţiei comunitare şi interne în materie, inclusiv la prevederile acordurilor bilaterale,
precum şi procedurile administrative legate de aplicarea lor.
– Realizarea unor studii referitoare la circulaţia lucrătorilor migranţi.
http://www.mediauno.ro/?a=detaliu&articole_id=2732
*Prevederile sunt preluate din textul legii, fără a reda interpretarea autorului.
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Denumirea actului
normativ
Durata
Stadiul
implementării

Măsurile propuse

Sursa

Atribuţii ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate (conform Hotărârii
Guvernului nr. 1326/2004)

– Promovarea, în colaborare cu celelalte instituţii competente, a unor măsuri de asigurare şi protejare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor
români ce lucrează în străinătate şi de prevenire a abuzurilor de orice fel la adresa lor.
– Facilitarea menţinerii unei legături permanente cu ţara a cetăţenilor români ce lucrează în străinătate, astfel încât să îşi poată exercita
drepturile constituţionale.
– Asigurarea consultanţei în litigii şi conflicte de muncă, în scopul de a respecta drepturile cetăţenilor români ce lucrează în străinătate,
potrivit legislaţiei aplicabile în statul respectiv.
– Acordarea de sprijin, pe lângă autorităţile competente, pentru rezolvarea problemelor de muncă şi sociale cu care se confruntă românii ce
lucrează în străinătate.
– Monitorizarea, în colaborare cu MAE, a aplicării acordurilor, convenţiilor şi înţelegerilor încheiate de guvernul României şi guvernele
altor state şi a tratatelor internaţionale încheiate în numele României.
– Promovarea unor acţiuni de informare şi conştientizare privind riscul muncii ilegale şi al lipsei asigurărilor sociale.
– Pregătirea condiţiilor pentru integrarea în UE şi pentru accesul, după aderare, al cetăţenilor români pe piaţa forţei de muncă a UE.
– Propunerea de a modifica şi, după caz, a completa legislaţia naţională în domeniul protecţiei cetăţenilor români ce lucrează în străinătate.
http://www.legestart.ro/hotararea-1326-2004-modificarea-completarea-Hotararii-Guvernului-737-2003-organizarea-funcţionareaMinisterului-Muncii-Solidaritatii-Sociale-Familiei-%28MTI2MDQ2%29.htm
*Prevederile sunt preluate din textul legii, fără a reda interpretarea autorului.

Politici publice privind imigraţia
Denumirea actului
normativ
Durata
Stadiul
implementării
Măsurile propuse

Strategia naţională privind imigraţia pentru perioada 2011-2014 (Hotărârea Guvernului nr. 498/2011)
2011-2014
În desfăşurare
„Migraţia este un proces care trebuie gestionat, şi nu o problemă ce trebuie rezolvată.”
1. Obiectiv strategic: promovarea migraţiei legale în beneficiul tuturor părţilor: societatea românească, imigranţii şi statele lor de origine.
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Sursa

1.1. Asigurarea unei informări permanente a străinilor privind posibilităţile şi condiţiile de migraţie legală în România.
1.2. Admiterea cetăţenilor unor state terţe în scop de muncă potrivit nevoilor identificate pe piaţa autohtonă a forţei de muncă.
1.3. Facilitarea admiterii şi şederii pe teritoriul naţional a străinilor investitori în România şi a celor ce gestionează investiţiile efectuate pe
teritoriul naţional.
1.4. Promovarea învăţământului superior românesc şi facilitarea rămânerii pe teritoriul naţional a străinilor ce au studiat în România.
2. Obiectiv strategic: întărirea controlului legalităţii şederii străinilor pe teritoriul României şi aplicarea corespunzătoare a măsurilor de
îndepărtare şi a măsurilor restrictive.
2.2. Întărirea cooperării între autorităţile române competente pentru a combate imigraţia ilegală şi munca nedeclarată.
2.3. Dezvoltarea cooperării cu statele terţe cu potenţial migraţionist.
2.4. Aplicarea măsurilor de returnare a imigranţilor ilegali la standardele UE.
3. Obiectiv strategic: îmbunătăţirea sistemului naţional de azil în scopul de a eficientiza şi a asigura conformitatea cu standardele legale
naţionale, europene şi internaţionale aplicabile.
3.3. Combaterea eficientă a abuzului la procedura de azil.
3.4. Asigurarea unui standard demn de viaţă solicitanţilor de azil conform standardelor legale naţionale, europene şi internaţionale
aplicabile.
3.5. Asigurarea compatibilităţii şi interoperabilităţii cu celelalte sisteme de azil din statele membre şi coordonarea cu BESA (Biroul
european de sprijin în domeniul azilului).
4. Obiectiv strategic: participarea activă a României la eforturile comunităţii internaţionale şi ale statelor membre ale Uniunii Europene
pentru identificarea unor soluţii durabile pentru persoanele aflate în nevoie de protecţie internaţională.
5. Obiectiv strategic: integrarea socială a străinilor cu şedere legală.
http://www.monitoruljuridic.ro/act/strategia-nationala-din-18-mai-2011-privind-imigratia-pentru-perioada-2011-2014-emitent-guvernulpublicat-n-129083.html
*Prevederile sunt preluate din textul legii, fără a reda interpretarea autorului.
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Biserica Ortodoxă Română, autoare a unor politici publice?
(Daniela Spînu)

Problematicile BOR şi migraţia internaţională înainte de 1989

BOR şi migraţia internaţională după 1989

Interesele

Religia devine, în contextul procesului migrator, liantul dintre cei
care trec printr-un proces de „descompunere” şi „recompunere”a),
participând la crearea unui spaţiu familiar, fidel tradiţiilor de acasă.

Rolul

Susţinerea migranţilor veniţi în Australia pe „te miri ce căi” şi
păstrarea identităţii româneşti în afara graniţelor României.
„Eu am perfectat de multe ori aceste veniri pentru că oamenii ăştia au
venit înot, au trecut prin contrabandă, au venit pe te miri prin ce căi.
Când au scăpat pe poarta României, din cauza condiţiilor care li s-a
părut că nu sunt singure pentru ei omeneşte, ajunşi în Australia, nu au
avut nici un act doveditor. Am intervenit la Ministerul Muncii şi am
spus: «Domnule, puneţi-i la treabă, puneţi-i la probă. Spune că este
tractorist, să se urce pe tractor, specific meseriei sale». Şi am reuşit să
obţină ceva calificări, recunoaşteri în sine. A fost o luptă grea, dar
bună pentru că a dat câştig de cauză la integrarea lor, mai ales că
Australia a ajutat la cultivarea limbii engleze în rândul românilor,
inclusiv la şcoală. Îmi amintesc că Parohia Română, fiind
responsabilă în faţa guvernului Australiei ca sponsor pentru românii
care vin în Australia cu destinaţia Melbourne, ne-a indicat să-i
primim, să-i cazăm (i-am găzduit în biserică, unde aveam 12
încăperi), să-i orientăm, să-i plasăm la locul de muncă, să le dăm
posibilitatea să se integreze. Toate astea au trecut prin mâna mea.”c)

Soluţiile

Modalitate interesantă de a reconcilia statul român cu disidenţii. Dacă
atitudinea dezaprobatoare a regimului ceauşist avea să fie „îndulcită”
prin promisiunea de a aduce migranţii înapoi cu „faţa către Patrie” şi
de a limita pe cât posibil atitudinea lor refractară faţă de regim,
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Imaginea Bisericii Ortodoxe Române, care încearcă să reconcilieze
anticomuniştii din exil, cei ce au migrat în perioada comunistă, cu
lăcaşurile de cult din Diaspora acuzate de colaborarea cu regimul
comunistb).
BOR rămâne un punct de referinţă pentru cei ce încearcă experienţa
străinătăţii. În tot acest spaţiu, Biserica marchează un loc de întâlnire şi
socializare, unde oamenii pot interacţiona, pot schimba informaţii, pot
împărtăşi probleme şi soluţiona diverse dileme. Experienţa migraţiei
internaţionale, în contextul transnaţionalismului, a transformat Biserica
într-un „centru comunitar ce trebuie să îşi asume responsabilităţi sociale
şi culturale”d).
„Mulţi vin numai să se intereseze de locuri de muncă, cum să îşi
găsească o locuinţă, să întrebe pentru o recomandare. Astfel ne întâlnim,
am găsit locuri de muncă, locuinţe, am schimbat, ştii tu... Ai auzit de
legea asta, dar de asta? Şi asta ajută mult. Ne întâlnim în biserică. Unde
altundeva?”e)
Dimensiunea de gen este relevantă atât în ce priveşte atribuţiile divizate
în cadrul Comitetului Bisericesc din diasporă, cât şi în ajutorarea
migranţilor români. Comitetul bisericesc al lăcaşului de cult din Trento
conţine un comitet aparte destinat femeilor, ce se ocupă de o serie de
activităţi, de la pregătirea mâncărurilor şi organizarea vizitelor oficiale
până la activităţi caritabile ce implică distribuţia banilor în cazul naşterii
unui copil sau gestionarea unor situaţii deosebite prin care trec familiile
de migranţif).
Capacitatea Bisericii de a acţiona ca punct de referinţă crucial nu doar
pentru migranţii aflaţi în nevoie, ci mai ales pentru angajatorii italieni
care doresc să între în contact cu comunitatea română. În acest sens,
preotul devine interfaţa dintre migranţii români aflaţi în căutarea unui loc

migranţilor li se arăta susţinere în procesul de integrare.
de muncă şi patronii italieni, mulţi dintre ei fiind prezentaţi chiar în
„Am avut ocazia să întâlnesc un grup de medici. Mi-au spus:
timpul slujbelor religioase. Înfiinţarea, în contextul crizei economice, a
«Părinte, nu avem dovezi» sau: «Familia este acasă, eu aici şi să
Cantinei Parohiale „Bunul Samarinean”h), ce asigură săptămânal hrană
găsim o modalitate să rămânem». Am pus mâna pe telefon şi am
rece pentru cei care au nevoie de ajutor (Spania).
spus: «Domnule Consul, avem un grup de medici români». Dă-i…
Susţinerea familiei lăsate acasă:
vorbe grele aruncate. Au părăsit ţara, sunt excroci. Am spus atunci:
„Biserica sprijină familia lăsată acasă, în primul rând pentru că fiecare
«Domnule, nu mă interesează căile folosite de a pleca din ţară. Mă
episcopie în parte, fiecare parohie susţin potrivit directivelor centrale ale
interesează să-i întorc privirea către patrie, că-i comunistă, că-i
Bisericii, dar nu numai atât. Ce mai... a plecat a lui Nea Ion nu ştiu unde.
socialistă, că-i legionară. Indiferent. Să ştie că aceea e ţara din care a
Aoleo, măi, săracul! A rămas cu trei copii. Fiecare, până şi vecinul sare
plecat». După câteva minute sună, ţârrr... telefonul. Era Consulul…
în ajutor. Purta de grijă faţă de copii, să nu cadă pradă nebuniilor. Este în
«Ştiţi că v-aţi gândit bine, părinte, că e bine să le dăm şi familia?”. În atenţia absolută a Patriarhiei Române, cu atât cu cât se cuvine, cu
timpul meu s-au schimbat şapte consuli şi un ambasador. Era şi
îngrijire, cu alimente, îmbrăcăminte. Este în atenţia Bisericii oriunde şi
delicată funcţia pentru ei, dar şi pentru mine, care trebuia să le dau un mai ales în afara ţării. Ajutându-i pe cei rămaşi acasă să îşi justifice
răspuns creştinilor credincioşi. Ăştia erau fugiţii de acasă, trebuia să îi existenţa, BOR are obligaţia de ale purta grijă celor care sunt în nevoie”i).
integrez şi, cum spuneam, să privească spre naţiunea română, spre
ţară. Că nu vroiam să fac din ei comunişti acolo.”g)
a)
Ihlamur, The Romanian Orthodox Churches in Italy: The Construction of Romanian-Italian Transnational Orthodox Space (p. 318).
b)

Conovici (2009, vol. I, p. 497).

c)

Interviu cu preotul Dumitru Găină, 17 mai 2011, Bucureşti.

d)

Ihlamur, The Romanian Orthodox Churches in Italy: The Construction of Romanian-Italian Transnational Orthodox Space (p. 325).

e)

Interviu cu o migrantă, membră a Comitetului de femei din cadrul unei biserici din Italia, în Gulfer Ihlamur, The Romanian Orthodox Churches in Italy: The

Construction of Romanian-Italian Transnational Orthodox Space (p. 327).
f)

Ihlamur, The Romanian Orthodox Churches in Italy: The Construction of Romanian-Italian Transnational Orthodox Space (p. 323).

g)

Interviu cu preotul Dumitru Găină, 17 mai 2011, Bucureşti.

h)

Acţiuni social-filantropice în Parohia „Sfântul Nectarie Taumaturgul” din Coslada – Spania, 16.05.2011, http://www.basilica.ro/ro/diaspora_ortodoxa_romana/

actiuni_social_filantropice_in_parohia_sfantul_nectarie_taumaturgul_din_coslada_spania_3434.html, accesat la 16 mai 2011.
i)

Interviu cu preotul Dumitru Găină, 17 mai 2011, Bucureşti.
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Lucrări de licenţă şi de disertaţie privind migraţia (Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti )
(Daniela Spînu)

Autorul/Coordonatorul

Titlul

Categoria

Rezumatul, cuvintele-cheie

Anul

Chiroiu, Adrian

Les roumains dans le contexte des
migration internationales (1989-2007)

Lucrare de Studiul prezintă etapele ce structurează procesul de migraţie în funcţie de
licenţă
dimensiunea temporală, privite din perspectiva evoluţiei cadrului legal.

2007

Coman, Daniel

The impact of immigration on the
political and social life in UK in the
past ten years

Lucrare de
Cuvinte-cheie: immigration, UK, impact.
licenţă

2011

Danciu, Liana-Diana

La libre circulation des personnes et les
Lucrare de
Cuvinte-cheie: cetăţenie, participare la alegerile locale, liberă circulaţie.
droits fondamentaux de l’homme au sein
licenţă
de l’Union Europeénne

Frunză, Ana-Maria

La Roumanie en tant que pays
d’immigration

Gavrileţ, Nicolae
Ivanov, Alexandra
Lungu, Andreea

2007

Lucrare de
Cuvinte-cheie: România, imigraţie, încadrare pe piaţa muncii din România.
licenţă

Relaţiile dintre stat şi ONG-uri în
Lucrare de
Cuvinte-cheie: România, migraţie internaţională, ONG, legislaţie.
problematica migraţiei. România 2001licenţă
2010
Lucrare de
Cuvinte-cheie: migration, Soviet states, EU.
Migration from Soviet States to the EU
licenţă
Politicile Uniunii Europene în domeniul Lucrare de
Cuvinte-cheie: Uniunea Europeană, politici, justiţie şi afaceri interne.
licenţă
migraţiei şi azilului între 1990-2008

2010
2011
2011

Lucrare de
Cuvinte-cheie: migration, regionalism, refugee groups, South-Asia.
2011
licenţă
Vizând în prima parte să traseze particularităţile migraţiei forţei de muncă la
Migraţia forţei de muncă în cadrul UE.
nivel european şi să identifice impactul pe care îl are migraţia europeană
Deconstrucţia politicii Marii Britanii
Lucrare de
asupra ţării de destinaţie, lucrarea, axată pe monitorizarea presei, doreşte să 2009
Mitrea, Andreea Lavinia
privind imigraţia românilor prin prisma licenţă
prezinte imaginea României în spaţiul britanic prin prisma fenomenului
interferenţei dintre mituri şi realitate
migraţiei.
Maglaviceanu, Cristina

Intraregional migration and its impact
on South Asian regionalism
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Autorul/Coordonatorul

Titlul

Categoria

Rezumatul, cuvintele-cheie

Mihaiu, Cristina

Studiul se axează pe evidenţierea noţiunilor introductive privind migraţia
Politica privind piaţa muncii şi migraţia
Lucrare de forţei de muncă şi piaţa muncii, a politicilor existente în România în
forţei de muncă în România după
licenţă
domeniul migraţiei forţei de muncă, încadrarea cetăţenilor români în
integrarea în UE
străinătate.

Nan, Ioana

Comunitatea românilor din Ungaria:
aspecte identitare şi implicare politică

Anul

2008

Lucrare de Cuvinte-cheie: Biserică, religie, instituţii de învăţământ, presă, probleme ale
2011
licenţă
comunităţii, viaţă socială.

Studiul, structurat în jurul a trei axe – migraţie, gen şi tranziţie –, conturează,
plecând de la explicarea principalelor teorii ce traduc fenomenul migraţiei
Lucrare de
Migraţia feminină din România şi
2009
Spînu, Daniela Mihaela
internaţionale, impactul determinat de procesul migrator la nivelul micro
implicaţiile asupra societăţii româneşti licenţă
(familie, apropiaţi), şi la nivel macro (comunitatea pe care migranta o
părăseşte).
Situată la intersecţia a trei dimensiuni: migraţie, gen şi transnaţionalism,
cercetarea încearcă să identifice principalele efecte induse de procesul
„Marea evadare” la feminin. Studiu de
Lucrare de migrator feminin. Prima parte aduce în discuţie tematici puţin tratate în
caz: migraţia feminină rurală din
2011
Spînu, Daniela Mihaela
literatura de specialitate ca: analiza dezbaterilor parlamentare privind
România şi impactul asupra comunităţii disertaţie
migraţia internaţională în general şi cea feminină în particular sau chestiuni
locale
legate de conexiunea dintre BOR şi migraţia feminină.
Flexibilitate sau precaritate. Influenţa
Lucrare de Cuvinte-cheie: Italia, migraţie internaţională, politici neoliberale,
2007
Stoica-Sava, Oana
politicilor neoliberale asupra pieţei
licenţă
flexibilitate, precaritate.
muncii europene. Italia (2001-2005)
The immigration to the EU, the
Lucrare de Lucrarea descrie cadrul teoretic şi principalele traiectorii legislative ce
Varga, Sabina Maria
2007
evolution of the policies and ways of
licenţă
structurează procesul migrator.
dealing with the migration flux
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Proiecte imigraţie/emigraţie
(Maria-Mădălina Toader şi Johanna Dani)
Proiecte ale unor instituţii publice naţionale şi internaţionale, ale ONG-urilor şi ale societăţii civile privind imigraţia şi emigraţia femeilor,
traficul de femei şi copii
Au fost identificate diferitele instituţii care derulează sau care au derulat proiecte ce au ca obiect de activitate imigraţia şi emigraţia, precum şi integrarea femeilor
sau problematica traficului de femei şi copii. Aceste proiecte sunt destul de numeroase, iar instituţiile iniţiatoare şi purtătoare sunt variate. Organizaţiile
nonguvernamentale cu obiect de activitate exclusiv în acest domeniu sunt însă mult mai puţin numeroase (vezi secţiunea corespunzătoare).

Activitatea dezvoltată de ONG-uri în materie de trafic de fiinţe umane şi refugiaţi
(Johanna Dani)
Numărul de ONG-uri active care au
derulat activităţi în domeniul selectat

Axele de intervenţie

Trafic de fiinţe umane: 11 (Agenţia
naţională de prevenire a traficului de
minori; Agenţia Naţională împotriva
Traficului de Persoane; Asociaţia
Alternative Sociale; Asociaţia Ecumenică
a Bisericilor din România; AIDRom;
ARCA; ANITP; CARITAS Bucureşti;
Poliţia Română de Frontieră; Fundaţia
Filantropia – Timişoara; Asociaţia
EuroDEMOS)

Conştientizarea cu privire la riscurile
de a deveni victimă a traficului de fiinţe
umane; prevenire; reducerea
dimensiunii traficului; identificarea
celor mai eficiente soluţii împotriva
traficului; conştientizarea publică
asupra problemei; reabilitarea
victimelor traficului; protejarea
drepturilor omului prin măsuri de
prevenire şi combatere a traficului de
fiinţe umane

Beneficiarii
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Femei, copii

Sursele de finanţare
Fonduri ale Comisiei
Europene printr-un grant
de finanţare DAPHNE;
Comisia Europeană prin
intermediul Programului
General Prevention of
and Fight against Crime;
Organizaţia Internaţională
pentru Migraţie – Biroul
Bucureşti;
USAID/Creative
Associates International

Alte comentarii

Numărul de ONG-uri active care au
derulat activităţi în domeniul selectat

Axele de intervenţie

Beneficiarii

Sursele de finanţare

Alte comentarii

Inc. – SUA; Ambasada
Marii Britanii la
Bucureşti; UNICEF

Refugiaţi (Consiliul Naţional Român
pentru Refugiaţi)

Promovarea şi apărarea prin toate
mijloacele legale a drepturilor omului
în general şi a drepturilor refugiaţilor şi
solicitanţilor de azil în special;
protecţia şi exercitarea efectivă a
dreptului la azil în timpul procedurii de
determinare a statutului de refugiat şi
integrarea refugiaţilor recunoscuţi în
societatea românească

Beneficiarii fac parte
din categoriile
defavorizate care se
pot confrunta cu un
comportament de
respingere sau
marginalizare din
cauze specifice,
precum statutul de
refugiat sau azilant,
copiii neînsoţiţi,
femeile singure

Înaltul Comisariat al
Naţiunilor Unite pentru
Refugiaţi; Consiliul
Europei

Au fost organizate
două programe:
Revitalizarea
modalităţilor de
integrare pentru
solicitanţii de azil şi
refugiaţi – drepturile
refugiaţilor şi
solicitanţilor de azil;
Protecţia solicitanţilor
de azil şi a refugiaţilor
din România –
drepturile refugiaţilor
şi solicitanţilor de
azil.

Proiecte iniţiate la nivel local şi naţional vizând copiii ai căror părinţi lucrează în străinătate
(Daniela Spînu)
Proiecte iniţiate la nivel local
şi naţional
Iniţiativă realizată prin
intermediul unui Proiect
„SAPARD” – „Centru de Zi
pentru copii „
(Primaria Comunei
Andrieşeni)

Axele de intervenţie

Beneficiarii

Este conceput pentru 25 de copii care merg la şcoală în
comună, modelul fiind cel de „after school”. Centrul
beneficiază de două educatoare, o bucătăreasă, şi un asistent
social. Copiii sunt implicaţi în activităţi de creaţie,
educative. Primesc ajutor în realizarea temelor şcolare, au
un program de somn şi de joacă, primesc hrană caldă.

Se adresează
copiilor ai căror
părinţi sunt la
muncă în
străinătate cât şi
celor din medii
defavorizate .
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Sursele de
finanţare

Alte comentarii

Proiecte iniţiate la nivel local
şi naţional

Cluj-Napoca –Iniţiativă a unor
psihologi şi asistenţi sociali.
Pentru selectia copiilor,
iniţiatorii au luat legătura cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean,
care i-a îndrumat către licee şi
şcoli , către directorii acestora
şi către psihologii instituţiilor
respective.

Tabără la Năvodari (Iniţiativa
Organizaţiei de femei Social
Democrate)

29

Axele de intervenţie

Beneficiarii

Acestă initiativă propune o serie de teme la început de an
şcolar. Fiecare sesiunea de an şcoalar începe cu prezentarea
programului, la care copiii ai caror părinţi sunt plecaţi în
străinătate sunt liberi să participe, cu citirea în mod
obligatoriu a unui capitol din cartea lui Jack London, „Colţ
Alb” intitulat „Doctorul Iubirii”, tocmai pentru că
programul se vrea o „alternativă la prea multa violenţă pe
care copiii o văd şi o aplică” 29. Prima fază a constat în
realizarea unor sondaje pentru a testa dorinţa copiilor de a
participa la astfel de întâlniri. În a doua fază, copiii au fost
rugaţi să îşi noteze care sunt cele mai frecvente întrebări la
care ar dori să primească un răspuns, urmând ca în funcţie
de acestea psihologii să forumuleze un număr de 24 de teme
pe care ei să le aleagă pentru fiecare săptămană în parte.
Temele sunt extrem de variate „de la sex şi dragoste, până la
de ce trebuie să avem reguli, de ce părinţii sunt atât de
protectivi, de ce trebuie să ne respectăm vaârstele şi să trăim
fiecare etapă a vieţii la adevărata vârstă, cum ne prezentăm
la un interviu, cum mâncăm la un restaurant, ce este
familia”. Alte tematici privesc responsabilizarea copiilor.
Spre exemplu, una dintre acestea impune ca timp de o
săptămână copiii să ţină de mâna stângă un săculeţ cu nisip
de 3 kg fără să ştie de ce. La sfârşit li se promite şi o
recompensă. Acţiunea doreşte să lanseze un semnal de
alarmă faţă de ceea ce înseamnă să ai un copil şi ce
înseamnă să-l ignori ca pe o jucărie.
august 2011- realizarea unei tabere la Năvodari pentru 100
de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate.
Cu această ocazie, copiii au beneficiat şi de cursuri gratuite
de engleză şi franceză.

Interviu cu un asistent social şi psiholog implicat în Proiect.
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Reprezentanţii
au început
selecţia în
şcolile cu număr
mare de copii ai
căror părinti
sunt plecaţi în
străinătate.

copii ai căror
părinţi sunt
plecaţi la muncă
în străinătate

Sursele de
finanţare

Alte comentarii

Alternative Sociale. Publicaţii şi resurse – protecţia copilului
(Maria-Mădălina Toader)
Această secţiune prezintă iniţiativele şi publicaţiile Asociaţiei Alternative Sociale privind consecinţele emigraţiei asupra familiilor, a copiilor şi a femeilor.

Nr. crt.

1.

2.

3.

Denumirea
publicaţiei (anul
apariţiei)

Iniţiatorii/Par
tenerii

Metodologie de
asistenţă socială,
psihologică şi
juridică a copiilor
rămaşi singuri acasă
ca urmare a plecării
părinţilor la muncă
în străinătate (2007)

Asociaţia
Alternative
Sociale

Analiză la nivel
naţional asupra
fenomenului copiilor
rămaşi acasă prin
plecarea părinţilor
la muncă în
străinătate (2008)

Asociaţia
Alternative
Sociale,
UNICEF
România şi
Gallup
România

Pliantul copilului
singur acasă (2009)

Asociaţia
Alternative
Sociale

Descrierea şi activităţile
Această publicaţie se adresează specialiştilor implicaţi în
protecţia drepturilor copilului ai cărui părinţi sunt plecaţi
la muncă în străinătate: asistenţi sociali, psihologi,
psihopedagogi, profesori etc. Metodologia implică
următoarele aspecte: consecinţe ale plecării părinţilor la
muncă în străinătate (studii şi cercetări), cadrul legislativ
al protecţiei drepturilor copilului singur acasă, asistenţa
socială a copilului singur acasă, asistenţa psihologică a
copilului singur acasă, rolul profesorului în lucrul cu
copiii singuri acasă, psihopedagogia prevenirii
consecinţelor negative ale plecării părinţilor asupra
copiilor, sistemul de protecţie al copilului singur acasă,
fişă pentru identificarea situaţiei copilului singur acasă.
Studiul, realizat în cadrul unui proiect al Asociaţiei
Alternative Sociale finanţat de UNICEF România şi
Gallup România, oferă pentru prima dată informaţii
concrete despre acest fenomen de nivel naţional ce
afectează copii de toate vârstele. Numărul copiilor d
afectaţi de migraţia părinţilor indicat de studiu la nivelul
anului 2008 este de 350 000. O mare parte – cam 126
000 – au ambii părinţi plecaţi, iar vârsta sub 10 ani. 16%
din copiii cu ambii părinţi plecaţi au petrecut mai mult
de un an fără ei, iar 3% chiar mai mult de patru ani.
A avea părinţii plecaţi la muncă în străinătate nu e uşor.
În absenţa părinţilor, în viaţa copiilor rămaşi acasă pot
apărea anumite schimbări ce fac mai mult rău decât bine.
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Linkuri utile (comentarii)

http://www.singuracasă.ro/download_count
er/downloads/AAS_Metodologie_Singur_a
casă.pdf
Publicaţia este disponibilă online.

http://www.alternativesociale.ro/publicatiicopii/analiz-la-nivel-naional-asuprafenomenului-copiilor-rmai-acasă-prinplecarea-prinilor-la-munc-in-strintate.html
Publicaţia este disponibilă online.

http://www.alternativesociale.ro/publicatiicopii/pliantul-copilului-singur-acas.html
Publicaţia este disponibilă online.

Nr. crt.

4.

5.

Denumirea
publicaţiei (anul
apariţiei)

Ghid pentru părinţii
care pleacă la
muncă în străinătate
(2009)

Manual pentru
profesioniştii care
lucrează cu copiii
rămaşi singuri acasă
ca urmare a plecării
părinţilor la muncă
în străinătate (2009)

Iniţiatorii/Par
tenerii

Asociaţia
Alternative
Sociale

Descrierea şi activităţile
Pliantul e o sursă de informare pentru copiii ce vor să
înveţe să depăşească greutăţile antrenate de emigraţia
părinţilor.
Un ghid pentru părinţii ce pleacă la muncă în străinătate
şi sunt nevoiţi să îşi lase copiii acasă. O carte ce îi poate
ajuta pe părinţi şi copii să se înţeleagă mai bine şi să facă
situaţia mai puţin dificilă din momentul de pregătire a
plecării până la situaţia de readaptare a familiei după
întoarcerea părinţilor din străinătate. Din ea poţi afla: ce
se întâmplă cu copiii despărţiţi de părinţi, ce poţi face tu,
ca părinte, pentru a uşura cât mai mult situaţia, cum să
pregăteşti copilul pentru plecarea ta la muncă, în ce fel
să ajuţi copilul să se adapteze după plecarea ta, cum să
comunicaţi la distanţă, cum să pregăteşti copilul pentru
(re)întoarcerea ta, ce instituţii te pot ajuta să previi şi să
depăşeşti consecinţele negative pe care le poate avea
asupra copilului plecarea ta la muncă în străinătate. O
parte din idei sunt cu siguranţă cunoscute, altele sunt
noi. Unele mesaje incluse sunt mai importante pentru
copiii de o anumită vârstă sau mai potrivite în funcţie de
contextul în care au crescut copiii. Sugestiile vor fi utile
dacă sunt adaptate la particularităţile unui anumit copil.
Manualul este un instrument de lucru pentru asistenţi
sociali, psihologi, profesori şi psihopedagogi, dar şi
pentru alte categorii de profesionişti ce lucrează cu copii
ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate.
Manualul oferă informaţii specifice pe tipuri de
intervenţie şi prezintă sistemul de protecţie a drepturilor
copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate în
ansamblul său: consecinţele plecării părinţilor la muncă
în străinătate (studii şi cercetări), cadrul legislativ al
protecţiei drepturilor copilului singur acasă, asistenţa
socială a copilului singur acasă, asistenţa psihologică a
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Linkuri utile (comentarii)

http://www.singuracasa.ro/asistenta_socială
/pentru_parinti/Ghidpentruparinti/
Publicaţia este disponibilă online.

http://www.alternativesociale.ro/publicatiicopii/manual-pentru-profesionitii-carelucreaz-cu-copiii-rmai-singuri-acas-caurmare-a-plecrii-prinilor-la-munc-instrintate.html
Publicaţia este disponibilă online.

Nr. crt.

6.

7.

8.

Denumirea
publicaţiei (anul
apariţiei)

Iniţiatorii/Par
tenerii

Ghid pentru cariera
mea (2006)

Asociaţia
Alternative
Sociale

Psihologia
dezvoltării copilului
(2006)

Asociaţia
Alternative
Sociale

Metode şi tehnici de
prevenire a
delincvenţei juvenile
(2006)

Asociaţia
Alternative
Sociale

Descrierea şi activităţile
copilului singur acasă, rolul profesorului în lucrul cu
copiii singuri acasă, psihopedagogia prevenirii
consecinţelor negative ale plecării părinţilor asupra
copiilor sistemul de protecţie a copilului singur acasă,
fişă pentru identificarea situaţiei copilului singur acasă.
Manualul completează resursele pe care profesioniştii le
au la dispoziţie în lucrul cu copiii singuri acasă:
metodologia de asistenţă socială, psihologică şi juridică,
tematicile de consiliere psihosocială, proiectele de
prevenire a situaţiilor de risc şi informare a copiilor,
activităţile din şcoli pentru dezvoltarea abilităţilor de
viaţă independentă, after-school, cluburi tematice etc.
Manualul cuprinde şi instrumente de lucru, exemple de
activităţi şi o fişă de identificare a copilului singur acasă,
ce poate fi folosită de orice profesionist pentru a sesiza
sau a referi cazul către alt profesionist ce trebuie să
intervină.
Lucrarea a fost elaborată pentru a ajuta copiii şi tinerii ce
doresc să afle mai multe despre ei, cum să îşi descopere
punctele tari, să realizeze ce meserie le-ar plăcea să aibă,
care sunt căile prin care pot ajunge să practice meseria
dorită şi cum îşi pot păstra locul de muncă obţinut.
Studiul se doreşte a fi o interpretare teoreticopsihologică a dezvoltării copilului. Această lucrare este
importantă pentru a înţelege schimbările ce au loc după
plecarea părinţilor în străinătate, prin corelarea teoriilor
cu realitatea concretă.
Materialul a fost elaborat în cadrul proiectului
„Reducerea vulnerabilităţii copiilor lăsaţi singuri acasă
de părinţii plecaţi la muncă în străinătate”, pentru a
stabili cauzele sociopsihologice ale apariţiei actelor de
delincvenţă juvenilă în rândul acestei categorii de
minori.
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Linkuri utile (comentarii)

http://www.scribd.com/doc/28101963/AAS
-Ghid-Pentru-Cariera-Mea
Publicaţia este disponibilă online.

http://singuracasa.ro/_images/img_asistenta
_socială/pentru_profesionisti/resurse_asiste
nta_socială_copil_singur_acasa/abilitati/AA
S_Psihologia_dezvoltarii_copilului.pdf
Publicaţia este disponibilă online.

http://singuracasă.ro/_images/img_asistenta
_socială/top_menu/AAS_Metode_si_tehnici
_de_prevenire_a_delincventei_juvenile_200
6.pdf
Publicaţia este disponibilă online.

Nr. crt.

9.

Denumirea
publicaţiei (anul
apariţiei)
Singur acasă! (2006)

Iniţiatorii/Par
tenerii
Asociaţia
Alternative
Sociale

Descrierea şi activităţile
Studiul a fost efectuat în zona Iaşi pe copii separaţi de
unul sau de ambii părinţi prin plecarea lor la muncă în
străinătate

Linkuri utile (comentarii)

http://singuracasă.ro/_images/img_asistenta
_socială/pentru_profesionisti/resurse_asiste
nta_socială_copil_singur_acasa/studii
/Prezentare_Singur_Acasă.pdf

Oraşul Roman – studiu de caz la nivel local, care a urmărit toate axele de cercetare
(Maria-Mădălina Toader)
Informaţii generale privind oraşul Roman
În perioada comunistă, municipiul Roman, centru industrial important, şi-a triplat populaţia, de la 25 000 de locuitori la jumătatea secolului XX ajungând la 80 000
de locuitori în 1990. În 2006, populaţia sa scade până la 70 000 de locuitori şi înregistrează constant, în continuare, o scădere demografică. Motivul a fost
privatizarea treptată a celor mai multe întreprinderi industriale în primul deceniu postcomunist. Dintre acestea enumerăm: Întreprinderea Mecanică Roman (IMR),
Fabrica de fire şi fibre poliamidice Polirom SA, Societatea de Producţie Industrială şi Prestări Servicii (PIPS) SA Roman, Danubiana SA Roman, ArcelorMittal
Roman. Acestea concentrau în momentul prăbuşirii comunismului aproximativ 20 000 de romaşcani.

Statistici ale oraşului Roman – studiu de caz
(Surse: Anuarul statistic al judeţului Neamţ 2008; Anuarul statistic al judeţului Neamţ 2010)
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Tabelul 6. Situaţia centralizatoare a cazurilor de copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate din ianuarie 2011
Numărul de familii în care
părinţii sunt la muncă în
străinătate
228

Grupa de
vârstă
Total
0-2 ani
2-7 ani
7-14 ani
14-18 ani

Numărul de copii cu
părinţii plecaţi în
străinătate
264
0
38
153
73

Numărul de copii aflaţi în
îngrijirea rudelor până la
gradul II
211
0
35
131
45

Numărul de copii aflaţi în
îngrijirea rudelor până la
gradul IV
37
0
3
16
18

Numărul de copii aflaţi
în îngrijirea altor
persoane
16
0
0
6
10

Monitorizarea copiilor se face o dată la trei luni, prin vizite ale asistenţilor sociali acreditaţi la domiciliu. În cazul în care ambii părinţi decid să emigreze, atunci
au obligaţia să declare la Direcţia de Asistenţă Socială în grija cui şi pentru cât timp lasă copilul/copiii. Monitorizarea se face doar în cazul copiilor cu ambii părinţi
plecaţi.
Într-un articol publicat în Ziarul de Roman în iulie 2008 se precizează că aproximativ 16 000 de copii din judeţul Neamţ au unul sau ambii părinţi plecaţi la
muncă în străinătate. Această statistică este rezultatul unei analize cantitative pe teren desfăşurată de reprezentanţii Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţie a
Copilului Neamţ care doreau realizarea unui plan de acţiune menit să responsabilizeze părinţii, în colaborare cu reprezentanţii protopopiatelor din Neamţ, dar şi
schimbarea legislaţiei prin instituirea unor măsuri aspre privind părinţii care îşi lasă copiii în voia sorţii.

Legislaţia privind migraţia în oraşul Roman
Strategia de dezvoltare a municipiului Roman în perioada 2010-2018: factor de risc în analiza SWOT – continuarea migraţiei forţei de muncă spre centrele urbane
mai mari sau către alte ţări. Se doreşte stoparea procesului de emigraţie, în special în rândurile forţei de muncă tinere şi adulte (20-45 de ani), însă politicile locale
în acest domeniu lipsesc. Dimpotrivă, faptul că un important procent din populaţia romaşcană este la muncă în străinătate (Italia, Spania, Irlanda) reprezintă un
beneficiu economic pentru oraş prin sumele de bani trimise celor rămaşi acasă, dar şi prin investirea banilor câştigaţi în străinătate în bunuri imobiliare (terenuri,
vile, apartamente), care duce la o creştere a capitalului economic local.

373

Politici publice
Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc în Municipiul Roman (aprobat şi în derulare) – programul „Servicii comunitare de prevenire a
separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent”, derulat de autoritatea naţională pentru protecţia drepturilor copilului, finanţat conform
prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 928/2007 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei: valoare: 149 859 de euro; proiect cu finanţare europeană/în curs de implementare.
•

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Roman Metropolitan” – creată la solicitarea Primăriei Municipiului Roman, această iniţiativă vizează promovarea
unor proiecte comune de dezvoltare integrată a zonei, atenuarea discrepanţelor de statut social, atragerea investitorilor pentru încurajarea forţei de muncă.

Iniţiative ale societăţii civile şi ale ONG-urilor privind oraşul Roman – studiu de caz
Asociaţia de Iniţiativă Locală Roman 2002 – implicare în problemele comunităţii locale prin participarea alături de organele statului şi de alte organe abilitate la
elaborarea unor strategii privind valorificarea maximă a resurselor comunităţii, crearea unor noi locuri de muncă şi îmbunătăţirea situaţiei sociale a locuitorilor
municipiului Roman şi ai satelor limitrofe.
•

Fundaţia „Episcop Melchisedec Ştefănescu” din cadrul Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului este una dintre cele mai vechi fundaţii religioase din Roman,
ale cărei activităţi se înscriu pe mai multe paliere. Unul dintre ele îl constituie ajutorarea şi consilierea psihologică a copiilor şi adolescenţilor cu ambii
părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Prin urmare, din 2012, se va deschide Centrul fundaţiei, ce va lua sub tutelă mai mulţi copii aflaţi în această situaţie
pentru a putea evita riscurile viitoare. Perspectivele luate în considerare de Fundaţia „Melchisedec” sunt: implicarea copiilor în activităţile bisericeşti,
excursii şi pelerinaje oferite de fundaţie, acces la biblioteca fundaţiei şi, nu în ultimul rând, sprijin spiritual prin consiliere psihologică. Cea din urmă
perspectivă se impune din pricina derapajelor ce pot apărea în cazul acestor copii: lipsa de sprijin afectiv, riscuri legate de abuzul de alcool şi droguri,
delincvenţe şi infracţiuni, chiar dacă lipsa ajutorului financiar nu reprezintă o problemă.

•

Asociaţia „Roman 2000”, înfiinţată în aprile 2000, urmăreşte iniţierea, organizarea, coordonarea şi realizarea unor acţiuni care să stimuleze dezvoltarea
locală, în special a municipiului Roman şi a comunelor învecinate.
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•

Asociaţia Caritas Roman, organizaţie nonguvernamentală, cu personalitate juridică din anul 2000, se ocupă cu activităţi în domeniul social, printre care
eliminarea sărăciei şi ajutorul umanitar pentru numeroase categorii defavorizate: familii monoparentale, copii, persoane vârstnice.

•

Asociaţia pentru Educaţie Permanentă şi Dezvoltare (AEPD) Roman este o organizaţie non-profit ce are ca scopuri: sprijinirea dezvoltării durabile,
economică, socială şi culturală, la nivel local, regional, naţional şi internaţional, în conformitate cu standardele şi valorile naţionale şi europene;
promovarea participării active a cetăţenilor la consolidarea sentimentului de identitate comunitară, cu păstrarea unităţii naţionale în contextul diversităţii
europene; facilitarea accesului egal la resurse; asigurarea educaţiei cetăţenilor indiferent de vârstă; egalitatea de şanse, indiferent de categorie socială,
vârstă, etnie sau sex.

Concluzii privind oraşul Roman – studiu de caz
În urma acestei minicercetari de teren, am ajuns la concluzia următoare: politicile publice, legislaţia şi iniţiativele ONG-urilor şi ale reprezentanţilor societăţii civile
din perspectiva emigraţiei/imigraţiei/protecţiei copiilor rămaşi acasă în municipiul Roman lipsesc cu desăvârşire. Mai mult, datele şi statisticile oficiale fie nu
există, fie nu sunt accesibile publicului larg. Dinamica şi complexitatea fenomenului împiedică o elaborare şi o analiză eficiente ale politicilor publice din cadrul
primăriei municipiului Roman şi al prefecturii judeţului Neamţ. Lecţia ce ar trebui trasă din acest studiu de caz ar fi următoarea: este nevoie de o acuitate şi o
specificitate mai mari ale programelor şi proiectelor care vizează această dimensiune a problematicii de gen, fie că vorbim de o decizie a primăriei, fie de un ONG
local, dar cu atât mai mult dacă vorbim de o instituţie de nivel naţional şi internaţional, cum este UNFPA.

Bibliografie academică şi proiecte de cercetare privind oraşul Roman
Răzvan Stan, International Labour Migration from Neamţ Romanian Region to Italy: Causes, Means and Socio-economic Consequences of Migration from a Highrate Sending Comunity: acest studiu îşi propune să identifice principalele patternuri de migraţie din judeţul Neamţ, considerat în 2004 regiunea cu cel mai mare
număr de emigranţi din România. Un alt aspect studiat îl constituie reţelele de migraţie şi rolul lor în strategia migratorie, precum şi impactul migraţiei economice
asupra comunităţii de origine.
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Emigraţia. Municipiul Roman
Interviu cu un consilier din cadrul Primăriei Municipiului Roman, 27 aprilie 2011.
(Răspunsurile sunt în italice.)
Ce ştiţi despre emigraţia din oraşul Roman? Cine, când, unde şi de ce a plecat?
Bărbaţi şi femei, începând din anii ’90, pentru un câştig mai bun, în Italia, Spania, ulterior Irlanda.
Există statistici la nivelul oraşului/judeţului privind acest proces al emigrării?
Nu.
Care a fost poziţia primăriei Roman vizavi de acest fenomen?
Din păcate, nici o poziţie.
Se reflectă sau nu politicile familiei în legislaţie (în cazul familiilor descompuse în urma emigraţiei)?
Nu.
Problema abandonului familial – se modifică cumva prevederile privind drepturile parentale? În grija cui rămâne copilul dacă mama este cea care îşi asumă
riscul migraţiei internaţionale? Există asemenea prevederi legislative la nivelul oraşului Roman?
Nu. În general bunicii.
Se poate contura un anumit profil al femeii migrante din municipiul Roman? Ce lucrează?
Nu, sunt diverse tipuri, de diverse vârste, cu diverse profesii. În general servicii de îngrijire la domiciliu.
Unde migrează? Statutul social şi profesional – din ce categorie socială se pleacă?
Italia, Spania. Vezi răspunsul de mai sus.
Profesia de plecare/profesia în ţara de destinaţie.
Vezi răspunsul de mai sus.
Se încurajează susţinerea încadrării familiilor care rămân? (Este prevenită descompunerea familiei?)
Nu.
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Sunt iniţiate politici de direcţionare pe piaţa muncii pentru a descuraja emigrarea femeilor/mamelor/încurajarea mamelor să nu mai migreze?
Nu.
Care este rolul Strategiei 2010-2018 în stoparea fenomenului emigraţiei şi încurajarea romaşcanilor să se întoarcă acasă? Există obiective/politici/proiecte în
această direcţie?
???
Identificaţi ONG-urile care au ca obiect de activitate emigraţia şi integrarea femeilor, precum şi protecţia copiilor rămaşi acasă după plecarea părinţilor la muncă
în străinătate.
Nu există.
Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului Neamţ a elaborat astfel de politici?
?
Puteţi recomanda altă persoana pentru a putea discuta în detaliu despre aceste fenomen: de exemplu, un specialist din cadrul Primăriei etc.?
Directoarea Direcţiei de Asistenţă Socială, dra. Sorina Monac, tel. 0727.22.71.31.
Notă: Toate informaţiile şi răspunsurile furnizate vor rămâne anonime, dar vor fi prelucrate în elaborarea raportului final, acesta incluzând mai multe axe,
printre care şi tema imigratie/emigraţie. Pentru mai multe detalii, vezi http://www.unfpa.ro/CC/gendercivilsociety/observatoruldegen/.

Abordarea procesului migrator la nivelul comunităţii locale. Municipiul Roman vs. Municipiul Buzău (Comuna Vadu-Soreşti)
(Daniela Spînu)
Statul român, instituţiile sale nu au fost pregătite să se confrunte cu o plecare atât de consistentă a cetăţenilor români, susţinea în cadrul unei conferinţe comisarul
european Leonard Orban 30. Acest lucru a dus atât la probleme majore în ceea ce priveşte gestionarea migraţiei românilor în afara ţării, cât şi la dificultatea de a
acoperi vidul creeat de plecarea unei forţe de muncă numeroase.

30

Leonard Orban, conferinţă organizată de Fundaţia Soros şi IER, Migraţia dincolo de prejudecăţi şi mituri, Bucureşti, 9 iunie 2011.
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Totuşi, în pofida dezbaterilor din spaţiul public, problematica migraţiei internaţionale este tratată ca un bloc monolitic definit prin sintagma migranţi români
mobili (Dumitru Sandu). Această abordare priveşte fenomenul printr-o lentilă opacă, evitând să ia în considerare importanţa genului, deşi transformările petrecute
în ultimii ani la nivelul structurii pieţelor europene au dus la creşterea ofertelor locurilor de muncă în sfera serviciilor domestice, susţinând astfel procesul de
feminizare a migraţiei.
În acest context, pentru autorităţile locale devine tot mai greu să aplice puţina legislaţie din domeniu. Interviurile realizate cu reprezentanţi ai primăriilor din
Roman şi Buzău susţin această paradigmă. Procesul migrator devine un fenomen pentru care statisticile de la nivel local sunt redate din amintiri, iar profilurile celor
ce pleacă sunt schiţate în funcţie de reportajele din mass-media: femeile care migrează „sunt de diverse tipuri, de diverse vârste, cu diverse profesii. În general
servicii de îngrijire la domiciliu”.
Întrebat fiind câte persoane au migrat după 1990, primarul unei comune buzoiene a vorbit despre dificultatea de a prezenta o statistică realistă a fenomenului
având în vedere că foarte mulţi dintre cei plecaţi nu declară atunci când părăsesc teritoriul ţării. Deşi este datoria asistentului social să se prezinte în caz de sesizări,
familia migranţilor motivează că ei lucrează în alte judeţe ale ţării sau sunt în vizită la rude.
„După ’90 de stabili nu ştiu dacă putem vorbi, dar, cu fluctuaţie, 200-250 de persoane. Automat a plecat cu soţia, sunt şi cupluri despărţite. Paritate 1:2.” 31
Declaraţia este cu atât mai interesantă cu cât structurează percepţia comunităţii locale cu privire la migraţia feminină. Utilizarea unor formulări ca „automat a
plecat cu soţia” oferă o grilă de lectură importantă a fenomenului, care este privit strict prin lentila migraţiei masculine.
Dacă, în ceea ce priveşte diversele politici care să împiedice dezintegrarea familiilor (ca urmare a migraţiei mamei), statisticile, profilul celor ce migrează nu
există poziţii certe, migraţia tinerelor rămâne profund stigmatizată: „Din păcate, la capitolul ăsta stăm foarte bine. La modul pozitiv. Pe raza comunei nu avem
tinere care să se ocupe cu prostituţia, nu avem aşa ceva. Au plecat, dar majoritatea vin din cupluri, nu din persoane singure. Pleacă cu familia. Nu pleacă de unele
singure, că le duce cineva de nas pe acolo” 32.
Dialectica oficialităţilor locale subliniază mentalitatea puternic modelată de concepţiile tradiţionale ale construcţiei genului. Din analiza de discurs putem
observa reapariţia formulării „le duce cineva de nas pe acolo”, întâlnită frecvent în poziţiile Bisericii faţă de migraţia feminină, în mod special în cazul migraţiei
tinerelor neînsoţite. Urmărind această linie, femeia apare ca un actor social slab, care în orice moment se poate abate de la obiectivul iniţial, cel de a-şi maximiza
profitul. Totuşi, este remarcabil faptul că, în pofida dezbaterilor cu privire la egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, tinerele care doresc să lucreze în străinătate
31

Interviu cu primarul comunei Zărneşti, 14 aprilie 2010.

32

Interviu cu primarul comunei Zărneşti, 14 aprilie 2010.
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sunt discriminate în mod vizibil, ele fiind percepute nu ca un instrument catalizator al schimbării culturale şi sociale, aducându-şi şi ele aportul la dezvoltarea
comunităţii, ci ca o problemă ce pune la îndoială credibilitatea şi prestigiul ei. O astfel de poziţie este cu atât mai periculoasă cu cât vine din partea elitei politice
locale, cea care este, printre altele, formatoare de opinii.
Dincolo de aceste abordări, primăriile locale analizate nu manifestă nici o poziţie cu privire la migraţia feminină, sunt lipsite de strategii şi nu gândesc soluţii,
de cele mai multe ori migraţia nefiind o problemă prioritară. Tototdată, deşi la nivelul statului român există acte legislative care obligă mamele ca înainte de plecare
să declare această intenţie, lipsa unui aparat coerent de control, monitorizare şi sancţionare determină inutilitatea lor.

Analiză pe baza metodologiei frame: abordarea migraţiei românilor în discursurile actorilor politici naţionali şi a reprezentanţilor diasporei
(Daniela Spînu)
Dispozitivele
motivaţionale
ale frame-ului

Actorii politici naţionali

Actorii politici din Diaporă

Care este problema?

– Migraţia tinerilor de la sate – îmbătrânirea satelor;
– Motivaţiile migraţiei românilor;
– Problema integrării migranţilor în societăţile-gazdă;
– Revenirea migranţilor în ţară;
– Atitudinile xenofobe;
– Copiii rămaşi acasă.

– Modul cum sunt cheltuite fondurile MAE în străinătate;
– Românii trebuie să stea la cozi interminabile în faţa consulatelor şi
ambasadelor, creând o imagine destul de proastă României;
– Imaginea României prejudiciată de anchetele autorităţilor italiene;
– Situaţia învăţământului românesc din diasporă;
– Necesitatea unei legi electorale mult mai accesibile pentru românii din
afara ţării;
– Învăţarea limbii române, pentru a nu uita originea română.

Cine este
responsabil?

– Sărăcia.
– Diferenţele tot mai mari dintre clasele sociale;
– Politicienii în calitate de profitori ai tranziţiei;
– Eşecul tranziţiei de a asigura un stat al bunăstării;
– Vina colectivă a politicienilor români după 1989,
incapacitatea de a creea condiţii de muncă civilizate şi decente;
– Condiţiile grele de acasă.

– Ministerul Afacerilor Externe.
– Autorităţile italiene.
– România.
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Ce măsuri ar trebui
adoptate?
Valori

– În lipsa creării unor condiţii de viaţă comparabile cu cele din
străinătate, încurajarea migraţiei;
– Deschiderea unor cabinete parlamentare în diaspora pentru a
asigura asistenţă gratuită în diverse domenii.;
– Campanii de promovare a culturii şi valorilor româneşti.
–Românii migranţi ca participanţi la dezvoltarea economică a
României prin afluxul de valută.

– Transparenţa cheltuielilor MAE;
– Intensificarea colaborării cu autorităţile italiene;
– Crearea pe site-ul Departamentului Românilor de Pretutindeni a unei
secţiuni speciale pentru lecţii de limba română.
Românii din diasporă, resursă umană deosebit de valoroasă.

Interviu cu preotul Dumitru Găină – preot misionar în Australia, 1972-1992
(interviu realizat de Daniela Spînu)
Problema migraţiei românilor nu e recentă. Noi suntem un popor paşnic. Migrăm fie din cauze politice, fie sociale, fie din cauza altor nemulţumiri, cum a fost în
trecut. Dar suntem legaţi de glie. Ne-am simţit legaţi sufleteşte cu cei de acasă. Aşa se explică formarea parohiilor româneşti din Australia, Noua Zeelandă. Pentru
că acea configuraţie de ţară ca organizare statistică teritorială a Bisericii se găseşte şi în afara ţării. Eu am fost primul preot misionar în această lume nouă şi, pot
spune, un deschizător de drumuri în condiţiile în care migraţia română s-a afirmat – şi s-a afirmat pentru că şi-a păstrat întotdeauna unitatea de credinţă, de limbă şi
de neam. Noi ne-am integrat. Ne-am păstrat credinţa, am adus partea specifică nouă şi am ţinut întotdeuna să ne păstrăm unitatea de credinţă şi de neam. Eu am
perfectat de multe ori aceste veniri pentru că oamenii ăştia au venit înot, au trecut prin contrabandă, au venit prin te miri prin ce căi. Dar dacă a făcut ceva bun la
sistemul comunist este că a deşteptat prostimea. Adică i-a învăţat pe toţi, îi prindea şi le oferea serviciu. Iar când au scăpat pe poarta României din cauza condiţiilor
care li s-au părut că nu sunt sigure pentru ei omeneşte, ajunşi în Australia, nu au avut nici un act doveditor. Am intervenit la Ministerul Muncii şi am spus:
„Domnule, puneţi-i la treabă, puneţi-i la probă. Spune că este tractorist, să se urce pe tractor, specific meseriei sale”. Şi am reuşit să obţină ceva calificări,
recunoaşteri în sine. Pregătirea pe care au avut-o. A fost o luptă grea, dar bună pentru că a dat câştig de cauză la integrarea lor, mai ales că Australia a ajutat la
cultivarea limbii engleze în rândul românilor, inclusiv la şcoală. Îmi amintesc că Parohia Română, fiind responsabilă în faţa guvernului Australiei ca sponsor pentru
românii care vin în Australia cu destinaţia Melbourne, ne-a dat indicaţii clare să-i primim, să-i cazăm, să-i orientăm, să le dăm posibilitatea să se integreze. Toate
astea au trecut prin mâna mea. Şi am avut ocazia să întâlnesc un grup de medici. Mi-au spus: „Părinte, nu avem dovezi” sau „Familia este acasă, eu aici şi să găsim
o modalitate să rămânem”. Eu am păstrat întotdeauna legături cu Consulatul Român din Australia. Nu m-am sfiit, deşi unii spuneau că sunt comunist, că sunt mai
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ştiu eu cum. Erau de-a dreptul enervaţi. Erau fugiţi din ţară şi spuneau: „Cum poate popa ăsta să aibă legături, să pună mâna pe telefon, cum a fost cazul atunci, şi
să rezolve ?”. Am pus mâna pe telefon şi am spus: „Domnule consul, avem un grup de medici români”. „Dă-i…”, vorbe grele aruncate. „Au părăsit ţara, sunt
excroci.” Am spus atunci: „Domnule, nu mă interesează căile folosite de a pleca din ţară. Mă interesează să-i întorc privirea către patrie, că-i comunistă, că-i
socialistă, că-i legionară. Indiferent. Să ştie că aceea e ţara din care a plecat”. Auzind discuţia cu consulul, au început să murmure şi să arunce cuvinte potrivite la
vremea aceea pentru ei, zic ei. Şi am spus: „Fără grijă !”. După câteva minute sună, ţârrr... telefonul. Era consulul… „Ştiţi că v-aţi gândit bine, părinte, că e bine să
le dăm şi familia”. Şi le-am spus că nu mai e nevoie, că deja am vorbit şi ştiu situaţia. În timpul meu s-au schimbat şapte consuli şi un ambasador. Era şi delicată
funcţia pentru ei, dar şi pentru mine, care trebuia să le dau un răspuns creştinilor credincioşi. Ăştia erau fugiţii de acasă, trebuia să îi integrez şi, cum spuneam, să
privească spre naţiunea română, spre ţară. Că nu vroiam să fac din ei comunişti acolo.
În orice caz, meritul mare al BOR este că a ţinut prin preoţi trează conştiinţa naţională a românilor de pretutindeni, a întins o mână, i-a înzestrat cu tot ce
trebuie şi a reuşit să facă din români o forţă activă, care să justifice că există un stat care este suveran. Integrarea este o problemă, că rişti, dacă nu te hrăneşti din
seva de acasă, să te rătăceşti, să te pierzi, te asimilezi. Şi atunci, cândva, se vor răscula rădăcinile că nu am ştiut să hrănim ramurile. Ăsta este meritul Bisericii, că
şi-a întors privirile către migraţie indiferent unde, că este în Europa, că este Australia, că este Africa de Sud, că ne-am extins acum peste tot. Este o Românie
pretutindeni. În Australia este o mică Românie într-un stat cât Europa. După plecarea mea s-a înfiinţat Episcopatul Român pentru Australia şi Noua Zeelandă. Aici
episcopul trebuie să fie activ, trebuie să facă de toate. Să îmbrăţişeze şi stânga, şi dreapta şi să modeleze spiritul românesc, că încă mai sunt unii cu of pentru ce a
fost odată. Să ţină la autocefalia BOR, la independenţa în relaţiile cu celelalte biserici. Este o datorie ca Biserica noastră să îşi menţină trează conştiinţa ortodoxă în
relaţia cu celelalte religii.
Femeia în Australia este coroniţa bărbatului şi este coroniţa pentru grupurile entice. Pentru că ea este gospodina. Întotdeauna, când se organizează hramul
bisericii, de Crăciun, la primirile oficiale ea este nelipsită, este cea care dinamizează şi dă viaţă întâlnirii. Am avut perioade când au stat femei foarte distinse. Nu
am avut parte de femei suprainstruite, care să aibă licenţe peste licenţe. Am avut şi astfel de cazuri, cu profesoare de limba română. Toate delegaţiile se opreau la
biserica. Când am organizat prima întâlnire, am trasat liniile directoare ale bisericii: înfiinţarea unei biblioteci, înfiinţarea unei şcoli româneşti, relaţiile cu celelalte
biserici, cu organele de stat australiene şi româneşti. Toate acestea s-au desfăşurat în mod gradual. Nu e uşor să ajungi într-o lume fugărită de România din motive
specifice fiecăruia, pentru că fiecare avea încă în minte imaginea chinului de acasă. Or, a veni şi a interveni ori la Consulatul Român… auu, popa ăsta e comunist.
Aici am avut mult de suferit pentru că, până să se dumirească, au produs tulburări. Se fotografiau în faţa unei maşini, a unei case şi trimiteau pozele acasă şi
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spuneau: „Am ajuns un boier. Am casă, am maşină, bine că am scăpat de comunism”. Şi el, săracul, venea la biserică şi la biserică întotdeauna după slujbă femeile
pregăteau cina.
La Melbourne am construit cea mai mare catedrală. A fost împodobită de Patriarhie. Am reuşit să aduc meşteri făurari, cum se zice, şi instalatori şi zidari din
România. Se întrebau: „Cum o face ăsta, cum ascultă Ceauşescu? Sigur are legături”. Ei se gândeau că este o latură pozitivă pentru România, indiferent cât era de
rău politic. Nou-veniţii i-am găzduit la biserica indiferent din ce parte veneau, cu 12 încăperi, i-am plasat la locul de muncă şi alte facilităţi. O muncă intensă, aş
zice de nebun întru Hristos, ca să zic. Trebuie să păstrăm unitatea ţării în afara ei prin parohiile înfiinţate. Noi trebuie să hrănim şi prin conştiinţă. Perioda de
invazie, că incubaţie a fost în ţară, la noi, în Australia, după 1990 procesul de selecţie este foarte riguros, nu se mai primeşte orice rătăcit. Selecţie mult mai
riguroasă, un inginer, un medic sau un muncitor calificat cu cunoştinţe de limba engleză. Noi suntem trecători prin Europa. Ne ducem, muncim şi venim acasă.
Când mergi cu familiile, copiii învaţă acolo şi riscăm să îi pierdem. Cel puţin 30% rămân în Vest, nu mai vin. Ori, dacă pleacă şi mama, şi tatăl şi rămân bunicii cu
copiii, bunicul e mai îngăduitor, e mai tolerant, îi mai păsuieşte chiar şi abaterile. Ori, dacă merge numai bărbatul, rămâne mama, dacă pleacă femeia, rămâne
bărbatul. Ajung să se despartă. La noi, în Europa, este această migraţie temporară, nu este una organizată, este cauzată de nevoi. De ce statul român nu creează
condiţiile respective? De ce trebuie ca noi să stăm în poziţia de drepţi şi să primim tot ce spune FMI sau alte organisme internaţionale? Noi să ascultăm aşa, orbeşte,
orice directivă? Care este punctul nostru de vedere? Este bine să ascultăm de ei, dar să avem şi noi specificul nostru românesc. Specificul nostru să îl dezvoltăm, cu
puţinul care este. Trăim ca să acoperim ajutoarele. Sunt lucruri care îţi creează o stare ciudată, nu ştiu, nu pot să mă exprim mai în adâncime. Nu sunt un polician.
Dar am ochiul format. Văd, aud şi percep acest sistem, românul nostru stă şi ascultă, vine PD-L, vine PSD. Atâtea puzderii de partide, hai să facem Partidul lui
Popa Prostul. În Australia erau trei mari partide: Laburist, Naţional şi Tărănesc. Astea trei, nici un verde, nici un albastru. Mâine-poimâine să auzim că s-a înfiinţat
Partidul Partidelor. Adică trebuie şi noi să avem un cuvânt de spus. Pentru că şi aici ne integrăm, pentru că, dacă nu ne menţinem integritatea, ne asimilăm. Nu e
nimeni împotrivă să fim în relaţii bune cu europenii, cu organizaţii specifice veacului, dar să ne gândim şi la altceva, la ostaşii români care mor risipiţi pe oriunde.
Pentru cine, pentru ce? Ce interes am eu în Vietnam, cum era înainte, sau în Afganistan sau Irak? Astea sunt interese superioare ale marilor puteri. Or, noi suntem
agăţaţi la roata nu ştiu câta. Suntem ca un trepăduş, stânga, dreapta, ne oferim oamenii şi îi jertfim. Care este partea pozitivă?
Sprijin venit din Partea Bisericii pentru cei implicaţi în procesul migrator?
Sigur că da, în primul rând pentru că fiecare episcopie în parte, fiecare parohie, potrivit directivelor centrale ale Bisericii, dar nu numai atât. Ce mai... a plecat a
lui Nea Ion nu ştiu unde. Aoleo, măi, săracul. A rămas cu trei copii. Fiecare, până şi vecinul sare în ajutor. Purtarea de grijă faţă de copii, să nu cadă pradă

382

nebuniilor. Este în atenţia absolută a Patriarhiei Române cu atât cu cât se cuvine, cu îngrijire, cu alimente, îmbrăcăminte. Este în atenţia Bisericii oriunde şi mai ales
în Australia. Ajutând pe cei rămaşi acasă să îşi justifice existenţa, BOR având obligaţia purtării de grijă celor care sunt în nevoie.
Cine ar fi mai bine să plece?
E bine să nu plece nimeni. E indicat ca ţara să se îngrijească de populaţie. Nu să îi dea cu linguriţa minciunele şi fel şi fel de amărăciuni. Dacă totuşi a plecat
cineva e greu de spus. Femeia, dacă pleacă şi fiind puţin mai atentă cu trupul şi cu sufletul ei, poate cădea pradă. Se sparge familia. Dacă bărbatul pleacă, la fel. E o
problemă gingaşă. Nimeni să nu plece. E bine să se dezvolte industria mică, locală. Să dea frâu liber la partea de manufactură. Asta aduce îmbunătăţiri situaţiei
economice.
Efecte ale migraţiei?
Efectele sunt că cel plecat riscă să îşi piardă şi credinţa, obiceiurile. Se rătăceşte şi se asimilează. Turcismele şi balcanismele, nepotismul nu există în afară. Noi
le cultivăm. Plecând, noi lăsăm un gol în viaţa românească. Ca populaţie, plecând, riscăm să ne pierdem, revenind, ne întărim unitatea de neam. Ceea ce se
întâmplă, se fac mici diferenţieri de zonă, dar în afara ţării. Avem condiţii bune, să rămânem în România, nu le avem să încurajăm economia şi să plecăm temporar
să venim şi să îmbunătăţim ce avem, nu ca unii care spun că praf şi pulbere, România nu există. Ăiă străini au fost şi străini rămân.
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Introducere
Reprezentarea politică a femeilor este una dintre axele importante în măsurarea aşa-numitului gender gap. Aspectele şi indicatorii care trebuie luaţi în considerare
într-o analiză calitativă sunt numeroşi şi au nevoie în primul rând de informaţii sistematizate şi de date statistice complete. Având în vedere că în România nu există
o bază de date care să cuprindă toate aceste lucruri, obiecivul prezentului proiect este de a reuni informaţiile legate de reprezentarea politică a femeilor în
următoarele domenii: legislaţia, politicile publice şi statisticile privind participarea femeilor la luarea deciziilor şi accesul lor la reprezentarea politică. Trebuie
precizat că ne-am oprit doar la o sistematizare a informaţiilor şi datelor existente, cu scurte comentarii care atrag atenţia mai ales asupra lipsei de date (mai ales la
nivel de statistici, dar şi la nivelul unui inventar precis al iniţiativelor aparţinând societăţii civile) sau a absenţei de acţiuni, mai ales la nivelul proiectării de politici
publice. Legislaţia se lasă cel mai uşor de inventariat şi de analizat, deşi o analiză ei ca parte a unor politici publice ar arăta poate mai multe lucruri decât lasă să se
înţeleagă textul juridic în sine. Statisticile nu sunt nici numeroase, nici uşor de găsit. La Institutul Naţional de Statistică reprezentarea politică a femeilor nu se
regăseşte în statisticile „oficiale”. În afara statisticilor produse de fosta (din păcate) ANES şi statisticile (sau mai degrabă listele) furnizate de AEN, cifrele reunite
în acest capitol sunt rezultatul unor căutări greoaie pe site-urile partidelor, puţin interesate şi ele de statistici de gen. De exemplu, a fost imposibil să obţinem vreo
cifră privind numărul de femei membre ale diferitelor partide politice...
Dar poate punctul cel mai „sensibil” al temei noastre este cel al politicilor publice, care, chiar şi la o primă lectură a unui material brut, par mai degrabă
inexistente. Sigur, aceasta dacă luăm în serios conceptul de politici publice şi nu ne mulţumim cu câteva legi şi câteva strategii privind egalitatea de şanse între
femei şi bărbaţi, rămase mai mult pe hârtie, care dau bine la raprotările instituţionale.
Conceptul de politci publice este abundent analizat în câmpul ştiinţelor politice, modelele de analiză fiind variate. Însă toate aceste modele insistă asupra
caracterului complex al unei politici publice, care depinde, pentru a fi concepută, de contextul social, politic şi economic, dar şi de voinţa politică. Apoi, formularea
propriu-zisă şi existenţa reală ale unei politici publice au mai multe etape (evaluarea, procesul legislativ, existenţa unui personal calificat, implementarea şi crearea
isntrumentelor de implementare, evaluarea impactului acestor măsuri 33. Dacă ne raportăm la această definiţie, e greu de afirmat că în România ar exista politici
publice care să îşi propună creşterea reprezentării politic a femeilor. Voinţa politică în acest sens a fost mult condiţionată de aderarea la Uniunea Europeană şi
ulterior de constrângerile europene în acest domeniu. Instituţia creată pentru a coordona şi a formula politici publice coerente în domeniul egalităţii de şanse dintre

33

O analiză interesantă în acest sens este Jacquot (2009).
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bărbaţi şi femei, ANES, nu a beneficiat de mijloacele şi instrumentele necesare unei activităţi reuşite. Pe scurt, în ceea ce priveşte politicile publice în acest
domeniu, cele două planuri generale de acţiune pentru implementarea strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi realizate de ANES merită
amintite. Aceste politici publice vizează perioadele 2006-2009 şi 2010-2012. Însă o analiză completă pentru acest subcapitol ar trebui să măsoare gradul de
realizare şi implementare a acestor strategii, impactul lor asupra societăţii româneşti (insclusiv asupra formării unor experţi în aceste domenii), lucru pe care
actualul proiect nu l-a făcut, din cauza timpului şi resurselor limitate.
Cauza creşterii numărului de femei în rândul reprezentanţilor politici a fost asumată prin intermediul unor iniţiative mai degrabă singulare decât al unor eforturi
coagulate, care ar fi putut oferi un capital simbolic substanţial respectivelor proiecte politice. Amintim în acest sens recenta iniţiativă legislativă de introducere a
unor cote minimale de gen (40%), care a fost însă categoric respinsă, atât de Comisia pentru Drepturile Omului, cât şi de catre Comisia pentru egalitate de şanse. O
serie de discursuri publice referitoare la promovarea femeilor în politică nu au fost urmate, din păcate, de strategii coerente şi transpartinice de mobilizare a
actorilor politici în acest sens.
În ceea ce priveşte activitatea susţinută de femeile care au avut sau au în continuare şansă de a participa la luarea deciziilor, un recent studiu al Institutului de
Politici Publice puncta faptul că nici o temă majoră din societate nu a determinat o coalizare a intereselor doamnelor parlamentar, indiferent de partidul din care fac
parte (Mihai şi Alexandru, 2011).
Această scurtă introducere la capitolul „Reprezentarea femeilor în politică” şi-a propus doar să precizeze modul de lucru şi limitele prezentului proiect.
Producerea unor asemenea instrumente este însă esenţială pentru existenţa ulterioară a unor analize consistente, care să încerce să explice aceste cifre, absenţa unor
cifre sau incoerenţa unor aşa-zise politici publice privind egalitatea de gen.

Statistici privind prezenţa femeilor în structurile politice şi de putere
a) Numărul de femei membre ale partidelor politice: nu există statistici în această privinţă.
b) Numărul de femei care deţin funcţii în interiorul partidelor politice/organizaţiilor de femei, 2011:
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•

PSD 34:
Biroul Permanent Central – 19 funcţii, dintre care 3 femei: 15,7% femei; 84,3% bărbaţi:

Figura 1. Proporţia femeilor şi bărbaţilor în Biroul Permanent Central (Sursa: Vă rugăm să consultaţi nota de subsol 34)

34

www.psd.ro, accesat la 6.05.2011.
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secretariate executive – 6 funcţii, dintre care 0 femei: 100% bărbaţi; 0% femei:

Procentajul
functiilor obtinute
de catre barbati
Procentajul
functiilor obtinute
de catre femei

Figura 2. Proporţia femeilor şi bărbaţilor în secretariatele executive (Sursa: Vă rugăm să consultaţi nota de subsol 34)
departamente – 36 de funcţii, dintre care 4 femei: 89,9% bărbaţi; 11,1% femei:

Figura 3. Proporţia femeilor şi bărbaţilor în departamente (Sursa: Vă rugăm să consultaţi nota de subsol 34)
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Comitetul Executiv Naţional – 57 de funcţii, dintre care 7 femei: 12,2% femei; 88,8% bărbaţi:

Figura 4. Proporţia femeilor şi bărbaţilor în Comitetul Executiv Naţional (Sursa: Vă rugăm să consultaţi nota de subsol 34)
Biroul Comisiei naţionale de control financiar – 3 funcţii, dintre care 1 femeie: 77,7% bărbaţi; 33,3% femei:

Figura 5. Proporţia femeilor şi bărbaţilor în Biroul Comisiei naţionale de control financiar
(Sursa: Vă rugăm să consultaţi nota de subsol 34)
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europarlamentari – 11 funcţii, 5 femei: 45,4% femei; 54,6% bărbaţi:

Figura 6. Proporţia femeilor şi bărbaţilor în rândul europarlamentarilor
(Sursa: Vă rugăm să consultaţi nota de subsol 34)

395

•

PNL 35:
filiale teritoriale – 46 de funcţii, 0 femei preşedinte: 100% bărbaţi; 0% femei:

Figura 7. Proporţia femeilor şi bărbaţilor în filialele teritoriale (Sursa: Vă rugăm să consultaţi nota de subsol 35)
Biroul Politic Central – 42 de funcţii, 3 femei: 7,14% femei; 92,86% bărbaţi:

Figura 8. Proporţia femeilor şi bărbaţilor în Biroul Politic Central (Sursa: Vă rugăm să consultaţi nota de subsol 35)
35

www.pnl.ro, accesat la 6.05.2011.
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Secretariatul General – 17 funcţii, 1 femeie: 5,8%; 94,2% bărbaţi:

Figura 9. Proporţia femeilor şi bărbaţilor în Secretariatul General (Sursa: Vă rugăm să consultaţi nota de subsol 35)
senatori – 21 de funcţii, 1 femeie: 4,7% femei; 95,30% bărbaţi:

Figura 10. Proporţia femeilor şi bărbaţilor în rândul senatorilor (Sursa: Vă rugăm să consultaţi nota de subsol 35)
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deputaţi – 55 de funcţii, 6 femei: 10,9% femei; 89,1% bărbaţi:

Procentajul functiilor
obtinute de catre
barbati
Procentajul functiilor
obtinute de catre femei

Figura 11. Proporţia femeilor şi bărbaţilor în rândul deputaţilor (Sursa: Vă rugăm să consultaţi nota de subsol 35)
primari – 6 funcţii, 0 femei: 0% femei; 100% bărbaţi:

Figura 12. Proporţia femeilor şi bărbaţilor în rândul primarilor (Sursa: Vă rugăm să consultaţi nota de subsol 35)
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consilieri judeţeni – 30 de funcţii, 2 femei: 6,6% femei; 93,40 % bărbaţi:

Figura 13. Proporţia femeilor şi bărbaţilor în rândul consilierilor judeţeni (Sursa: Vă rugăm să consultaţi nota de subsol 35)
europarlamentari – 5 funcţii, 4 femei: 80% femei; 20% bărbaţi:

Figura 14. Proporţia femeilor şi bărbaţilor în rândul europarlamentarilor (Sursa: Vă rugăm să consultaţi nota de subsol 35)
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Cabinet (2006-2008) – 12 funcţii, 1 femeie: 8,3% femei; 91,7% bărbaţi:

Figura 15. Proporţia femeilor şi bărbaţilor în Cabinet (2006-2008)
(Sursa: Vă rugăm să consultaţi nota de subsol 35)
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•

PD-L 36:
preşedinte – 1 funcţie, 0 femei.
prim-vicepreşedinte – 2 funcţii, 0 femei: 0% femei; 100% bărbaţi:

Figura 16. Proporţia femeilor şi bărbaţilor care au ocupat funcţia de prim-vicepreşedinte (Sursa: Vă rugăm să consultaţi nota de subsol 36)
secretar general – 1 funcţie, 0 femei: 0% femei; 100% bărbaţi:

Figura 17. Proporţia femeilor şi bărbaţilor în funcţia de secretar general (Sursa: Vă rugăm să consultaţi nota de subsol 36)
36

http://www.pdl.org.ro/– site neactualizat 2011, informaţii din 2008, site accesat la 06.05.2011.
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vicepreşedinte – 17 funcţii, 2 femei: 11,7% femei; 88,30% bărbaţi:

Figura 18. Proporţia femeilor şi bărbaţilor în rândul vicepreşedinţilor (Sursa: Vă rugăm să consultaţi nota de subsol 36)
secretar executiv – 6 funcţii, 2 femei: 33,3% femei; 66,7% bărbaţi:

Figura 19. Proporţia femeilor şi bărbaţilor în rândul secretarilor executivi (Sursa: Vă rugăm să consultaţi nota de subsol 36)
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miniştri (2008) – 7 funcţii, 0 femei: 0% femei; 100% bărbaţi:

Figura 20. Proporţia femeilor şi bărbaţilor în rândul miniştrilor (2008) (Sursa: Vă rugăm să consultaţi nota de subsol 36)
miniştri (2011) – 13 funcţii, 2 femei (15,3%):

Figura 21. Proporţia femeilor şi bărbaţilor în rândul miniştrilor (2011) (Sursa: Vă rugăm să consultaţi nota de subsol 36)
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c) Numărul de femei care deţin funcţii în administraţia locală/judeţeană:
•

la nivelul administraţiei locale:
−

1992-1996: 45 de femei (1,56%) (Ghebrea, Tătărâm, Creţoiu, 2004, p. 12);

−

1996-2000: 81 de femei (2,75%) (Ghebrea, Tătărâm, Creţoiu, 2004, p. 12);

−

2000-2004: 109 femei (3,6%) (Ghebrea, Tătărâm, Creţoiu, 2004, p. 12);

−

2004-2008 37:
⇒ la nivelul consiliilor judeţene – 15,37% poziţii ocupate de femei (213 din 1 385 de consilieri locali sunt femei. Judeţele cu cea mai slabă reprezentare
sunt Caraş-Severin (3,2%) şi Bistriţa-Năsăud (5,7%);
⇒ la nivelul consiliilor locale – 11,55% poziţii ocupate de femei (4 634 din 40 083 de consilieri locali sunt femei). Judeţele cu cea mai slabă reprezentare
sunt Caraş-Severin (6,8%), Bistriţa-Năsăud (7,2%) şi Bihor (7,5%);
⇒ la nivelul instituţiei Prefectului – 9,5% poziţii de prefect şi 12% poziţii de subprefect deţinute de femei;

•

2008-2012 38:
−

la nivelul consiliilor judeţene – 12,6% poziţii ocupate de femei (178 din 1 402 de consilieri locali sunt femei). Judeţele cu cea mai slabă reprezentare sunt
Neamţ (0 %), Braşov (2,8%) şi Caraş-Severin (3,3%);

−

la nivelul consiliilor locale – în 37 din totalul judeţelor 10,8% poziţii ocupate de femei (4 011 din 36 825 de consilieri locali sunt femei). Judeţele cu cea
mai slabă reprezentare sunt Bistriţa-Năsăud (6,5%), Suceava (6,9%);

−

la nivelul instituţiei Prefectului – 4,7% (2 femei din 42 de funcţii) poziţii de prefect deţinute de femei şi 10,7% (9 femei din 84 de funcţii) poziţii de
subprefect deţinute de femei.
Prin comparaţie cu perioada 2004-2008, se poate observa o scădere a gradului de participare a femeilor la procesul decizional din administraţia locală, atât
în ceea ce priveşte prezenţa lor în consiliile judeţene şi în cele locale, dar şi la nivelul Instituţiei Prefectului;

37

Analiză privind gradul de participare a femeilor şi bărbaţilor în procesul decizional de la nivelul administraţiei publice centrale şi locale, 2010, Direcţia de şanse între femei şi
bărbaţi, MMFPS.

38

Ibidem.
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−

la nivelul primăriilor pentru perioada 2008-2012 39:
⇒ doar 114 femei au reuşit să obţină un post de primar la ultimele alegeri locale. Această situaţie este, în opinia specialiştilor, consecinţa faptului că
România e încă o societate patriarhală, puternic ancorată în tradiţionalism şi misogină;
⇒ din totalul celor 3 184 de primari aleşi la alegerile locale din 2008, doar 3,5% sunt femei;
⇒ supremaţia la nivelul municipiilor şi oraşelor din cele 41 de judeţe şi în municipiul Bucureşti le aparţine în exclusivitate bărbaţilor;
⇒ femeile au obţinut fotolii de primar doar în comune. Bacăul deţine în acest sens recordul, cu şapte primăriţe;
⇒ există însă şi judeţe în care nu a fost aleasă nici o femeie ca edil local. Printre ele se numără Braşovul, Bistriţa-Năsăud, Covasna, Mehedinţi, Olt şi
Municipiul Bucureşti.

d) Numărul de femei din Parlamentul României în perioada 1990-2011
Până în 2004 nu există statistici oficiale privind acest subiect. Mai multe date sunt oferite de articole ştiinţifice (puţin popularizate însă). De exemplu, plecând de la
site-ul actual al Parlamentului României, Ionela Băluţă a calculat următoarele cifre:
Tabelul 1. Numărul de parlamentari români în perioada 1990-2011
Deputaţi

Senatori

Bărbaţi
Femei
Bărbaţi
Perioada
%
%
%
Bărbaţi
Femei
Total
Bărbaţi
Femei
Total
1990-1992
358 (+ 65)* 22 (+ 3)
380
94.21%
5.79% 104 (+ 22)
2
106 98.11%
1992-1996
326 (+ 39) 15 (+ 1)
341
95.60%
4.40% 137 (+ 22)
3
140 97.86%
1996-2000
323 (+ 24)
20
343
94.17%
5.83% 139 (+ 12)
3
142 97.89%
2000-2004
301 (+ 50) 40 (+ 2)
341
88.27% 11.73% 128 (+ 22) 12 (+ 1)
140 91.43%
* Între paranteze este numărul de deputaţi/deputate sau senatori/senatoare ce şi-au încheiat mandatul înainte de sfârşitul legislaturii.
Sursa: site-ul actual al Parlamentului României

39

Ibidem.
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Femei
%
1.89%
2.14%
2.11%
8.57%

După cum se observă, „mobilitatea” mare a parlamentarilor (numărul mare faţă de alte ţări europene al senatorilor sau deputaţilor care îşi încheie mandatul
înainte de încheierea legislaturii, fiind înlocuiţi, este în sine un aspect ce face dificilă calcularea exactă a procentelor de bărbaţi şi femei. În plus, este un aspect care
nu este luat în calcul în statisticile oficiale.
•

În perioada 2004-2008 40:
la nivelul Senatului – 9,48% dintre senatori sunt femei (90,52% bărbaţi):

Figura 22. Proporţia femeilor şi bărbaţilor în Senat (2004-2008)
(Sursa: Vă rugăm să consultaţi nota de subsol 40)

40

Ibidem.
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la nivelul Camerei Deputaţilor – 10,54% poziţii ocupate de femei (89,46% bărbaţi):

Procentajul
functiilor obtinute
de catre barbati
Procentajul
functiilor obtinute
de catre femei

Figura 23. Proporţia femeilor şi bărbaţilor în Camera Deputaţilor (2004-2008) (Sursa: Vă rugăm să consultaţi nota de subsol 40)
•

În legislatura 2008-2012 41:
la nivelul Senatului – 5,83% poziţii ocupate de femei (94,17% bărbaţi):

Procentajul
functiilor obtinute
de catre barbati
Procentajul
functiilor obtinute
de catre femei

Figura 24. Proporţia femeilor şi bărbaţilor în Senat (2008-2012) (Sursa: Vă rugăm să consultaţi nota de subsol 41)
41

Ibidem.
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la nivelul Camerei Deputaţilor – 11,3% dintre poziţii ocupate de femei (88,70% bărbaţi):

Figura 25. Proporţia femeilor şi bărbaţilor în Camera Deputaţilor (2008-2012) (Sursa: Vă rugăm să consultaţi nota de subsol 41)

e) Numărul de femei din Guvernul României în perioada 1990-2011 42:
•

până în 2006 nu există statistici pe acest subiect;

•

2007 – la primul nivel de decizie după cel de ministru (secretar de stat, secretar general ) – 27,8% dintre poziţii erau ocupate de femei;

•

2007 – la nivelul al doilea al luării deciziilor (poziţia de director) – 41,9%, poziţii ocupate de femei;

•

2008 – nici o femeie nu deţine funcţia de ministru;

•

2009 – 19% dintre miniştri sunt femei (4 femei).
În ceea ce priveşte participarea femeilor la primul nivel de luare a deciziilor în cadrul ministerelor, posturile publice de conducere care sunt politice (secretar de

stat şi subsecretar de stat) ocupate de femei sunt slab reprezentate. În cazul a 12 dintre cele 19 ministere existente în prezent, femeile nu sunt reprezentate deloc la
acest nivel.

42

Ibidem.
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Exemple de ministere în care toate funcţiile de secretar/subsecretar de stat sunt ocupate de bărbaţi:
−

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii – 5 funcţii;

−

Ministerul Administraţiei şi Internelor – 5 funcţii;

−

Ministerul Sănătăţii – 4 funcţii;

−

Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – 4 funcţii;

−

Ministerul Apărării Naţionale – 4 funcţii.
Singurele ministere în care reprezentarea este echilibrată (50%) sunt:
−

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – 2 posturi;

−

Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul – 1 post

−

Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri – 1 post.

În ceea ce priveşte situaţia participării femeilor la primele două niveluri de luare a deciziilor în cadrul ministerelor, în ceea ce priveşte posturile publice de
conducere care nu sunt politice, în anul 2009, situaţia se prezintă astfel:
•

nivelul 1 (secretar general, secretar general adjunct, înalt funcţionar public, director general 43):

−

femei – 5 (25%);

−

bărbaţi – 15 (75%);

•

nivelul 2 (secretar general adjunct, secretar adjunct, director general, director):

−

femei – 36 (46,2%);

−

bărbaţi – 42 (53,8%).
Se observă că procentul funcţiilor ocupate de femei creşte odată cu scăderea nivelului de decizie.

43

În funcţie de organigramă, secretarul general adjunct şi directorul general pot fi la nivelul 1 de decizie într-un minister sau la nivelul 2 de decizie în altul.
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f) Numărul de femei în Parlamentul European:
•

2007-2009: 35 parlamentari, dintre care 11 femei (31,4%);

•

2009-2011: 33 parlamentari, dintre care 11 femei (33,3%) 44;

•

numărul de femei propuse pentru Parlamentul European, la alegerile europarlamentare din 2009 45: din 260, 50 femei propuse (19,23%).

Statistici electorale: numărul de femei înscrise pe listele electorale la alegerile locale şi parlamentare (şi reprezentarea în Parlamentul
European) 46
Pentru alegerile locale din 2004 datele disponibile se referă la candidaţii la primării şi candidaţii independenţi la consilii locale şi consilii judeţene. În cazul
consiliilor locale şi consiliilor judeţene partidele politice au depus liste de candidaţi pe care AEP nu le deţine.
Tabelul 2. Candidaţii la alegerile locale (2004)
Partidul
PTR
Mileniul III
RR
PPP
PCD
PPR
U-Ruteni
PSR

Candidaţii
M+F
8
8
29
12
74
7
7
50

Partidul
PTR
Mileniul III
RR
PPP
PCD
PPR
U-Ruteni
PSR

44

http://www.europarl.europa.eu/, accesat la 06.05.2011.

45

http://www.bec2009pe.ro/, accesat la 06.05.2011.

46

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), solicitare date cu nr. 2284/19.04.2011.
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Candidaţii % femei
femei
candidate
5
62,50%
4
50,00%
5
17,24%
2
16,67%
12
16,22%
1
14,29%
1
14,29%
7
14,00%

PSU
PNDC
PND
PUNR
PER
FDR
PAP
PNŢCD
PSD-CTP
PUR
PPPS
URR
PNG
PRM
PAS
PD
PMR
U-Ucraineni
PNL
FDGR
D.A. PNL-PD
UDMR
PSD
PRSD
AMR
C-Lipoveni
FD
U-BBR
U-Croaţi
U-Sârbi

149
77
178
757
505
1 027
862
1 530
74
2 460
165
65
1 287
2 739
218
2 845
92
19
2 938
22
23
333
3 000
52
2
7
4
1
2
1

PSU
PNDC
PND
PUNR
PER
FDR
PAP
PNŢCD
PSD-CTP
PUR
PPPS
URR
PNG
PRM
PAS
PD
PMR
U-Ucraineni
PNL
FDGR
D.A. PNL-PD
UDMR
PSD
PRSD
AMR
C-Lipoveni
FD
U-BBR
U-Croaţi
U-Sârbi

411

19
8
18
69
46
90
75
129
6
198
13
5
97
189
15
168
5
1
136
1
1
14
124
2
0
0
0
0
0
0

12,75%
10,39%
10,11%
9,11%
9,11%
8,76%
8,70%
8,43%
8,11%
8,05%
7,88%
7,69%
7,54%
6,90%
6,88%
5,91%
5,43%
5,26%
4,63%
4,55%
4,35%
4,20%
4,13%
3,85%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

U-Slovaci
6
U-Slovaci
U-Tătari
2
U-Tătari
Total
21 642
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0
0
1466

0,00%
0,00%
6,77%

Pentru alegerile locale din 2008 datele disponibile se referă la candidaţii la primării şi la preşedinţia consiliilor judeţene, dar şi candidaţii independenţi la
consilii locale şi consilii judeţene. În cazul consiliilor locale şi consiliilor judeţene partidele politice au depus liste de candidaţi pe care AEP nu le deţine.
Tabelul 3. Candidaţii la alegerile locale (2008)
Partidul
Al-Mureş
U-Ruteni
PRR
PAE

Candidaţii M + F
3
3
11
60

Partidul
Al-Mureş
U-Ruteni
PRR
PAE

PR
UDUR
PSD-CTP
PSR
AURr
UPSC
PIN
PC
PV
PNDC
PPPS
PRE
PRM
PPP

5
5
11
22
8
243
445
1 951
140
264
143
22
2 215
13

PR
UDUR
PSD-CTP
PSR
AURr
UPSC
PIN
PC
PV
PNDC
PPPS
PRE
PRM
PPP

412

Candidaţii femei % femei candidate
1
33,33%
1
33,33%
3
27,27%
16
26,67%
1
1
2
3
1
27
48
186
13
24
13
2
191
1

20,00%
20,00%
18,18%
13,64%
12,50%
11,11%
10,79%
9,53%
9,29%
9,09%
9,09%
9,09%
8,62%
7,69%

PNTCD
PNG-CD
Al-Timiş
PER
FD
UDMR
PCM-MPP
PNL
PAS
PDL
Uniunea
PSD
Al – Jud. CV
Al – Sf. Gheorghe
Al- SV Fal
Al- SV Mar
Al-Arad
Al-Covasna
Al-Oltenit
Al-Sang MS
Al-SV Boto
C-Ruşi
FC
FDGR
PPR
Pro Europa
RO.AS.IT
UAR
UBBR
U-Croaţi

754
2 035
98
295
72
372
136
2 914
212
3 064
108
3034
1
1
1
1
6
1
1
1
1
6
4
18
9
74
1
1
2
3

PNTCD
PNG-CD
Al-Timiş
PER
FD
UDMR
PCM-MPP
PNL
PAS
PDL
Uniunea
PSD
Al – Jud. CV
Al – Sf. Gheorghe
Al- SV Fal
Al- SV Mar
Al-Arad
Al-Covasna
Al-Oltenit
Al-Sang MS
Al-SV Boto
C-Ruşi
FC
FDGR
PPR
Pro Europa
RO.AS.IT
UAR
UBBR
U-Croaţi

413

57
152
7
21
5
25
8
168
11
156
5
139
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7,56%
7,47%
7,14%
7,12%
6,94%
6,72%
5,88%
5,77%
5,19%
5,09%
4,63%
4,58%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

U-Elena

4

U-Elena

0

0,00%

U-Sârbi

1

U-Sârbi

0

0,00%

U-Slovaci

1

U-Slovaci

0

0,00%

U-Tătari

1

U-Tătari

0

0,00%

U-Ucrain
Total

9
18 806

U-Ucrain

0

0,00%

1 288

6,85%
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Pentru alegerile parlamentare din 2004 datele disponibile sunt pentru candidaţii/candidatele la cele două camere legislative de pe listele partidelor politice sau
candidaţi independenţi.
Tabelul 4. Candidaţii la funcţia de deputat (2004)
Partidul
AMR
FD

Candidaţii M + F
Partidul
95 AMR
9 FD

C-Italiana
ALAR

38 C-Italiană
168 ALAR

U-Elenă
C-Ruşi lipoveni

250 U-Elenă
140 C-Ruşi lipoveni

PPR

9 PPR

PM3
PSDCTP

324 PM3
286 PSDCTP

PSR
PND
RO.AS.IT.
PNDC

224
156
35
264

URR

276 URR

PSR
PND
RO.AS.IT.
PNDC

414

Candidaţii femei % femei candidate
83
87,37%
7

77,78%

25
84

65,79%
50,00%

124
69

49,60%
49,29%

4

44,44%

129
113

39,81%
39,51%

88
61
13
96

39,29%
39,10%
37,14%
36,36%

99

35,87%

PSU
F-Evrei
U-Ruteni
Bratstvo
PAS
PER
PPP
APCD
U-Sârbi
FDR
PUNR
AP
UDMR
A-Romi
PMR
UAR

412
66
252
126
406
414
169
116
54
386
296
376
279
235
208
168

PSD + PUR
Croaţi
Romi
D.A. PNL-PD
PRM
PNG
FDGR
U-Croaţi
DOM POLSKI
PNŢCD
PTD
U-Slovaci

PSU
F-Evrei
U-Ruteni
Bratstvo
PAS
PER
PPP
APCD
U-Sârbi
FDR
PUNR
AP
UDMR
A-Romi
PMR
UAR

141
22
84
41
130
130
53
36
15
107
81
97
71
58
51
41

34,22%
33,33%
33,33%
32,54%
32,02%
31,40%
31,36%
31,03%
27,78%
27,72%
27,36%
25,80%
25,45%
24,68%
24,52%
24,40%

415 PSD + PUR
135 Croaţi
211 Romi

93
28
43

22,41%
20,74%
20,38%

415
415
414
119
209
246
408
28

82
78
74
21
35
38
63
4

19,76%
18,80%
17,87%
17,65%
16,75%
15,45%
15,44%
14,29%

1

10,00%

D.A. PNL-PD
PRM
PNG
FDGR
U-Croaţi
DOM POLSKI
PNŢCD
PTD

10 U-Slovaci

415

AD-Macedoneni
A-Bulgari
U-Tătari
UBBR
AC-Macedoneni
A-Polonezi
A-Turci

34
80
76
46
27

AD-Macedoneni
A-Bulgari
U-Tătari
UBBR
AC-Macedoneni

29 A-Polonezi
109 A-Turci

2
4
3
1
0

5,88%
5,00%
3,95%
2,17%
0,00%

0
0

0,00%
0,00%

CI
UTM

11 CI
29 UTM

0
0

0,00%
0,00%

U-Turcă

40 U-Turcă

0

0,00%

0

0,00%

U-Ucraineni

252 U-Ucraineni

Total
9 995
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2 723

27,24%

Tabelul 5. Candidaţi la funcţia de senator
Partidul
FD
PPR
PM3
PSR
PNDC
UDMR
AP
PSDCTP
A-Romi
URR
PUNR
PSU
PAS

Candidaţii M + F
4
8
169
119
143
152
196
150
105
152
150
221
219

Partidul
FD
PPR
PM3
PSR
PNDC
UDMR
AP
PSDCTP
A-Romi
URR
PUNR
PSU
PAS

416

Candidaţii femei % femei candidate
3
75,00%
5
62,50%
62
36,69%
43
36,13%
49
34,27%
50
32,89%
61
31,12%
46
30,67%
31
29,52%
44
28,95%
43
28,67%
61
27,60%
59
26,94%

PRM

221 PRM

55

24,89%

PSD + PUR
APCD
PNŢCD
FDR
PER
PNG
D.A. PNL-PD
PPP
PMR
PND

222
74
216
198
222
220
222
108
93
68

53
17
49
44
49
47
46
20
17
12

23,87%
22,97%
22,69%
22,22%
22,07%
21,36%
20,72%
18,52%
18,28%
17,65%

4
0

14,81%
0,00%
26,35%

PSD + PUR
APCD
PNŢCD
FDR
PER
PNG
D.A. PNL-PD
PPP
PMR
PND

PTD
27 PTD
CI
2 CI
Total
3 681
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970

Pentru alegerile parlamentare din 2008 datele disponibile sunt pentru candidaţii/candidatele la cele două camere legislative uninominal din partea
partidelor politice sau independenţi.
Tabelul 6. Candidaţi la funcţia de deputat
Partidul

Candidaţii M + F

Partid

Candidaţi femei % femei candidate

A-Albanezi

315 A-Albanezi

315

100,00%

A-Macedoni
UDMR
CI
PRM

315
313
28
309

315
71
5
54

100,00%
22,68%
17,86%
17,48%

PSD + PC
PVE
PD-L

315 PSD+PC
70 PVE
314 PD-L

49
10
39

15,56%
14,29%
12,42%

A-Macedoni
UDMR
CI
PRM

417

PPPS
PNG-CD
PNL
C-Ruşi
FC-Evrei

63
315
315
315
315

FDGR
PNDC
PRE
PSR

PPPS
PNG-CD
PNL
C-Ruşi
FC-Evrei

7
28
24
0
0

11,11%
8,89%
7,62%
0,00%
0,00%

315 FDGR
3 PNDC
1 PRE

0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%

1 PSR

0

0,00%

RO.AS.IT

315 RO.AS.IT

0

0,00%

Romi

315 Romi

0

0,00%

U Armenilor

315 U Armenilor

0

0,00%

U Croaţilor

315 U Croaţilor

0

0,00%

U Elenilor

315 U Elenilor

0

0,00%

U Polonezi

315 U Polonezi

0

0,00%

U Rutenilor

315 U Rutenilor

0

0,00%

U Sârbilor

315 U Sârbilor

0

0,00%

U Slovacilor

315 U Slovacilor

0

0,00%

U Tătarilor

315 U Tătarilor

0

0,00%

UBBR
U-Turcă

315 UBBR
315 U-Turcă

0
0

0,00%
0,00%

0

0,00%
11,88%

U-Ucraineană
315 U-Ucraineană
Total
7 717
917
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418

Tabelul 7. Candidaţi la funcţia de senator
Partidul
CI
UDMR
PNG-CD
PRM
PNL
PPPS
PD-L

Candidaţii M + F
3
136
137
132
137
24
137

Partidul
CI
UDMR
PNG-CD
PRM
PNL
PPPS
PD-L

Candidaţii femei % femei candidate
1
33,33%
23
16,91%
20
14,60%
19
14,39%
12
8,76%
2
8,33%
9
6,57%

PSD + PC
137 PSD + PC
PVE
48 PVE
PNDC
3 PNDC
PSR
1 PSR
Total
895
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9
3
0
0
98

6,57%
6,25%
0,00%
0,00%
10,95%

Pentru alegerile europarlamentare din 2009 datele de gen disponibile sunt pentru candidaţii/candidatele de pe listele partidelor politice sau candidaţi
independenţi.
Tabelul 8. Candidaţii la alegerile europarlamentare (2009)
Partidul
Candidat independent
PSD + PC
FC
PD-L
PNL
PRM
UDMR

Candidaţii M + F
2
43
29
43
43
43
43

Partidul
Candidat independent
PSD + PC
FC
PD-L
PNL
PRM
UDMR

419

Candidaţii femei % femei
1
16
7
10
10
10
6

50,00%
37,21%
24,14%
23,26%
23,26%
23,26%
13,95%

PNŢCD

43 PNŢCD

1

289
61
Total
Sursa: Analysing Female Visibility in Romania, Editura Meridiane, Bucureşti

2,33%
21,11%

Legislaţia relevantă privind reprezentarea femeilor în politică
Nr.
crt.

1

2

Denumirea
actului
normativ

Descrierea (cu trimitere la articole)

Art. 16. Egalitatea în drepturi
(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a
autorităţilor publice, fără privilegii şi fără
discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
(3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau
militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de
Constituţia
persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul
în ţară. Statul român garantează egalitatea de
României
şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea
acestor funcţii şi demnităţi.
(4) În condiţiile aderării României la Uniunea
Europeană, cetăţenii Uniunii care îndeplinesc
cerinţele legii organice au dreptul de a alege şi de
a fi aleşi în autorităţile administraţiei publice
locale.
Hotărârea nr. Art. 3. Planul naţional de acţiune pentru egalitatea
1273/7.12.20 de şanse între femei şi bărbaţi are rolul de a
00 privind
susţine prin măsuri concrete principiul potrivit
aprobarea
căruia atât femeile, cât şi bărbaţii trebuie să
Planului
participe în mod egal la identificarea şi
naţional de
transpunerea în practică a celor mai eficiente
acţiune pentru soluţii pentru realizarea unei democraţii reale în
egalitatea de
România.
Art. 6. Planul naţional de acţiune pentru egalitatea
şanse între

Domeniile de
reglementare

Egalitatea în
drepturi

Cadrul
legislativ al
egalităţii de
şanse între
femei şi
bărbaţi;
participarea la
luarea deciziei

420

Sursa

Comentarii

http://www.drept
online.ro/legislaţi
e/constitutia_rom
âniei.php

Unicul articol în care se foloseşte sintagma
egalitate de şanse între femei şi bărbaţi, în
privinţa ocupării funcţiilor şi demnităţilor
publice, civile sau militare. În art. 1 se
vorbeşte generic de „demnitatea omului,
drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera
dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi
pluralismul politic” ca valori supreme, în
spiritul tradiţiilor democratice ale poporului
român; termenul tradiţional este sinonim cu
patriarhal şi se opune „egalităţii de gen”.

http://www.apdr.r
o/pdf/HG1273.pd
f

Pentru ţările cu statut de candidat, Uniunea
Europeană solicită formularea la nivel
naţional a unui plan de acţiune în diferite
domenii, cu prezentarea obiectivele şi a
măsurilor necesare; în ceea ce priveşte
egalitatea de şanse, întocmirea unui astfel de
plan naţional reprezintă o măsură politică
menită să aducă în prim-plan probleme
specifice de gen.

Nr.
crt.

Denumirea
actului
normativ
femei şi
bărbaţi

Descrierea (cu trimitere la articole)

Domeniile de
reglementare

de şanse între femei şi bărbaţi identifică
următoarele arii de intervenţie: cadrul legislativ,
drepturile sociale, economia, participarea la
decizie, conştiinţa civică. Art. 7 (1) În aria de
intervenţie denumită cadrul legislativ obiectivul
major îl constituie reflectarea principiului
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.
(2) Obiectivul operaţional îl constituie
completarea legislaţiei prin armonizarea cadrului
juridic naţional cu legislaţia internaţională în
domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între
femei şi bărbaţi.
(3) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la alin.
2 se vor întreprinde următoarele acţiuni:
a) continuarea şi accelerarea procesului de
armonizare a legislaţiei naţionale cu cea
internaţională, inclusiv europeană, în conformitate
cu Programul naţional de aderare a României la
Uniunea Europeană (PNAR), prin adoptarea Legii
egalităţii de şanse şi elaborarea unor acte
normative specifice;
b) completarea cadrului legislativ care să asigure
egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi
bărbaţi în relaţiile concrete de muncă şi în
activitatea profesională;
c) monitorizarea dezvoltării structurilor de
implementare a legislaţiei privind egalitatea de
gen.
Art. 10 (1) În aria de intervenţie denumită
participarea la decizie obiectivul major îl
constituie participarea şi reprezentarea echilibrată
la decizie a femeilor şi bărbaţilor.
(2) Obiectivul operaţional îl reprezintă

421

Sursa

Comentarii

Nr.
crt.

3

Denumirea
actului
normativ

Legea nr.
202/2002,
republicată în
2007, privind
egalitatea de
şanse între
femei şi
bărbaţi

Descrierea (cu trimitere la articole)
constituirea unor structuri naţionale şi teritoriale
care să pună în practică principiul egalităţii de
şanse între femei şi bărbaţi.
(3) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la alin.
2 se vor întreprinde următoarele acţiuni:
a) monitorizarea progreselor în distribuirea
echilibrată a rolurilor femeilor şi bărbaţilor în
structurile decizionale;
b) multiplicarea activităţilor de creştere a
conştiinţei publice referitoare la importanţa
respectării echilibrului de gen în organismele
publice decizionale de la toate nivelurile;
c) stimularea programelor care încurajează cariere
profesionale de înalt nivel managerial pentru
femei.
Art. 2. Măsurile pentru promovarea egalităţii de
şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi
pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare
bazate pe criteriul de sex se aplică în domeniul
muncii, educaţiei, sănătăţii, culturii şi informării,
politicii, participării la decizie, furnizării şi
accesului la bunuri şi servicii, precum şi în alte
domenii reglementate prin legi speciale.
Capitolul IV. Egalitatea de şanse între femei şi
bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea
deciziei
Art. 22 (1) Instituţiile şi autorităţile publice
centrale şi locale, civile şi militare, unităţile
economice şi sociale, precum şi partidele politice,
organizaţiile patronale şi sindicale şi alte entităţi
nonprofit, care îşi desfăşoară activitatea în baza
unor statute proprii, promovează şi susţin
participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor la

Domeniile de
reglementare

Egalitatea de
şanse între
femei şi bărbaţi
în ceea ce
priveşte
participarea la
luarea
deciziilor

422

Sursa

http://www.drept
online.ro/legislaţi
e/legea_egalităţii
_şanse_femei.php

Comentarii

Este singura lege ce reuneşte dispoziţii cu
privire la egalitatea de şanse între femei şi
bărbaţi, în toate domeniile vieţii publice
(muncă, educaţie, sănătate, politică etc.). În
ceea ce priveşte participarea la decizie, se
încurajează efortul conjugat al instituţiilor şi
autorităţilor naţionale, partidelor politice şi
entităţilor nonprofit care promovează
egalitatea de gen; în special, se stipulează
obligaţia partidelor de a adopta acţiuni
pozitive pentru încurajarea participării
echilibrate la decizie; sintagma sexul
subreprezentat, întrebuinţată în însăşi Legea
privind egalitatea de şanse între femei şi
bărbaţi, denaturează corpul normativ şi
promovează un tip de legislaţie genizată.

Nr.
crt.

4

Denumirea
actului
normativ

Hotărârea nr.
319/2006
privind
aprobarea
Strategiei
naţionale
pentru
egalitatea de
şanse între

Descrierea (cu trimitere la articole)
conducere şi la decizie şi adoptă măsurile
necesare pentru asigurarea participării echilibrate
a femeilor şi bărbaţilor la conducere şi decizie.
(2) Prevederile alin. 1 se aplică şi la nominalizarea
membrilor şi/sau participanţilor în orice consiliu,
grup de experţi şi alte structuri lucrative
manageriale şi/sau de consultanţă.
Art. 23 (1) Pentru realizarea în fapt a egalităţii de
şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale,
structurile de dialog social, patronatele şi
sindicatele, partidele politice asigură
reprezentarea echitabilă şi echilibrată a femeilor şi
bărbaţilor la toate nivelurile decizionale.
(2) Toate comisiile şi comitetele guvernamentale
şi parlamentare asigură reprezentarea echitabilă şi
paritară a femeilor şi bărbaţilor în componenţa lor.
(3) Partidele politice au obligaţia să prevadă în
statutele şi regulamentele interne acţiuni pozitive
în favoarea sexului subreprezentat la nivel de
decizie, precum şi să asigure reprezentarea
echilibrată a femeilor şi bărbaţilor în propunerea
candidaţilor la alegerile locale, generale şi pentru
Parlamentul European.
I. Consideraţii generale
1. Premise
Pornindu-se de la principiul egalităţii de şanse
între femei şi bărbaţi, astfel cum este definit în
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse
între femei şi bărbaţi, republicată, care presupune
luarea în considerare a diferitelor capacităţi,
necesităţi şi aspiraţii ale bărbaţilor şi ale femeilor,
precum şi tratamentul egal al acestora, în prezent,

Domeniile de
reglementare

Strategia
naţională
pentru
egalitatea de
şanse între
femei şi
bărbaţi, 20062009

423

Sursa

Comentarii

http://www.egalitat
edesansa.ro/docum
ente.aspx?articleId
=80

Prin această „Strategie naţională” Guvernul
propune armonizarea legislaţiei naţionale cu
cea internaţională şi în special cu cea
europeană în domeniul egalităţii de şanse
între femei şi bărbaţi. În acest sens, trebuie
operate o serie de intervenţii în interiorul
corpului normativ existent până la acea dată
(Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de
şanse între femei şi bărbaţi, Legea nr. 67/2004

Nr.
crt.

Denumirea
actului
normativ
femei şi
bărbaţi pentru
perioada
2006-2009

Descrierea (cu trimitere la articole)

Domeniile de
reglementare

este esenţial pentru România ca femeilor să li se
asigure în mod real egalitatea de şanse în ceea ce
priveşte accesul la educaţie, la formare şi la un loc
de muncă, la întemeierea unei familii şi la
participarea la luarea de decizii publice şi politice,
trăsătură ce caracterizează societăţile democratice
şi dezvoltate. În acest scop, România depune un
efort important pentru a-şi adapta legislaţia la
principiul nediscriminării pe criteriul de sex,
conform legislaţiei comunitare. Alegerile generale
din anul 2004 nu au adus schimbări importante în
ceea ce priveşte reprezentarea femeilor în
structurile parlamentare şi guvernamentale. Din
469 de locuri de parlamentari, femeile deţin 50 de
locuri (10,66%). În Camera Deputaţilor femeile
reprezintă 11,14%, iar în Senat, 9,48%. În
Guvernul constituit după alegerile din 2004, din
15 ministere şi 25 de miniştri, 3 ministere sunt
încredinţate femeilor (12%). La sfârşitul anului
2004 efectivul salariaţilor din administraţia
publică era de 159,4 mii persoane, din care 59,3%
femei (94,5 mii persoane).
II. Arii de intervenţie
1. Cadrul legislativ
Obiectiv: Armonizarea legislaţiei naţionale cu cea
internaţională şi în special cu cea europeană în
domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.
Continuarea procesului de armonizare a legislaţiei
româneşti cu reglementările comunitare în
domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi
reprezintă un obiectiv esenţial şi în acelaşi timp o
obligaţie juridică ce decurge din Acordul
european instituind o asociere între România, pe

Sursa

Comentarii
privind alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale şi Legea nr. 373/2004 privind
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului)
şi întreprinse acţiuni pozitive şi campanii de
informare privind creşterea gradului de
participare a femeilor la procesul decizional,
cu scopul de a reglementa participarea
echilibrată a femeilor şi bărbaţilor la procesul
decizional şi a stimula participarea femeilor la
toate nivelurile procesului decizional.

424

Nr.
crt.

Denumirea
actului
normativ

Descrierea (cu trimitere la articole)

Domeniile de
reglementare

de o parte, Comunităţile Europene şi statele
membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin
Legea nr. 20/1993. Armonizarea legislaţiei
naţionale cu acquis-ul comunitar este totodată
unul dintre angajamentele asumate de România în
documentele de poziţie, referindu-se la adoptarea
de acte normative de bază pentru domeniul
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.
5. Participarea la luarea deciziei
Participarea echilibrată a femeilor şi a bărbaţilor
în toate domeniile vieţii sociale, politice şi
economice este mai mult decât necesară pentru a
atinge o competitivitate şi o dezvoltare durabile,
precum şi pentru a obţine şi a consolida o
democraţie reală. În acest scop, se impun:
– obiectivul 1: reglementarea participării
echilibrate a femeilor şi a bărbaţilor la procesul
decizional. Participarea echilibrată a femeilor şi a
bărbaţilor în organismele de luare a deciziei
reprezintă un obiectiv central într-o societate
democratică. Ambele sexe trebuie să fie
reprezentate la toate nivelurile procesului
decizional;
– obiectivul 2: stimularea participării echilibrate a
femeilor şi a bărbaţilor la toate nivelurile
procesului decizional. Asigurarea unei
reprezentări echilibrate a femeilor şi a bărbaţilor
în procesul decizional se poate realiza prin
intervenţii la nivel legislativ, prin campanii de
sensibilizare şi informare, prin acţiuni pozitive
pentru femei şi prin mobilizarea societăţii civile.
Obiectivul esenţial este să ne asigurăm că femeile
şi bărbaţii îşi exercită în mod egal puterea şi
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influenţa şi că femeile nu se limitează doar la
poziţiile de subordonare în cadrul procesului
decizional.

5

Legea nr.
33/2007
privind
alegerile
pentru
Parlamentul
European

Cadrul juridic general este stabilit de Legea nr. 33
din 16 ianuarie 2007* privind organizarea şi
desfăşurarea alegerii membrilor din România
pentru Parlamentul European şi o serie de patru
Ordonanţe de Urgenţă (OUG nr. 1**, 8***,
84***/2007), şi o Hotărâre Generală (HG nr.
991/2007) de modificare şi completare a Legii nr.
33/2007. Ulterior, în anul 2009, au fost adoptate
două OUG (nr. 11**** şi 55*****). Capitolul I al
Legii nr. 33/2007 prevede că sistemul de alegere a
membrilor din România în Parlamentul European
se face, pe de-o parte, pe baza scrutinului de listă,
potrivit principiului reprezentării proporţionale,
iar pe de altă parte, pe baza candidaturilor
independente (art. 4). Art. 12 al Legii nr. 33/2007
aduce în discuţie principiul reprezentării egale
între sexe pe listele propuse pentru alegerea
membrilor din România pentru Parlamentul
European:
Art. 4 (1) Membrii din România în Parlamentul
European se aleg pe bază de scrutin de listă,
potrivit principiului reprezentării proporţionale, şi
pe bază de candidaturi independente.
Art. 12 (2) Listele de candidaţi pentru alegerea
membrilor din România în Parlamentul European
trebuie întocmite astfel încât să asigure
reprezentarea ambelor sexe.

Sistemul
naţional de
alegere a
membrilor
pentru
Parlamentul
European
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UE proclamă egalitatea de gen (gender
equality) ca o valoare comună şi un drept
fundamental, ce stă la baza construcţiei
europene. Participarea echilibrată la luarea
deciziilor e un punct important pe agenda
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. În
lege sunt folosite explicit sintagmele
reprezentare proporţională şi reprezentarea
ambelor sexe. Pe listele electorale înaintate de
formaţiunile politice pentru
europarlamentarele din 2009 se remarcă o
îmbunătăţire a distribuirii locurilor pentru
femei: din 289 de candidaţi, 138 sunt de sex
http://www.cdep.r feminin (la fel ca în 2007, când totalul
o/pls/legis/legis_p candidaţilor era aproape dublu faţă de 2009);
ck.htp_act?ida=6 din cele 138 de candidate, doar 12 obţin
mandatul european, aproximativ 31,4% din
9516
totalul deputaţilor europeni din partea
României, statistică apropiată de media
europeană; două din cinci partide ce au
obţinut mandatul european prezintă un raport
de gen echitabil, PSD + PC 5/11, PNL 4/5,
ceea ce denotă o bună plasare a femeilor
candidate pe listele propuse şi o concepţie ce
ţine de politica raţională: sunt plasate în
poziţii eligibile femeile ce au deţinut şi
mandatul anterior de eurodeputat şi au reuşit
să se poziţioneze favorabil pe scena
europeană.
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Legea nr.
35/2008
(actualizată)
pentru alegerea
Camerei
Deputaţilor şi a
Senatului şi
pentru
modificarea şi
completarea
Legii nr.
67/2004
privind
alegerea
autorităţilor
administraţiei
publice locale,
a Legii nr.
215/2001
privind
administraţia
publică locală
şi a Legii nr.
393/2004
privind statutul
aleşilor locali

Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 2
n) Candidat – persoană care participă la alegeri în
urma propunerilor înaintate de competitori
electorali sau în nume propriu pentru a obţine un
mandat de deputat sau de senator, în condiţiile în
care candidatura sa este declarată definitivă de
către organismul electoral corespunzător, potrivit
prezentului titlu.
o) Candidat independent – persoană care participă
la alegeri pentru a obţine un mandat de deputat sau
de senator şi care se autopropune pentru aceasta,
fiind susţinută de un anumit număr de alegători, în
condiţiile în care candidatura sa este declarată
definitivă de către organismul electoral
corespunzător, potrivit prezentului titlu.
r) Desemnarea candidaţilor – procedură de adoptare
de către partide politice, alianţe politice, alianţe
electorale şi organizaţii ale cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale a deciziilor cu privire la
propunerile de candidaturi.
Art. 3 (1) Alegerile parlamentare în România se
desfăşoară cu respectarea caracterului universal,
egal, direct, secret şi liber exprimat al votului, în
condiţiile prezentului titlu.
(2) Cetăţenii români au dreptul de vot şi de a fi
aleşi, indiferent de rasă, sex, naţionalitate, origine
etnică, limbă vorbită, religie, opinie politică, avere
sau origine socială, în condiţiile prezentului titlu.
Art. 5 (1) Deputaţii şi senatorii se aleg în colegii
uninominale constituite potrivit prevederilor art. 11,
prin scrutin uninominal, potrivit principiului
reprezentării proporţionale.

Alegerile pentru
Camera
Deputaţilor şi
Senat

http://www.cdep.ro
/pls/legis/legis_pck
.htp_act?ida=7820
7

Nu se fac precizări cu privire la reprezentarea
proporţională între sexe; se foloşeşte termenul
generic candidaţi. Cadrul normativ adoptat
până în prezent nu a creat paralel şi un cadru
lingivstic de referinţă.
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(2) Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei
Deputaţilor este de un deputat la 70 000 de
locuitori.
(3) Norma de reprezentare pentru alegerea
Senatului este de un senator la 160 000 de locuitori.
Secţiunea a 2-a. Listele electorale
Art. 25. Listele electorale cuprind cetăţenii cu drept
de vot înscrişi în Registrul electoral. Ele sunt
permanente sau suplimentare.
Art. 26 (1) Listele electorale permanente pentru
subdiviziunile administrativ-teritoriale de pe
teritoriul naţional se întocmesc de către primarul
comunei, oraşului sau municipiului ori al sectorului
municipiului Bucureşti, după caz, pe baza datelor şi
informaţiilor cuprinse în Registrul electoral şi
comunicate primarului de către biroul teritorial al
Autorităţii Electorale Permanente care funcţionează
la nivelul judeţului pe teritoriul căruia se află
localitatea. Listele electorale permanente ce
cuprind cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa
în străinătate se întocmesc de către Autoritatea
Electorală Permanentă şi vor sta la baza delimitării
secţiilor de votare ce vor fi organizate în
străinătate.
Capitolul V. Candidaturile
Art. 29 (5) La depunerea candidaturilor, fiecare
partid politic, alianţă politică, alianţă electorală,
organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale, candidat independent, trebuie să facă
dovada constituirii unui depozit, în contul
Autorităţii Electorale Permanente, cu valoare de 5
salarii minime brute pe ţară pentru fiecare candidat.
(8) Propunerile de candidaţi se fac în scris, în 4
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exemplare, de către partidele politice, alianţele
politice, alianţele electorale, organizaţiile
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care
participă la alegeri conform prezentului titlu, sub
semnătura conducerii acestora sau a persoanelor
desemnate pentru a le semna, iar în cazul
candidaţilor independenţi, pe baza listei
susţinătorilor.
Art. 30 (1) Candidaţii independenţi trebuie să fie
susţinuţi de minimum 4% din numărul total al
alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente
din colegiul uninominal în care candidează, dar nu
mai puţin de 2 000 de alegători pentru Camera
Deputaţilor şi 4 000 de alegători pentru Senat.

7

Hotărârea nr.
237/24.03.201
0 privind
aprobarea
Strategiei
naţionale
pentru
egalitatea de
şanse între
femei şi bărbaţi
pe perioada
2010-2012 şi a
Planului
general de
acţiune pentru
implementarea
Strategiei
naţionale

Din datele statistice rezultă că există disparităţi
între femei şi bărbaţi, în defavoarea femeilor la
nivelul pieţei muncii, al vieţii sociale, politice şi
culturale. În domeniul participării femeilor la
nivelul decizional, există o disproporţie clară între
reprezentarea femeilor în structurile parlamentare şi
guvernamentale şi cea a bărbaţilor de la aceleaşi
niveluri.
G. Direcţii de acţiune, rezultatele acţiunilor,
indicatori, implicaţii juridice
G.5. Promovarea principiului egalităţii de şanse şi
de tratament între femei şi bărbaţi la nivelul
procesului decizional
Obiectivul specific – încurajarea participării
echilibrate a femeilor şi bărbaţilor la toate
nivelurile de luare a deciziei. O analiză de gen
asupra actorilor decizionali care influenţează
situaţia economică, socială sau culturală a unei

http://www.legesta
rt.ro/hotararea237-2010aprobareaStrategieinaţionaleStrategia
naţională pentru egalitatea-sanseintre-femeiegalitatea de
şanse între femei barbati-perioadaşi bărbaţi, 2010- 2010-20122012
Planului-generalacţiuniimplementareaStrategieinaţionale-ega(MzUwNDI1).htm
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Este pentru prima dată când, la nivel naţional,
se constituie un astfel de discurs al egalităţii de
gen, bine articulat şi structurat pe nevoile şi
interesele grupurilor-ţintă. Obiectivele şi
măsurile privind atingerea acestor obiective
prevăzute în strategia de faţă sunt sustenabile
şi gândite până în cele mai mici amănunte,
tocmai pentru ca realizarea egalităţii de şanse
să fie posibilă. Statisticile ce reies din acest
plan naţional descriu curba ascendentă a
participării femeilor la procesul decizional. În
ceea ce priveşte elaborarea unei propuneri
legislative pentru modificarea sistemului
electoral, trebuie precizat că un astfel de pas a
fost iniţiat de Sulfina Barbu, deputată PD-L,
încă din noiembrie 2010 – „Propunere
legislativă privind introducerea cotei
obligatorii de reprezentare politică a femeilor
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comunităţi reflectă, la ora actuală, persistenţa unor
raporturi inegale, defavorabile femeilor. Factori
culturali, religioţi sau biologici au fost deseori
invocaţi pentru a permite perpetuarea discriminării
de gen la nivel de decizie şi irosirea potenţialului
multor femei. Astfel, reprezentări sociale favorabile
unei diviziuni a rolurilor de gen au reprezentat
obstacole în promovarea femeilor în sfera politică.
Conform datelor culese cu privire la participarea la
procesul decizional, se poate constata o
subreprezentare a femeilor în procesul de luare a
deciziilor, în special la nivel parlamentar şi la
nivelul 1 guvernamental. Din păcate, de-a lungul
timpului, în pofida politicilor promovate în
domeniu, nu se poate proba o îmbunătăţire radicală
a participării femeilor la luarea deciziilor. Dacă, în
urma alegerilor generale din 2004, dintr-un total de
496 de locuri, femeile deţineau 50 de locuri
(10,66%), rezultatul alegerilor generale din 2008
arată că, dintr-un număr total de 471 de locuri de
parlamentari, femeile deţineau 46 de locuri (9,76%)
– procent de altfel foarte scăzut în comparaţie cu
media parlamentelor statelor UE (24%) şi cu
procentul din Parlamentul European în legislatura
2004-2009 (31%). La nivel guvernamental, în anul
2004 din 15 ministere şi 25 de miniştri, trei
ministere le erau încredintaţe femeilor (12%), iar în
2008 nici o femeie nu mai deţinea funcţia de
ministru, pe când în anul 2009 19% din numărul
total de posturi de ministru le sunt încredinţate
femeilor (patru femei). În ceea ce priveşte
participarea femeilor la primul nivel de luare a
deciziei în cadrul ministerelor, posturile publice de

Sursa

Comentarii
în Parlamentul României; propunerea a fost
adoptată tacit de Senat (05.05.2011), urmând
avizul Camerei decizionale
(https://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=15
595).
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conducere ce sunt politice (secretar de stat şi
subsecretar de stat) ocupate de femei sunt slab
reprezentate. Astfel, dacă pentru anul 2007 la
primul nivel de decizie, după cel de ministru
(secretar de stat, secretar general), doar 27,8%
dintre poziţii erau ocupate de femei, în 2009
ponderea lor este de 25% din total (în 12 dintre cele
19 ministere existente femeile nefiind reprezentate
deloc la acest nivel). La nivelul al doilea de luare a
deciziilor, în anul 2007 41,9% din poziţii erau
ocupate de femei, în timp ce în 2009 numărul
femeilor ce deţin poziţii de conducere creşte la
46,2%. Se poate constata deci că procentul
funcţiilor ocupate de femei creşte odată cu scăderea
nivelului de decizie. Schimbarea realităţilor sociale
pentru promovarea unei participări echilibrate la
decizie trebuie să aibă la bază cunoaşterea realităţii
prezente şi conştientizarea nevoilor femeilor şi
bărbaţilor în societate. De asemenea, acest proces
de modificare a realităţilor sociale în sensul
promovării participării echilibrate la decizie
presupune schimbarea mentalităţilor de la nivel
colectiv, identificarea cauzelor care stau la baza
neimplicării femeilor în procesul decizional, dar şi
a cauzelor care determină o anumită tendinţă de vot
în rândul populaţiei din diferite medii de rezidenţă.
Pentru a contribui la promovarea participării
echilibrate la nivel decizional, trebuie să se
creioneze activităţi şi măsuri corelate care să se
întrepătrundă şi să se presupună reciproc, care să
urmărească atît integrarea acestei problematici pe
agenda de interes a principalilor actori din
domeniu, cât şi modificări de esenţă la nivel
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legislativ şi discursiv. În acest context, pentru a
răspunde problemelor formulate de obiectivul de
mai sus, trebuie să se realizeze o serie de studii care
să contribuie la identificarea principalelor
caracteristici ale politicienilor din România şi a
principalelor tendinţe de vot ale populaţiei.
Totodată, ANES îşi propune dezvoltarea unei
iniţiative legislative, prin intermediul Ministerului
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în ceea ce
priveşte sistemul electoral, în conformitate cu
prevederile Programului de guvernare de la
capitolul 9, „Familia, protecţia copilului şi
egalitatea de şanse”. Acţiunile care vizează
atingerea acestui obiectiv: realizarea unui studiu
pentru identificarea principalelor caracteristici ale
profilului oamenilor politici (femei şi bărbaţi) din
România – indicatori specifici: eşantionul de
realizare a studiului, concluziile studiului, numărul
de rapoarte ale studiului tipărite, numărul de
rapoarte diseminate; realizarea unui barometru de
opinie privind tendinţele de vot ale populaţiei,
luându-se în considerare criteriul de sex –
indicatori specifici: numărul persoanelor
chestionate, rezultatele identificate ca urmare a
interpretării răspunsurilor, numărul de exemplare
tipărite şi diseminate din acest sondaj, numărul de
apariţii în presă ale informaţiilor referitoare la acest
barometru; facilitarea încheierii unui protocol între
partidele politice pentru a stabili cote sau măsuri
afirmative pentru femei în scopul creşterii
numărului lor în funcţiile de conducere şi de
decizie – indicatori specifici: protocolul, numărul
de obligaţii asumate conform protocolului, tipul de
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activităţi derulate ca urmare a protocolului;
elaborarea unei propuneri legislative pentru
modificarea sistemului electoral – indicatori
specifici: modul în care această iniţiativă a fost
transpusă în legislaţia românească, numărul de
întâlniri dedicate discutării acestei iniţiative,
numărul de apariţii în presă referitoare la această
iniţiativă. Rezultate ale acţiunilor desfăşurate în
cadrul acestui obiectiv: creşterea participării
femeilor la procesul decizional; identificarea unui
profil al omului politic din România; punerea pe
agenda politică a partidelor a problematicii
specifice a femeii din România.
* Ordonanţa de Urgenţă nr. 1 din 7 februarie 2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, Monitorul
Oficial, nr. 97/8, februarie 2007, http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=70082.
** Ordonanţa de Urgenţă nr. 8 din 20 februarie 2007 pentru modificarea art. IV din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi a art. 92, alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru
Parlamentul European, Monitorul Oficial, nr. 134/23, februarie 2007, http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=70348.
*** Ordonanţa de Urgenţă nr. 84 din 28 august 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru
Parlamentul European, pentru modificarea art. IV, alin. (6) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri
referitoare

la

alegerea

membrilor

din

România

în

Parlamentul

European

din

anul

2007,

Monitorul

Oficial,

nr.

602/31,

august

2007,

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=74148.
**** Ordonanţa de Urgenţă nr. 11 din 25 februarie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru
Parlamentul European, Monitorul Oficial, nr. 134/4, martie 2009, http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=86221.
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***** Ordonanţa de Urgenţă nr. 55 din 27 mai 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru
Parlamentul European, Monitorul Oficial, nr. 380/4, iunie 2009, http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=88979.
În concluzia acestei înşiruiri de texte normative, principala observaţie este că, la nivel naţional, există cadrul legislativ care să asigure respectarea principiului
de reprezentare proporţională între cele două sexe; rămâne la nivelul partidelor metoda de promovare/situare pe un loc eligibil a candidaţilor de sex feminin;
sistemul de listă actual poate crea beneficii pentru ambele sexe, dacă este susţinut şi de un sistem de cote obligatoriu; acordarea drepturilor electorale pentru femei
nu este o condiţie suficientă pentru realizarea egalităţii politice între sexe.
•

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (Camera Deputaţilor):
−

05.07.2006. Raport de înlocuire asupra PL nr. 214/2006. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de
şanse între femei şi bărbaţi modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 84/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 501/2004;

−

28.11.2006. Raport asupra PL nr. 794/2006. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi;

−

15.01.2009. Procesul-verbal al lucrărilor Comisiei din 14-15.10.2009.Joi, 15 octombrie 2009: în proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct: 1.
documentare privind problematica şi statistici de gen. Membrii Comisiei s-au documentat privind problematica şi statistici de gen în baza materialelor
primite de la Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi;

−

18.01.2009. Procesul-verbal al lucrărilor Comisiei din 10.11.2009, 12.11.2009. Miercuri, 11 noiembrie 2009: în proiectul ordinii de zi a fost înscris
următorul punct: 1. documentare – sisteme electorale şi reprezentarea femeilor. Joi, 12 noiembrie 2009: În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul
punct: 1. documentare – sisteme electorale şi reprezentarea femeilor. Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la sisteme electorale şi reprezentarea
femeilor;

−

18.01.2009. Procesul-verbal al lucrărilor Comisiei din 15.12.2009, 17.12.2009. Pe ordinea de zi a şedinţelor Comisiei din zilele de marţi, 3 noiembrie, şi
joi, 5 noiembrie 2009, s-a aflat documentare. Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la sistemele electorale şi reprezentarea femeilor – Raportul
Comisiei de la Veneţia.

•

Comisia pentru egalitatea de şanse (Senat): propunere legislativă privind introducerea cotei obligatorii de reprezentare politică a femeilor în Parlamentul
României, 23.3.2011. Barbu Sulfina, deputat PD-L – în lucru, la comisiile permanente ale Senatului (https://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=15595).

434

Politici publice privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
În ceea ce priveşte politicile publice, ANES a realizat două planuri generale de acţiune pentru implementarea strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între
femei şi bărbaţi. Aceste politici publice vizează perioadele 2006-2009 şi 2010-2012.

Planul general de acţiune pentru implementarea strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2006-2009
Tabelul 9. Cadrul legislativ
Obiectivul

Armonizarea legislaţiei naţionale cu cea
internaţională şi în special cu cea europeană în
domeniul egalităţii de şanse între femei şi
bărbaţi

Acţiunea
A. Modificarea Legii nr. 202/2002 privind
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi,
republicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 135,
din 14.02.2005

B. Aplicarea principiului egalităţii de şanse între
femei şi bărbaţi în elaborarea normelor de drept

Responsabilii

Termenul

ANES

Trimestrul al
III-lea, 2006

ANES, ministerele şi celelalte instituţii
publice care au iniţiativă legislativă,
potrivit domeniului lor de activitate

Permanent

Tabelul 10. Capacitatea instituţională
Obiectivul

1. Întărirea capacităţii instituţionale a ANES

Acţiunea

Responsabilii

Termenul

A. Creşterea numărului de angajaţi la nivel central

ANES

2006

B. Înfiinţarea unor structuri teritoriale în domeniul egalităţii
de şanse între femei şi bărbaţi

ANES, MMSSF

2006
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2. Specializarea resurselor umane implicate în implementarea la
toate nivelurile a principiului egalităţii de şanse între femei şi
bărbaţi

Organizarea unor cursuri de formare pentru persoanele cu
atribuţii în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

ANES, INA,
MEdC

Anual

3. Dezvoltarea relaţiilor cu organismele internaţionale în domeniul
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

Iniţierea şi menţinerea relaţiilor cu organismele
internaţionale

ANES, MAE,
MIE

Permanent

Tabelul 11. Viaţa economică
Obiectivul

Acţiunea

Responsabilii

A. Raport asupra situaţiei actuale
1. Analizarea situaţiei socioeconomice a femeilor

2. Sprijinirea accesului egal al femeilor şi
bărbaţilor pe piaţa muncii

B. Identificarea datelor disponibile în sistemul statistic naţional
şi transmiterea lor la instituţiile implicate în elaborarea
raportului

Trimestrul I,
2007

A. Campanii de informare a femeilor şi bărbaţilor privind
drepturile egale pe piaţa muncii

ANES, MMSSF,
ANOFM, MEC, IM

Anual

B. Promovarea accesului egal la formare iniţială şi continuă
pentru femei şi bărbaţi
C. Promovarea accesului femeilor şi bărbaţilor în activităţi
economice unde au o reprezentare scăzută

ANES, ANOFM,
CNFPA

Anual

ANES, ANOFM, MEC

Anual

ANES, MMSSF, IM

Anual

ANES, MMSSF

2009

ANES, MMSSF

2007

ANES, MMSSF

2009

ANES, MMSSF

Anual

D. Promovarea principiului plăţii egale pentru muncă de
valoare egală

3. Concilierea vieţii de familie cu viaţa
profesională

ANES, MMSSF,
ANOFM, CNFPA, INS

Termenul
Trimestrul al IIIlea, 2006

A. Promovarea măsurilor care permit flexibilizarea timpului de
muncă
B. Încurajarea taţilor de a se implica în creşterea şi îngrijirea
copiilor, inclusiv prin solicitarea unor concedii paternale şi
parentale
C. Promovarea dezvoltării unor servicii sociale în comunitate
pentru îngrijirea copiilor şi a persoanelor dependente din
familie
D. Informarea privind protecţia maternităţii la locul de muncă
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4. Respectarea principiului egalităţii de şanse
între femei şi bărbaţi în promovarea profesională
5. Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a femeilor
aflate în situaţie sau risc de marginalizare

Promovarea principiului transparenţei la toate nivelurile
procesului de promovare

ANES

Anual

A. Identificarea oportunităţilor de angajare pentru femeile
aflate în situaţie sau risc de marginalizare

ANES, ANOFM

Anual

B. Informarea privind oportunităţile de angajare pentru femeile
aflate în situaţie sau risc de marginalizare

ANES, ANOFM,
MMSSF

Anual

Tabelul 12. Viaţa socială
Obiectivul
1. Promovarea participării egale a femeilor
şi bărbaţilor în comunitate

2. Promovarea participării egale a femeilor
şi bărbaţilor la îndeplinirea
responsabilităţilor familiale

Acţiunea
Promovarea implicării femeilor în activităţi civice şi recunoaşterea zonelor de
activitate şi participare civică unde femeile s-au implicat deja şi există ONG-uri
care să le reprezinte

Responsabilii

Termenul

ANES, MEdC

Anual

A. Campanii de sensibilizare pentru schimbarea atitudinii faţă de modul obişnuiit
de împărţire a rolurilor şi responsabilităţilor domestice

ANES, MMSSF,
MEdC

Anual

B. Promovarea implicării taţilor în educaţia copiilor
C. Promovarea implicării cuplurilor, a femeilor şi bărbaţilor, în activităţi de
formare, educare, comunicare având ca scop schimbarea comportamentului
privind folosirea mijloacelor moderne de planificare familială

ANES, MEdC

Anual

ANES, MS, MEdC

Anual

ANES, MEdC

Permanent

3. Implicarea bărbaţilor în promovarea
principiului egalităţii de şanse între femei şi
bărbaţi
4. Susţinerea măsurilor de prevenire şi
combatere a traficului cu femei
5. Susţinerea măsurilor de prevenire şi
combatere a violenţei de gen

Consolidarea cooperării cu instituţiile şi organizaţiile care au activitate în
domeniu
Consolidarea cooperării cu instituţiile şi organizaţiile care au activitate în
domeniu

6. Prevenirea hărţuirii sexuale

Informarea populaţiei asupra prevederilor legale privind hărţuirea sexuală

Încurajarea prezenţei bărbaţilor în desfăşurarea activităţilor de promovare a
principiului egalităţii de gen
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ANES, MAI,
MEdC
ANES, ANPF,
MAI
ANES, MMSSF,
MEdC, MAI

Permanent
Permanent
Anual

Tabelul 13. Participarea la luarea deciziilor
Obiectivul

1. Abordarea integratoare a perspectivei de gen
(gender mainstreaming) în programarea, elaborarea,
implementarea şi evaluarea tuturor politicilor
publice

2. Eliminarea stereotipurilor şi a rolurilor sexiste din
sistemul de învăţământ

Acţiunea

Responsabilii

Termenul

A. Elaborarea şi utilizarea unor indicatori şi de
instrumente care să permită integrarea perspectivei
de gen în politicile publice

ANES, INS, ministerele şi celelalte
instituţii publice cu iniţiativă legislativă,
potrivit domeniului lor de activitate

Permanent

B. Includerea modulelor de gen în toate cursurile de
formare adresate funcţionarilor publici şi altor
categorii profesionale

ANES, INA, ANFP, CNFPA

Permanent

ANES, MEdC, CNCD

Permanent

ANES, MEdC, ANT, CNCD

Anual

ANES, CNA, SRR, MCC, MEdC

Anual

ANES, MMSSF, CNA, MEC,
ANOFM, CNCD, ANT, ANOFM,
MCC

Anual

ANES, CNA, SRR, MCC

Permanent

ANES, MCC, MEC

Anual

A. Promovarea principiului egalităţii de şanse în
elaborarea curriculumului naţional, a manualelor
şcolare, a materialelor didactice şi a cursurilor
universitare
B. Acţiuni de sensibilizare privind egalitatea de
şanse între femei şi bărbaţi pentru elevi şi cadrele
didactice
A. Acţiuni de sensibilizare pentru evidenţierea
figurilor feminine din istoria şi cultura române
B. Acţiuni de promovare a utilizării unui limbaj
nonsexist şi nediscriminator în cultură şi mass-media

3. Promovarea principiului egalităţii de şanse între
femei şi bărbaţi în cultură şi mass-media

C. Colaborarea cu mijloacele de comunicare în masă
în scopul respectării demnităţii umane în prezentarea
imaginii femeilor şi a bărbaţilor
D. Organizarea unor seminare în domeniul egalităţii
de şanse între femei şi bărbaţi destinate
reprezentanţilor mass-media
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Tabelul 14. Monitorizarea şi evaluarea planului general de acţiune pentru implementarea strategiei naţionale
pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
Obiectivul
1. Identificarea unui sistem de monitorizare a planului
general de acţiune pentru implementarea strategiei naţionale
pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
2. Raportarea anuală a stadiului îndeplinirii acţiunilor
cuprinse în planului general de acţiune pentru implementarea
strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi
bărbaţi de către fiecare instituţie responsabilă
3. Evaluarea stadiului implementării acţiunilor cuprinse în
planului general de acţiune pentru implementarea strategiei
naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
4. Recomandări privind implementarea planului general de
acţiune pentru implementarea strategiei naţionale pentru
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
5. Evaluarea finală a planului general de acţiune pentru
implementarea strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse
între femei şi bărbaţi în 2009

Acţiunea
Crearea unui set de indicatori de evaluare a
acţiunilor cuprinse în planul general de acţiune
pentru implementarea strategiei naţionale pentru
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
Elaborarea şi distribuirea unui model tip de raport
de activitate
Raport anual privind evaluarea implementării
planului general de acţiune pentru implementarea
strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între
femei şi bărbaţi
Elaborarea unor recomandări privind implementarea
planului general de acţiune pentru implementarea
strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între
femei şi bărbaţi
Raportul final privind evaluarea planului general de
acţiune pentru implementarea strategiei naţionale
pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
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Responsabilii

Termenul

ANES

Trimestrul al
II-lea, 2006

ANES, autorităţile şi
instituţiile publice prevăzute
în planul general de acţiune

Anual (luna
februarie)

ANES

Anual (luna
martie)

ANES

Permanent

ANES

2009

Planul general de acţiune pentru implementarea strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2010-2012
Tabelul 15. Educaţia
Nr.
crt.

1

2

Obiectivul

Acţiunea

Introducerea perspectivei de gen în
educaţia formală şi nonformală

Combaterea stereotipurilor de gen din
sistemul de învăţământ

Responsabilii

Termenul de
finalizare

A. Încheierea unui protocol de colaborare cu Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Sportului

ANES, MECTS

2010

B. Elaborarea unui ghid de integrare a perspectivei de gen în
activitatea preşcolară

ANES, MECTS

2011

C. Realizarea unor programe de formare pe egalitate de gen
pentru personalul didactic din învăţământul preşcolar

ANES, MECTS

2010-2012

Continuarea organizării unor campanii de informare pentru
elevii de liceu în domeniul egalităţii de şanse

ANES, MECTS,
inspectoratele şcolare
judeţene

2010-2012

Tabelul 16. Piaţa muncii
Nr.
crt.
1

2

Obiectivul
Reducerea diferenţei de gen
în salarizare

Încurajarea concilierii vieţii
de familia cu viaţa
profesională

Acţiunea

Responsabilii

Termenul de
realizare

Organizarea unor conferinţe la nivel naţional privind rolul politicilor de
reducere a diferenţei salariale între femei şi bărbaţi, cu participarea
organizaţiilor sindicale şi a asociaţiilor patronale

ANES, partenerii
sociali, MMFPS

2010-2012

A. Organizarea unei campanii de informare şi conştientizare pentru taţi privind
nevoia implicării lor în creşterea copiilor

ANES, ONG-uri
specializate

2010-2012

B. Editarea unui ghid cu metode de conciliere a vieţii de familie cu viaţa
profesională şi cu prevederi legislative, care să fie distribuit la nivel naţional

ANES, sindicate,
ONG-uri, MMFPS

2011-2012

C. Încheierea unui protocol de colaborare privind egalitatea de şanse cu
partenerii social şi implicarea lor în acţiunile de conştientizare şi popularizare a
politicii de egalitate de gen

ANES, sindicate
patronale

2010-2012
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Tabelul 17. Viaţa socială
Nr.
crt.

1

Obiectivul

Promovarea perspectivei de gen
în viaţa socială

Acţiunea

Responsabilii

A. Marcarea datelor cu semnificaţie în activitatea ANES
B. Organizarea unui eveniment care să marcheze Ziua Internaţională a
Femeii
C. Organizarea unui eveniment care să marcheze Ziua Internaţională a
Bărbatului
D. Organizarea unui eveniment care să marcheze Ziua Internaţională a
Familiei
E. Organizarea unui eveniment care să marcheze Ziua Internaţională a
femeii din mediul rural
F. Organizarea unui eveniment care să marcheze Ziua Internaţională
pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor
G. Organizarea unui eveniment care să marcheze Ziua Internaţională a
Drepturilor Omului

Termenul de realizare

ANES

2010-2012

ANES

Anual la 8 martie

ANES

Anual la 19 noiembrie

ANES

Anual la 15 mai

ANES

Anual la 15 octombrie

ANES

Anual la 25 noiembrie

ANES

Anual la 10 decembrie

H. Organizarea unui eveniment care să marcheze Ziua Tatălui

ANES

I. Organizarea unui eveniment care să marcheze Ziua Mamei

ANES

Anual în prima duminică
din luna mai
Anual în a doua duminică
din luna mai

Tabelul 18. Roluri şi stereotipuri de gen
Nr.
crt.

1

Obiectivul

Sensibilizarea mass-mediei cu privire la principiul
egalităţii de şanse şi tratament între bărbaţi şi femei

Acţiunea

Responsabilii

Termenul de
finalizare

A. Încheierea unui protocol cu Clubul Român de Presă

ANES, CRP

2010

B. Încheierea unui protocol de colaborare cu Consiliul
Naţional al Audiovizualului

ANES, CNA

2010

C. Realizarea unui diagnostic privind impactul presei video
asupra construcţiei rolurilor şi stereotipurilor de gen

ANES, CRP,
CNA

2011

D. Organizarea unor întâlniri cu ziariştii

ANES, CRP

2010-2012
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Tabelul 19. Participarea la procesul decizional
Nr.
crt.

1

Obiectivul

Încurajarea participării echilibrate a
femeilor şi bărbaţilor la procesul de
luare a deciziilor

Acţiunea

Responsabilii

Termenul de
realizare

A. Realizarea unui studiu pentru identificarea principalelor caracteristici ale
profilului oamenilor politici (femei şi bărbaţi) din România

ANES

2010-2011

B. Realizarea unui barometru de opinie privind tendinţele de vot ale
populaţiei, luând în considerare criteriul sex

ANES

2010-2011

C. Facilitarea încheierii unui protocol între partidele politice pentru a stabili
cote sau măsuri afirmative pentru femei în scopul de a creşte numărul lor în
funcţiile de conducere şi de decizie

ANES, partide
politice

2012

D. Elaborarea unei propuneri de iniţiativă legislativă pentru modificarea
sistemului electoral

ANES prin
MMFPS

2010-2012

Tabelul 20. Evaluarea şi monitorizarea evoluţiei perspectivei de gen în politicile şi programele naţionale
Nr.
crt.

1

2

Obiectivul

Implementarea şi monitorizarea indicatorilor
dezvoltaţi potrivit platformei de la Beijing

Raportarea anuală a stadiului de implementare a
acţiunilor cuprinse în planul general de acţiune
pentru implementarea strategiei naţionale pentru

Acţiunea

Responsabilii

Termenul
de realizare

A. Organizarea unui seminar cu participarea membrilor
CONES, la care să fie prezentaţi indicatori dezvoltaţi
conform platformei de acţiune de la Beijing şi
modalităţile de monitorizare a lor
B. Stabilirea unei reţele de culegere a unor date
cantitative şi calitative de la membrii CONES/COJES cu
scopul de a realiza o raportare anuală
C. Organizarea unei conferinţe anuale de prezentare a
raportului privind implementarea şi monitorizarea
indicatorilor dezvoltaţi potrivit platformei de acţiune de la
Beijing

ANES

2011

ANES, COJES/CONES

2010-2012

ANES

2010-2012

A. Elaborarea unui model-cadru de raportare pentru
fiecare instituţie responsabilă

ANES, autorităţile şi
instituţiile publice prevăzute
în planul general de acţiune

2010-2011
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3

pentru implementarea strategiei naţionale pentru
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în
perioada 2010-2012 de către toate instituţiile cu
responsabilităţi în domeniu

B. Realizarea unei raportări anuale a ANES cu stadiul de
implementare a strategiei şi a planului general de acţiune

ANES

2010-2011

Evaluarea finală a planului general de acţiune
pentru implementarea strategiei naţionale pentru
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în
perioada 2010-2012 de către toate instituţiile cu
responsabilităţi în domeniu

Realizarea raportului final privind rezultatele evaluării şi
monitorizării activităţilor implementate conform planului
general de acţiune, care să cuprindă concluzii şi
recomandări privind implementarea viitorului plan de
acţiune

ANES

2012
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Studiul îşi propune identificarea şi reconstruirea firului
tranziţiilor biografice înainte de decizia de emigra şi în
cadrul experienţe de migraţie şi impactul lor în plan
identitar.
Cuvinte-cheie: tranziţie biografică, subtranziţie, cotitură.

Anghel, Remus
Gabriel, Horvath,
Istvan

2009 Sociologia migraţiei. Teorii şi studii
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măsurarea tendinţei în România, precum şi specificul
justiţiei pentru femei.
Cuvinte-cheie: criminalitate, femeie, condiţie socială.
Cuvinte-cheie: crimininalitate.

Bălan, Ana

2008 Criminalitatea feminină: cauze şi
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Administraţia Naţională a
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În comunităţile ttradiţionale nu vom găsi nici un fel de
documente despre firea sau comportamentul social ori
domestic al femeilor, după cum nu există nici referiri
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de informaţii cu privire la drepturile şi obligaţiile lor,
suport în vederea integrării şi sprijin în cazul când
drepturile sunt încălcate. În egală măsură, lucrarea
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2006 Necunoscuţii de lângă noi: rezidenţi, Centrul de Resurse pentru Raport
refugiaţi, solicitanţi de azil, migranţi Diversitate Etnoculturală,
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2009 „Violul conjugal în dreptul comparat” Revista de drept penal, Studiu
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Ruxandra
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Studiul analizează tema „Discriminarea în Uniunea
Europeană: percepţii, experienţe şi atitudini”. S-au extras
din raportul de cercetare datele referitoare la situaţia de
ansamblu din UE pentru a avea un termen de comparaţie
cu rezultatele obţinute în România. De asemenea, s-au
raportat datele sondajului de opinie realizat în România la
datele sondajelor din Bulgaria şi Ungaria, ţări vecine, foste
comuniste, membre ale Uniunii Europene.
Cuvinte-cheie: discriminare, discriminare etnică,
discriminare pe baza apartenenţei la gen, discriminare pe
baza orientării sexuale, discriminare pe baza vârstei.
Raportul analizează efectele imigranţilor asupra României
în contextul extinderii Uniunii Europene, atât prin prisma
integrării lor în noua societate, cât şi din punctul de vedere
al modificărilor de ordin social, cultural şi economic.
Cuvinte-cheie: imigranţi, integrare, identitate, dezvoltare
socială, dezvoltare culturală, economie.
Cuvinte-cheie: femeie, feminism, antropologie culturală.
Cuvinte-cheie: drept penal.
Teza compară două comunităţi rurale, obiectivul fiind de a
înţelege logica internă a migraţiei internaţionale şi de a
examina în ce măsură experienţa celor două state poate fi
comparată în termeni de stadii ale migraţiei.
Cuvinte-cheie: migraţie internaţională, rural, stadii.
Studiul analizează rolul legăturilor de familie, religioase,
comunitare sau de prietenie în structurarea reţelelor de
migraţie.
Cuvinte-cheie: migraţie internaţională, România, Spania,
migraţie a familiei, reţele sociale.
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Cuvinte-cheie: femeie, feminism, istorie, statut social,
antropologie socială.

Ciupală, Alin

2003 Femeia în societatea românească a Biblioteca Academiei,
Carte
Bucureşti
secolului al XIX-lea
Ciupercă, Ella
2005 Manager la genul feminin: femeia
Editura Aura, Timişoara Carte
contemporană în luptă cu ea însăşi
Ciupercă, Ella
2006 Femeile de afaceri din România: o
A.N.I., Bucureşti
Carte
Magdalena
nouă minoritate activă
Cîrstocea, Ioana
2006 Faire et vivre le postcommunisme. Les Editions de l’Université Carte
femmes roumaines face à la „transition” de Bruxelles, Bruxelles
în W. Bokajly şi A.
Studiu în
Cîrstocea, Ioana
2008 „L’égalité réinventée?
Paczesniak (coord.),
volum
Investissements sur la «question
colectiv
femme» en Roumanie
Rownoscw Unii
postcommuniste”
Europejskiej teoria i
praktyka (pp. 373-384),
Wroclaw, Atla2
Cîrstocea, Ioana
2010 „Eléments pour une sociologie des
International Review of Articol
études féministes en Europe centrale Sociology/Revue
et orientale”
internationale de sociologie, 20, 2, pp. 321-346
Cîrstocea, Ioana
2010 „The Transnational Feminism in the în C. Fillard şi F. Orazi Studiu în
Making: The Case of Post-communist (coord.), Exchanges and volum
colectiv
Eastern Europe”
Correspondence: The
Construction of Feminism
(pp. 64-68), Cambridge
Scholars Publishing,
Cambridge
Constantin, Daniela 2008 Perspective europene de abordare a Institutul European din Studiu
România,
Luminiţa, Nicolescu,
azilului şi migraţiei
http://www.ier.ro/docume
Luminiţa, Goschin,
Zizi
nte/spos2008_ro/Studiul_
4_-_Migratie_RO.pdf
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Cuvinte-cheie: femeie.
Cuvinte-cheie: femeie, manager, modernizare.
Cuvinte-cheie: femeie, sociologie.
Cuvinte-cheie: gen, postcomunism, tranziţie, sociologie.
Cuvinte-cheie: feminism, gen, poscomunism, România

Cuvinte-cheie: sociologie, gen, feminism, Europa
Centrală şi de Est
Cuvinte-cheie: feminism, postcomunism, Europa de Est

Studiul îşi propune o analiză axată pe cinci coordonatecheie: legislaţie, analiza cantitativă a fluxurilor de
migraţie, solicitanţii de azil şi refugiaţii, îndepărtarea
străinilor de pe teritoriul României şi traficul de persoane.
Cuvinte-cheie: strategii, politici, legislaţie, solicitanţi de
azil, refugiaţi, trafic de persoane.

Constantin, Daniela
Luminiţa, Vasile,
Valentina, Preda,
Diana, Nicolescu,
Luminiţa
ConstantinescuBagdat, Eliza
Cormoş, Graţian
Coruţ, Pavel
Cosma, Ghizela

Cosma, Ghizela

Institutul European din
Fenomenul migraţionist din
perspectiva aderării României la UE România

Biblioteca Academiei,
Bucureşti
2006 Femei în infernul concentraţionar din Editura Casa Cărţii de
Ştiinţă, Cluj-Napoca
România: 1945-1989

Studiu

1930 Rolul femeii în familie şi societate

2000 Farmec feminin

Editura Pavel Coruţ,
Bucureşti
2002 Femeile şi politica în România;
Presa Universitară
evoluţia dreptului de vot în perioada Clujeană, Cluj-Napoca
interbelică
2002 Condiţia femeii în secolul XX: Studii Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca
de caz

455

Axat pe o dimensiune juridico-instituţională, studiul se
concentrează asupra cadrului legislativ specific. O a doua
secţiune concentrează atenţia asupra politicilor din
domeniul forţei de muncă.
Cuvinte-cheie: feminism, familie, societate.

Carte

Cuvinte-cheie: femeie, personalităţi.

Carte

Cuvinte-cheie: femeie, feminism.

Carte

Cuvinte-cheie: drepturile femeii, femeie, politică.

Volum

Cuvinte-cheie: femeie, feminism, antropologie socială.

Cosma, Ghizela,
Vincze, Enikö,
Pecican, Ovidiu

2002 Prezenţe feminine. Studii despre femei Editura Fundaţiei Desire, Volum
Cluj-Napoca
în România

2010 Migrant Integration Policy Index
http://www.mipex.eu/
Crăciun, Andreea,
Leonescu, Ştefan,
Iordache, Romaniţa,
Ionescu, Iustina
Curic, Ina, Vaetisi, V. 2005 Inegalitatea de gen: violenţa
Editura Eikon, ClujNapoca
invizibilă. Ghid de lucru pentru
conştientizarea şi eliminarea violenţei
împotriva femeii
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Studiu

Carte

Cartea, publicată cu sprijinul Centrului Cultural Francez
din localitate, se deschide printr-o „introducere necesară la
studiile despre femei din România” semnată de Enikö
Magyari-Vincze („Despre femei, şi nu numai”) şi este
organizată pe mai multe secţiuni: „Femei, feminitate,
feminism” (studii dedicate construcţiei de gen a feminităţii
şi, respectiv, masculinităţii în societatea românească de-a
lungul istoriei), „Mediul familial” (studii despre condiţia
femeii în familia românească), „Prezenţe publice ale
mişcărilor feministe autohtone”, „Identităţi multiple”
(perspective asupra statutului femeii în diverse comunităţi
regionale).
Un interes aparte îl constituie secţiunea finală („Priviri
dinspre ele”), cuprinzând un studiu al Ghizelei Cosma
despre prostituţia în România dintre războaie, altul –
semnat de Ruxandra Cesereanu – despre femeile în
infernul concentrationar (Gulagul românesc), precum şi un
text de Livia Popescu şi Maria Roth: „Variabila gen în
analiza dezvoltării umane din România”. Volumul se
încheie cu o postfaţă semnată de Maria Bucur.
Documentul măsoară, utilizând 148 de indicatori,
capacitatea migrantului de a se integra şi a participa activ
în societatea-gazdă.
Lucrarea se doreşte a fi un instrument practic de
conştientizare, problematizare şi abordare a fenomenului
violenţei împotriva femeilor ca o problemă reală,
complexă şi gravă care ţine de responsabilitatea tuturor.
Aceasta îşi propune să investigheze violenţa împotriva
femeilor în România din perspectiva studiilor pentru pace,
analizând aspectele directe, structurale şi culturale ale
violenţei şi propunând strategii şi acţiuni concrete pentru
construirea păcii sociale în comunităţile noastre.
Cuvinte-cheie: femeie, feminism, agresiune, relaţii de
familie.

Curşeu, Petru Lucian, 2004 Femeia manager: între reprezentare
Boroş, Smaranda
şi realitate socială,
Deac, Livia
2000 Femeile şi Puterea. Cartea afirmării
femeilor în viaţa politică şi publică
Deca, Roxana
2007 Femeie, feminism, feminitate. Criterii
pentru o etnologie a echilibrului în
societatea tradiţională românească

Editura ASCR, ClujNapoca
Editura 100 + 1 Gramar,
Bucureşti
Biblioteca Academiei,
Bucureşti

Deleanu, Gabriela

1946 Femeia şi dreptul de vot

Diminescu, Dana

1996 „Deplasările oşenilor în străinătate.
Un nou model de migraţie”

Biblioteca Academiei,
Bucureşti
Revista de Cercetări
Sociale, 2

Diminescu, Dana

2003 Visible mais peu nombreux. Les
circulations migratoires roumaines
après 1989

Dohotariu, Anca

2011 Le couple non maré. Une approche de Editions Universitaires
Européennes
sociologie comparée RoumanieFrance

Maison des Sciences de
l’Homme, Paris
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Carte

Cuvinte-cheie: management social, femeie.

Volum
Teză de
doctorat

Cuvinte-cheie: femeie, feminism.

Cuvinte-cheie: feminism, drepturi.
Studiu

Lucrarea este una de pionierat în domeniul migraţiei din
România. Inovează câmpul cercetării prin corelarea a trei
dimensiuni importante: integrare, asimilare şi identificarea
naţională a migrantului. Cuvinte-cheie: integrare,
asimilare, identificare, circuit migrator.

Carte

Cartea abordează o nouă traiectorie a procesului migrator,
stabilind o linie de demarcaţie între diversele perioade care
au marcat deplasările românilor în străinătate, oferind o
imagine de ansamblu asupra mobilităţii spaţiale, inclusiv
la nivel de cadru legal.
Cuvinte-cheie: liberă circulaţie, migraţie, reţele de
migraţie, proiect de migraţie, destinaţii, strategii.

Carte

Cuvinte-cheie: familie, gen, ştiinţe sociale.

Dohotariu, Anca

Dohotariu, Anca

Dimitriu, Doina
Dragomir, Otilia,
Brădeanu, Adina
(coord.), RovenţaFrumuşani, Daniela,
Surugiu, Romina
Dumitru, Speranţa

Economu, Eugenia

Articol
2009 „The Evolution of Unmarried Couples în Antoinette FauveChamoux şi Ioan Bolovan
among Young Romanians. A
(coord.), Families in
Comparative Investigation:
Romania/France, Practices,
Europe between the 19th
Representations and Values”,
and the 21st Centuries:
From the Traditional
Model to the
Contemporary Pacs (pp.
765-776), Presa
Universitară Clujeană,
Cluj-Napoca
Articol
2008- „Les politiques familiales dans le
New Europe College
2009 postcommunisme roumain. Un
Yearbook 2008-2009, pp.
révélateur de la distance entre les
82-117
normes en vigueur et les pratiques
sociales”
2001 Egalitatea de şanse între femei şi
Ministerul Muncii şi
Studiu
Solidarităţii Sociale,
bărbaţi: deziderat şi realizare
Bucureşti
2002 Femei, cuvinte şi imagini. Perspective Editura Polirom, Iaşi
Volum
feminist,

2009 „L’éthique du débat sur la fuite des
cerveaux”

Revue européenne des
migrations
internationales, vol. 25,
nr. 1, pp. 119-135
1939 Femeile delicvente şi viaţa lor în
Biblioteca Academiei,
închisoare: studii, conferinţe, articole Bucureşti

Eminescu, Mihai

1883 [Despre femei]

Enache, Rodica

2003 O perspectivă psihologică asupra
maternităţii

Studiu

Biblioteca Academiei,
Bucureşti
Editura SPER, Bucureşti Carte
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Cuvinte-cheie: familie, gen, ştiinţe sociale.

Cuvinte-cheie: politici familiale, familie.

Cuvinte-cheie: femeie, drepturi ale omului, egalitate,
protecţie socială.
Este vorba despre evidenţierea teoriilor feministe care s-au
dovedit a fi o importantă alternativă la gândirea modernă,
logocentrică şi instrumentală.
Cuvinte-cheie: femeie, feminism, antropologie.
Studiul analizează aşa-numita „migraţie a creierelor”, a
migranţilor cu o calificare superioară.
Cuvinte-cheie: migraţie a creierelor.
Cuvinte-cheie: femeie, sociologie.
Cuvinte-cheie: filosofie.
Cuvinte-cheie: psihologia cuplului, psihologie socială.

Feraru, Daniela
Petronela

2007 Costuri sociale ale migraţiei externe Editura Lumen, Iaşi
din România

Focacci, Federico

2009 „Italia şi România. Două tipuri de
migraţie faţă în faţă”

Fometescu, Cristina

2006 „L’égalité des chances: un
Studia Politica, vol. VI, Articol
universalisme particularisé. Les
nr. 3
commissions parlementaires pour
l’égalité des chances entre les femmes
et les hommes”
2008 „Débattre la prostitution. Les
Studia Politica, vol. VIII, Articol
politiques du savoir”
nr. 2, 2008, pp. 433-445

Fometescu, Cristina
Frunză, Mihaela

2004 Ideologie şi feminism

Sfera Politicii, nr. 137, an Studiu
XVII

Editura Limes, ClujNapoca
Editura Limes, ClujNapoca

Frunză, Mihaela,
2004 Gender and the (Post) East/West
Văcărescu, Theodora
Divide
Eliza
2010 Studiu asupra fenomenului imigraţiei
Fundaţia Soros,
Asociaţia română
în România. Integrarea străinilor în
pentru promovarea
societatea românească
sănătăţii
Gal, Susan
2003 Politicile de gen în perioada
Editura Polirom, Iaşi
Kligman, Gail
postsocialistă
Gane, Constantin

Carte

2006 Amărâte şi vesele vieţi de jupânese şi Fundaţia Culturală
cucoane: boieroaice din Moldova şi Gheorghe Marin
Ţara Românească în veacurile XVI- Speteanu
XIX
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Studiu

Cartea încearcă să identifice principalele riscuri sociale ale
migraţiei externe, pornind de la motivaţiile ce stau la baza
plecării, condiţiile în care se migrează, percepţii şi costuri,
precum şi beneficiile şi pierderile migraţiei externe.
Pornind de la o experienţă personală, autorul reiterează
mai mult de 150 de ani de istorie a migraţiei între Italia şi
România.
Cuvinte-cheie: migraţie, modernizare, Italia, România,
muncă.
Gen, egalitate de şanse, politici publice, instituţii.

Gen, sexualitate, politică.
Cuvinte-cheie: feminism, antropologie socială.

Volum
Studiu

În curs de desfăşurare.

Carte

Cuvinte-cheie: studii de gen, sociologie, perioada
postsocialistă

Carte

Cuvinte-cheie: femeie, istorie modernă.

Ghebrea, Georgeta

2006 „Gender Policies in Romania from
infrastructure to action”

Ghebrea, Georgeta,
Tătărâm, Marina,
Creţoiu, Ioana
Gheo, Radu Pavel,
Lungu, Dan

2004 Enlargement, Gender and
Governance: Analysing Female
Visibility in Romania
2008 Tovarăşe de drum. Experienţa
feminină în comunism

2010 „Fenomene specifice de discriminare
Gheondrea,
la locul de muncă: mobbing-ul”
Alexandra, Ilie,
Simona, Lambru,
Mihaela, Mihăişescu,
Adina, Neguţ,
Adriana, Stanciu,
Mariana, Tomescu,
Cristina
Ghiulbeghian, Marcela 2001 Femei în top din Bucureşti

Journal for the Study of Studiu
Religions and Ideologies,
nr. 14
Editura Meridiane,
Studiu
Bucureşti
Editura Polirom, Iaşi

Volum

Revista de Calitatea
Vieţii, an XXI, nr. 1-2,
pp. 113-136

Studiu

Biblioteca Academiei,
Bucureşti
Fundaţia Culturală Cele
Trei Crişuri, Oradea

Cuvinte-cheie: discriminare.

Cuvinte-cheie: femeie.

Gionea, Vasile

1997 Femei vestite din trecutul neamului
nostru

Carte

Cuvinte-cheie: femeie.

Giulia, Suciu

2009 Communicating Gender and Gender Editura Universităţii din Carte
Oradea, Oradea
Differences

Cuvinte-cheie: gender.
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Goergescu, Ana-Maria

Grünberg, Laura
Grünberg, Laura

Studiu

Studiu asupra percepţiei populaţiei
privind problematica de gen

2005 Mass-media despre sexe. Aspecte
Editura Tritonic,
privind stereotipurile de gen în mass- Bucureşti
media din România
2008 biONGrafie. Istoria trăită a unui
Editura Polirom, Iaşi
ONG de femei

Grünberg, Laura

2002 (R)evoluţii în sociologia feministă.
Editura Polirom, Iaşi
Repere teoretice, contexte româneşti

Grünberg, Laura

2000 Drepturile femeilor: ghid al activităţii Biblioteca Academiei,
Bucureşti
ONG din România
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Carte

Pentru a afla nivelul şi modul în care problematica de gen
este prezentă în conştiinţa populaţiei, am întreprins o
investigaţie care se foloseşte de întrebări cu funcţie
analitică, având rolul de a propune spre reflecţie
distincţia/discriminarea de gen. Conceput sub formă de
anchetă directă şi realizat cu operatori studenţi la
masteratul de studii de gen, sondajul nostru s-a bazat pe un
chestionar cu 15 întrebări ale căror răspunsuri au permis
sistematizarea în plan teoretic a unor date obţinute prin
transpunerea impresiilor personale ale subiecţilor.
Chestionarul explorează atitudini, solicită propuneri în
căutarea unor soluţii care să medieze în privinţa
discriminării de gen pe diferite planuri. Subiecţii
investigaţi se încadrează în variate domenii de activitate şi
au vârsta cuprinsă între 16 şi 63 de ani. Studiul s-a efectuat
pe un lot de 146 de persoane, dintre care 83 de femei,
adică 56,8%, dintre care 66 din mediul urban şi 17 din
rural, precum şi 63 bărbaţi, respectiv 43,1%, dintre care 54
din mediul urban şi nouă din rural.
Cuvinte-cheie: gen, discriminare.
Cuvinte-cheie: mass-media.

Carte

Aceasta este biografia trăită, cu precădere privată, a uneia
dintre miile de organizaţii nonguvernamentale înfiinţate în
România după 1989.
O carte care identifică specificul contribuţiei feminismului
în sociologie.

Ghid

Cuvinte-cheie: drepturi ale femeii, femeie, ONG.

Grünberg, Laura

2010 Introducere în sociologia corpului.
Teme, perspective şi experienţe
întrupate

Grünberg, Laura

2002 Gen şi integrare

Omniprezente astăzi, discursurile despre corp şi
reprezentările corpului sunt purtătoare de semnificaţii
culturale legate de categorii sociale, comunităţi, genuri,
vârste sau etnii, fiind construite la confluenţa reflecţiilor
venite din domenii precum medicina, istoria, filosofia,
politica ori estetica. Studiile de sociologie a corpului
incluse în lucrare prezintă viaţa cotidiană având ca punct
de plecare corpul şi experienţele corporale. Analizele
invită la dialog interdisciplinar, îmbinând aspecte
epistemologice şi ontologice în jurul unor teme cu
relevanţă pentru corp – boala, sportul, moda, arta,
maternitatea, nudismul sau tatuajul. Unul dintre primele
studii româneşti dedicate problematicii corpului în
societate, volumul se adresează în egală măsură studenţilor
de la facultăţile de sociologie şi specialiştilor în domeniu.
Cuvinte-cheie: gen.
Cuvinte-cheie: gen.

Grünberg, Laura

2000

Cuvinte-cheie: gender, equality.

Grünberg, Laura

1994

Grünberg, Laura

2000

Grünberg, Laura

2000

Grünberg, Laura

1999

Grünberg, Laura

1997 „Stereotipuri de gen în educaţie: cazul Revista de Cercetări
unor manuale de ciclu primar”
Sociale, 2
1996 „Feminismul ca experienţă personală” Secolul XX, 79

Grünberg, Laura

Editura Polirom, Iaşi

Volum

AnA & Smart Print,
Bucureşti
Good Practice in Promoting Gender UNESCO-CEPES
Equality in Higher Education in CEE
Countries,
UNESCO-CEPES
Gains and Losses: Women and
Transition in Eastern and Central
Europe
Studiu
Aspecte privind formarea iniţială a Studiu în cadrul unui
program de cercetare
formatorilor pentru practicarea
SOCO, SNSPA
violenţei simbolice de gen
„ONGizarea feminismului în
AnaLize. Revistă de studii Studiu
Feministe, 7
România. Eşecul unui succes”
„România – o ţară subtil sexistă”
Sfera Politicii, 71-72
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Studiu

Cuvinte-cheie: women.
Cuvinte-cheie: violenţă, gen.
Cuvinte-cheie: feminism, ONG.

Cuvinte-cheie: gen, educaţie.
Cuvinte-cheie: feminism.

Grünberg, Laura

1994 Problemele femeilor şi politicile
sociale

Universitatea Bucureşti, Manual
Facultatea Sociologie,
Departamentul de
Asistenţă Socială
„Violenţa împotriva femeilor”
Cătălin Zamfir şi Elena Studiu
Zamfir (coord), Politici
sociale, HCA
Publications, Praga
Studiu
„18 ans: l’âge du féminisme roumain” Chronique Feministe.
Feminismes à l’Est,
Université des femmes,
Bruxelles, nr. 102
Studiu
„Romanian Women NGOs”
Gail Kligman şi Susan
Gail (coord.), The Politics
of Gender after
Socialism. Princeton
University Press, New
Jersey
Femeile din România – cenuşăresele Manualul UNICEF
pentru asistenţi sociali,
tranziţiei
UNICEF, Bucureşti
Programul de masterat de Suport de
Gen şi instituţii sociale
Studii de gen, SNSPA, curs
Facultatea de Ştiinţe
Politice.
Programul de masterat de Suport de
Introducere în sociologia genului
Studii de gen, SNSPA, curs
Facultatea de Ştiinţe
Politice
Institutul de Ştiinţe ale
Suport de
Educaţie pentru viaţa de familie
Educaţiei/UNICEF/ARE curs
D.

Cuvinte-cheie: femeie, politici sociale.

Grünberg, Laura

1994

Cuvinte-cheie: violenţă.

Grünberg, Laura

2009

Grünberg, Laura

2000

Grünberg, Laura

1996

Grünberg, Laura

20022
004

Grünberg, Laura

19992
000

Grünberg, Laura

20042006
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Cuvinte-cheie: feminism.

Cuvinte-cheie: women, NGOs.

Cuvinte-cheie: femeie.
Cuvinte-cheie: gen.

Cuvinte-cheie: gen.

Cuvinte-cheie: familie, educaţie.

Grünberg, Laura

2007 „Familia şi mesajele de gen”

Cuvinte-cheie: gen, familie.

Grünberg, Laura

1998

Cuvinte-cheie: femeie.

Grünberg, Laura

1994

Grünberg, Laura

2003

Grünberg, Laura

1995

Grünberg, Laura

2010

Grünberg, Laura

1998

Educaţia viitorilor părinţi
(ghidul profesorului şi
ghidul elevului, disciplină
opţională pentru clasele
IX-XII, manual realizat de
Asociaţia Română pentru
Educaţie şi Dezvoltare cu
sprijinul UNICEF şi
MECT), Editura
MarLink, Bucureşti
„Tablou cu femei privind la tranziţie” AnaLize. Revistă de Studii Studiu
Feministe, 1, 2
Women in Romania: Searching for an Promoting Human Rights Studiu
and Civil Society în
Identity
Central and Eastern
Europe, vol. 3
Studiu
Open minds: Opportunities for gender Report on CSEE and
Former Soviet Union,
equity in education
OSI, New York
Women issues and child protection
Manualul UNICEF
pentru formarea
asistenţilor sociali.
„Gendering research: From
Journal of Comparative Studiu
skepticism to trust. General contexts, Research în Anthropology
local comments”
and Sociology, Special
issue „Women and men”,
Department of Sociology
and Social Work,
University of Bucureşti,
http://compaso.ro/currentnumber/
Budapest IEP
Concept
Gender integration in developing
paper
naţional/regional education policy
and programmes
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Cuvinte-cheie: women.

Cuvinte-cheie: gender, equity,
Cuvinte-cheie: women.

Cuvinte-cheie: gender, education.

Grünberg, Laura

2010 „36 de bucăţi de gresie cu inserţii gri” în Mihaela Miroiu şi
Otilia Dragomir (eds.),
Naşterea. Istorii trăite,
Editura Polirom, Iaşi
Grünberg, Laura
1998 „Tears for Diana”
European Journal for
Feminist Studies, număr
special: „The Idea of
Europe”]
Grünberg, Laura
1995 „Access to higher education for
Crossing the Frontiers: Studiu
under-represented groups”
Access to Higher
Education în Eastern and
Western Europe., Council
of Europe/EAN
Publication, Strasbourg
Grünberg, Laura
2002 Gender Issues in Transformation
TransEurope Project,
Master
course
Process: European Master Course on coordonat de Lund
University,
the Internet
www.soc.lu.se/soc/distans
.socrates/mastcourse.html
Grünberg, Laura,
2004 Gen şi activism. Aspecte privind
AnA & Smart Print,
Borza, Ioana
dimensiunea de gen a ONG-urilor din Bucureşti
România
2008 Discriminarea multiplă în România. AnA, INCSMPS,
Studiu
Grünberg, Laura,
Bucureşti
Borza, Ioana, Mocanu,
Raport naţional 2008
Cristina, Pîrciog,
Speranţa, Predoşanu,
Gabriela, Zamfir, Ana
Maria

Grünberg, Laura,
Mihaela, Miroiu
Grünberg, Laura,
Mihaela, Miroiu

1997 Gen şi educaţie
1997 Gen şi societate

AnA & Smart Print,
Bucureşti
Editura Alternative,
Bucureşti
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Cuvinte-cheie: education.

Cuvinte-cheie: gen, ONG.
Raportul prezintă atât la nivel conceptual, cât şi prin
aplicarea unor studii de caz situaţia discriminării multiple
în România în şcoli, în locurile publice, în relaţia cu
autorităţilor locale, în spitale şi pe piaţa muncii. Studiul
conţine şi o importantă componentă pentru problematica
de gen, identificând femeile rome, femeile vârstnice şi
femeile sărace drept categoriile cele mai vulnerabile în
faţa actelor de discriminare.
Cuvinte-cheie: discriminare multiplă, discriminare
intersecţională, discriminare pe baza apartenenţei la gen.
Cuvinte-cheie: gen, educaţie.
Cuvinte-cheie: gen.

Grünberg, Laura,
Ştefănescu, Doina
Olga
Grünberg, Laura,
Ştefănescu, Doina
Hărăguş, Mihaela
Iancu, E., Glavce,
Cristiana
Ionescu, Anca

2002 Manifestări explicite şi implicite ale în Lazăr Vlăsceanu,
Studiu
genului în programele şi manualele Şcoala la răscruce,
Editura Polirom, Iaşi
şcolare
2004 Integrare vs. separare. Ghid prietenos AnA & Smart Print,
Bucureşti
la gen
2008 Tranziţia la statutul de părinte în
Presa Universitară
Volum
Europa – evoluţii recente şi posibili Clujeana
determinanţi
2008 Relaţii între nivelul hormonilor
Editura Bioedit, Ploieşti Volum
sexuali, parametrii biochimici şi
tipologia constituţională la tinerele
femei din România
2009 „The Romanian versus the Italian
Sfera Politicii, nr. 137, an Studiu
Government over the Discrimination XVII
of the Romanian Immigrants”

Ionescu, Cristian

2003 Zece femei împotriva morţii:
Escadrila albă,

Biblioteca Academiei,
Bucureşti

Ispas, Sabina

1985- Lirica de dragoste. Index motivic şi
1989 tipologic

Editura Academiei R.S.
România, Bucureşti
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Carte

Cuvinte-cheie: gen.
Cuvinte-cheie: gen.

S-a stabilit că factorul hormonal este determinant pentru
tipologia morfologică şi biochimică la un lot de tinere
femei din sud-estul României (Ploieşti).
Având ca punct de plecare crimele săvârşite de imigranţi
români în Italia, studiul analizează situaţia diplomatică în
relaţiile dintre state ca Italia şi România şi negocierile
implicate în urma acestui scandal.
Cuvinte-cheie: imigranţi, criză, negociere, România,
Italia.
Cuvinte-cheie: femeie, personalităţi, istorie
contemporană.
Relaţiile dintre parteneri exprimate în poezia cântecului
liric cu tematică erotică: generalităţi despre dragoste,
dorinţe, îndemn, chemare, ademenire, practici magice
pentru atragerea partenerului, împliniri erotice, fizionomii
(frumos/urât, ideal de frumuseţe, stimuli erotici, orgoliu),
preferinţe-opţiuni, efectele iubirii, terapia contra efectelor
nocive ale dragostei, obstacole, interdicţii în împlinirea
erotică, intrigi, duşmani, dovezi de dragoste, devotament,
statornicie, dragoste tăinuită, ceartă, mânie, împăcare,
iertare, despărţiri, părăsiri, singurătate, revenire,
nelealitate, refuz, indiferenţă, orgoliu, mesaje erotice,
mesageri, reproşuri, blesteme, căsătorie, gelozie, rivalitate,
regrete, amintiri, moarte, testament.

Ispas, Sabina

1995 Cântecul epic-eroic românesc în
Editura Minerva,
context sud-est european. „Cântecele Bucureşti
peţirii”,

Carte

Ispas, Sabina

2001 Povestea cântată. Studii de etnografie Editura „Viitorul
Românesc”, Bucureşti
şi folclor
2003 Mărţişor şi Căluş şi căluşar. O
Editura Academiei
viziune neconvenţională asupra unui Române, Bucureşti
ritual taumaturgic arhaic, în cultura
orală şi informaţie transculturală

Carte
Studiu

Rolul femeii în ritual.

Ispas, Sabina

2005 Siminoc şi Busuioc. Basme româneşti Editura Etnologică,
Bucureşti

Carte

Imaginea femeii în basmul fantastic: femeia trădătoare,
mama vitregă, personaje legendare – viitoare soţii.

Ispas, Sabina

2006 Preminte Solomon. Legenda populară Editura Saeculum I.O.,
românească între canonic şi apocrif, Bucureşti

Carte

Ispas, Sabina

2007 „Cele trei fete ale popii din Piatră”

Studiu

Confruntarea dintre puterea exercitată de bărbat şi cea
exercitată de femeie în plan intelectual; femeia trădătoare
şi infidelă, relaţia mamă-băiat.
Conştientizarea rolului care îi revine femeii în procesul de
maturizare a adolescentelor, exprimat în textul poetic al
baladei familiale cu tematică fantastică.

Ispas, Sabina

1985 „Passion of the Plants – between
Fairy-Tale and Lyrical Song”

Ispas, Sabina

2005 „Colind de văduvă”

Ispas, Sabina

2010 „Voinicul cel cu cartea în mână
născut”

Ispas, Sabina

în Adrian Stoicescu şi
Rodica Zane, Centenar
Mihai Pop 1907-2007.
Studii şi evocări, ediţie
îngrijită de Ioana
Fruntelată, Editura
Universităţii Bucureşti,
Bucureşti
în Reimund Kvideland şi
Torun Selberg (eds.),
Papers III, Bergen
Anuarul Institutului de
Etnografie şi Folclor,
serie nouă, tom. 16
Magazin istoric
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Imaginea întemeietoarelor de dinastii cărora le sunt
specifice trăsături extraumane ce se manifestă prin
autoritate excesivă, violenţă, femei purtătoare de armă care
se luptă cu viitorul soţ şi sfârşesc prin a deveni soţii şi,
uneori, mame. Textele aparţin eposului eroic şi baladei
familiale.

Studiu
Studiu
Studiu

Rolul femeii în marcarea parcursului vieţii nou-născutului.

Ispas, Sabina

Ispas, Sabina, Truţă,
Doina
István, Horváth

Ivănescu, ElviraEcaterina
Jompan, Aurelia

Jura, Cristian
Liiceanu, Aurora,
Săucan, Doina
Ştefana, Micle, Ioan
Mihai

1998 „Maria, maică a întregii umanităţi în în Constantin Brăiloiu şi Studiu
sens ontologic”
Sabina Ispas, Sub aripa
cerului. Comentarii
etnologice asupra
colindei şi colindatului,
Editura Enciclopedică,
Bucureşti
1985 Lirica populară de dragoste,
Editura Minerva,
Bucureşti
2009 Migraţia etnică din România: între Sfera Politicii, nr. 137, an Studiu
XVII
exil şi căutare

2001 Societatea Ortodoxă Naţională a
Biblioteca Academiei,
Femeilor din România: 1910-1948; Bucureşti
1990-2001
2004 Societăţi ale femeilor române
Biblioteca Academiei,
ortodoxe din Caransebeş (1884-2004) Bucureşti
2003 Jurisprudenţa Consiliului Naţional
pentru Combaterea Discriminării
2008 Dimensiuni psihosociale ale violenţei
domestice

Editura All Beck,
Bucureşti
Editura Academiei
Române, Bucureşti

468

Rolul femeii în procesul mânturii, exprimat în textele
poetice ale colindatului.

Studiul se constituie ca o recenzie a conceptului de
migraţie etnică, axându-se pe descrierea şi analiza
migraţiei etnice din România.
Cuvinte-cheie: minorităţi, migraţie etnică.
Cuvinte-cheie: femeie, societate culturală.

Cuvinte-cheie: femeie, societate de femei.

Volum
Lucrarea încearcă să facă o încadrare teoretică şi o
conceptualizare a fenomenului de violenţă domestică; de
asemenea, sunt trecute în revistă definiţiile operaţionale şi
accepţiunile ale fenomenului; sunt analizate diverse
statistici internaţionale şi naţionale privind fenomenul;
este abordată dimensiunea gender în contextul
criminalităţii familiale; factorii de risc ai violenţei
domestice sunt trecuţi în revistă, făcându-se şi propuneri
de evaluare a lor; în contextul percepţiei sociale a violului,
se acordă o atenţie deosebită violului marital. Volumul se
încheie cu studii de caz în care sunt prezentate situaţii de
violenţă extremă în contextul familial.

2004 Violenţa domestică şi criminalitatea
Liiceanu, Aurora,
Săucan, Ştefana
feminină
Doina, Micle, Ioan
Mihai
Loghin, Dina, Loghin, 2010 Povestea mea, succesul nostru –
Raluca, Dana, Bârlan,
Program de dezvoltare de abilităţi de
Popescu, Liliana
viaţă – Manual Formator
2010 Gestionarea benefică a imigraţiei în
Louis, Ulrich,
Stanciugelu, Ştefan,
România
Mihăilă, Viorel,
Bojinca, Marian

Editura Universităţii
Bucureşti, Bucureşti

Studiu

ŞEF - Fundaţia Şanse
Egale pentru Femei

Manual

Fundaţia Soros, Bucureşti Studiu

Lucaci, Petru

2010 Corpul supravegheat/ Body under
surveillance – Corpul ca proiect
cultural contemporan. Provocări
teoretice, replici artistice

Editura UNArte

MAI

2007 Studiu: imigraţia şi azilul în România. Site-ul Oficiului Român Studiu
pentru Imigrări
Anul 2006
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Cuvinte-cheie: violenţă, criminalitate.

Studiul identifică o serie de obiective situate la graniţa
dintre juridic-instituţional şi operaţionalizare, conturând
trei problematici: atitudinea actorilor instituţionali faţă de
cadrul legislativ în domeniul imigraţiei, analiza
problemelor generate de fenomen după elaborarea
legislaţiei româneşti şi aspectele legate de integrarea
imigranţilor.
Cuvinte-cheie: legislaţie, imigranţi, integrare, dinamică,
gestionare.

Volum

Studiul se concentrează asupra legislaţiei din domeniu
adoptate după 1990 şi mai ales după aderarea României la
UE. În egală măsură sunt abordate o serie de chestiuni ca:
imigrarea în România, azilul, integrarea socială sau
îndepărtarea străinilor de pe teritoriul României.

Manu, Beatrice

2009 Violenţa familială. Maltratarea femeii Editura Ars Academica,
Bucureşti
şi a copilului

Manu, Beatrice

2007 „Studii şi cercetări asupra violenţei în Analele Universităţii
„Spiru Haret”, seria
familie realizate în România”
„Sociologie-psihologie”,
nr. 2, 3, Editura Fundaţiei
România de Mâine,
Bucureşti
2009 Sistemul de protecţie a victimelor
Editura Ars Academica, Carte
violenţei domestice. Teorie şi metodă. Bucureşti
Studiu de caz

Manu, Beatrice

Marinescu, Valentina 2002 Muncile casnice în satul românesc
actual. Studii de caz
Mihăilescu, Ştefania 2001 Emanciparea femeii române

Editura Polirom, Iaşi
Editura Ecumenică,
Bucureşti
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Carte

Carte

Lucrare dedicată violenţei familiale, precum şi maltratării
femeii şi copilului în România. Această cercetare amplă
devoalează şi demontează mituri, prejudecăţi şi
stereotipuri existente la nivelul cunoaşterii comune, care
încearcă să justifice violenţa în familie prin menţinerea
unor patternuri tradiţionale specifice societăţii româneşti.
Se prezintă sintetic şi analitic principalele teorii etiologice
ale fenomenului violenţei în familie. Autoarea avansează o
serie de puncte de vedere proprii şi originale cu privire la
cauzalitatea complexă a violenţei familiale în societatea
românească, identificând factorii de risc care amplifică
acest fenomen negativ. Cuvinte-cheie: sociologie.
Cuvinte-cheie: violenţă, familie.

Prezentarea evoluţiei sistemului juridic şi legislativ privind
protecţia familiei şi copilului în România, sistem
considerat de autoare drept condiţia necesară, dar nu şi
suficientă pentru asigurarea şi garantarea protecţiei femeii
şi copilului în spaţiul familial. Demersul juridico-normativ
bine conturat în această carte este dublat de cel sociologic,
în care politicile sociale, strategiile de intervenţie în cazuri
de violenţă familială, ca şi evaluarea unor programe şi
metode de tratament al agresorilor, dobândesc un rol
primordial în economia lucrării.
Cuvinte-cheie: violenţă.

Ce este „munca” şi, mai ales, ce poate oferi nou „o
perspectivă de gen asupra muncii”.
Antologie Cuvinte-cheie: femeie.
de texte

Mihăilescu, Ştefania

2006 Din istoria feminismului românesc:
studiu şi antologie de texte (19291948)

Biblioteca Academiei,
Bucureşti

Mincu, Mioara

2003 Dicţionar Mondo Femina

Mincu, Mioara

2004 Sănătatea femeii din România în
context european
2003 Femeia mileniului III

Biblioteca Academiei,
Bucureşti
Biblioteca Carol Davila,
Bucureşti
Biblioteca Academiei,
Bucureşti
Editura Politeia,
Carte
Bucureşti

Mir, Felicia
Miroiu, Mihaela
Miroiu, Mihaela
Miroiu, Mihaela
Miroiu, Mihaela,
Bucur, Maria
Miroiu, Mihaela,
Dragomir, Otilia

Mitrache, LauraGrigoriţa

2003 Politici ale echităţii de gen. Ghid
pentru învăţământul universitar din
Europa Centrală şi de Est
2002 Convenio. Despre natura, femei şi
morală
2004 Drumul către autonomie: teorii
politice feministe
2002 Patriarhat şi emancipare în istoria
gândirii politice româneşti
2002 Lexicon feminist

Implicarea femeilor din România în activitatea societăţii
civile a reprezentat o contribuţie importantă la
transformările democratice ale statului în perioada
interbelică.
Cuvinte-cheie: feminism, antropologie socială.
Cuvinte-cheie: feminism.
Cuvinte-cheie: femeie, sănătate, statistică sanitară.
Cuvinte-cheie: femeie, feminism.
Cuvinte-cheie: gen, educaţie.

Editura Polirom, Iaşi

Carte

Cartea vine în completarea interesului pentru studiile de
gen din mediul academic românesc.

Editura Polirom, Iaşi

Carte

Cuvinte-cheie: feminism, politică, istorie.

Editura Polirom, Iaşi

Volum

Cuvinte-cheie: politică.

Editura Polirom, Iaşi

Volum

Volumul aduce o contribuţie importantă în cadrul
cercetării feministe şi al studiilor de gen din România
(domenii care, la noi, au evoluat tot mai mult în ultimul
deceniu, într-o asemenea măsură, încât s-ar putea spune că
există premisele unei şcoli româneşti de gen), oferind o
sumă de repere conceptuale pentru uzul cercetătorilor,
jurnaliştilor, activiştilor pentru drepturile femeilor şi
parteneriatul de gen.

2007 Portretul femeii moderne în România Biblioteca Academiei,
Bucureşti
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Cuvinte-cheie: femeie, drepturi ale femeii.

Mitrofan, Iolanda

1997 Psihologia relaţiilor dintre sexe:
mutaţii şi alternative

Mocan, Camelia

2005 Ghidul femeilor manager de succes

Biblioteca Academiei,
Bucureşti

Biblioteca Academiei,
Bucureşti
Moraru, Adrian, Popa, 2003 Intoleranţă, discriminare, extremism, Institutul pentru Politici
Publice, Bucureşti
Raluca, Toba, Monica,
România 2003
Voicu, Ovidiu
IDO, Bucureşti
Moroianu Zlătescu,
1997 Drepturile femeii, egalitate şi
Irina
parteneriat: studii şi cercetări,
reglementari interne şi internaţionale
privind drepturile femeii
Mudure, Mihaela
Muntean, Ana

Muntean, Ana,
Popescu, Marciana,
Popa, Smaranda

Biblioteca Academiei,
Bucureşti
2003 „Violenţa în familie”
Gilles Ferréol şi Adrian
Neculau (coord.),
Violenţa. Aspecte
psihosociale, Editura
Polirom, Iaşi
2000 Victimele violenţei domestice: copiii Biblioteca Academiei,
Bucureşti, Grupul
şi femeile
Tematic ONU pe
probleme de gen

O abordare complementară a crizei familiei actuale şi
mutaţiile care s-au produs în relaţiile dintre sexe. Sunt
evidenţiate noile motivaţii, comportamentele şi aşteptările
în relaţia de parteneriat erotic şi marital. Autoarea
surprinde prejudecăţile şi standardele mediatizate şi se
dezvăluie universul actual al transformărilor şi rolurilor de
sex, alternativele şi mutaţiile. Lucrarea abordează sintetic:
dragostea, sexualitatea, căsătoria deschisă şi
pseudocăsătoria, coabitarea şi singurătatea, experimentele
neofamiliale, opţiunile, motivaţiile şi confuziile cuplului
tânăr, precum şi evoluţia sa în lume, dar şi la noi în ţară.
Cartea încearcă să arate cum, de ce şi încotro se îndreaptă
relaţiile dintre sexe.
Cuvinte-cheie: psihologia cuplului.
Cuvinte-cheie: femeie, management.
Studiu
Cuvinte-cheie: femeie, drepturi ale femeii.

2000 Feminine
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Cuvinte-cheie: femeie.
Studiu

Cuvinte-cheie: violenţă, familie.

Cuvinte-cheie: femeie, copil, violenţă, violenţă domestică.

Mureşan, Cornelia

2005 Ancheta-pilot „Generaţii şi gen” la Biblioteca Academiei,
Bucureşti
Cluj: diferenţe de gen şi
intergeneraţionale în comportamentul
reproductiv şi de parteneriat familial

Nechit, Irina

2003 Femeia în labirintul istoriei

Nedelcu, Mihaela

Nedelcu, Mihaela

Nedelcu, Mihaela

Nedelcu, Mihaela,
Benedicte, Michalon

Nemenyi, Agnes

Cuvinte-cheie: sociologie, psihologia familiei, psihologia
cuplului, familie, gen, generaţie.

Biblioteca Academiei,
Bucureşti
2005 „Stratégies de migration et d’accès au Revue européenne des
marché du travail des professionnelles migrations
roumaines à Toronto”
internationales, vol. 21,
nr. 1, pp. 77-106

Culegere de Cuvinte-cheie: feminism, femeie, istoria secolului XX,
istorii orale personalităţi.
Studiu
Studiul analizează migraţia femeilor calificate şi accederea
lor pe piaţa muncii din Canada. Fenomenul în sine poate,
în condiţiile în care femeile migrante se bucură de un
statut socioprofesional ]nalt, să se menţină ca un factor
emancipator?
Cuvinte-cheie: migraţie, gen, calificate, Canada.
Carte
Având ca punct de plecare expansiunea fără precedent a
2002 L’utilisation d’un espace virtuel par Diasporas,
noilor tehnologii de informare şi comunicare, studiul
une communauté de professionnels
développements,et
mondialisations,
analizează în ce măsură această mutaţie poate influenţa
immigrés: vers une nouvelle forme
http://horizon.documentat
dinamica şi structura procesului migrator.
d’organisation diasporique?
Cuvinte-cheie: migraţie, NTIC, comunităţi virtuale,
ion.ird.fr/exldiaspora.
doc/pleins_textes/pleins_t
extes_7/autrepart1/01002
8945.pdf
Studiu
Studiul analizează, în era tehnologiei informaţiei, rolul pe
2010 „Les migrants roumains online:
Revue d’études
care îl joacă internetul în cadrul familiilor şi reţelelor
identité, habitus transnationuax et
comparatives Est-Ouest,
transnaţionale migrante.
nouveuax modèles du lien social à
vol. 41, nr. 4, pp. 49-72
Cuvinte-cheie: TIC, transnaţionalism, migrant online,
l’ère du numérique”
habitus transnaţional.
Studiu
Studiul decupează principalele traiectorii ale procesului
2010 „Introduction. Histoire, constantes et Revue d’études
comparatives Est-Ouest,
migrator românesc după 1989, prezentând în egală măsură
transformations récentes des
vol. 41, nr. 4, pp. 5-28
modificările survenite după integrarea României în UE.
dynamiques migratoires en
Cuvinte-cheie: dinamici migratorii, migraţie
Roumanie”
internaţională, fluxuri de migraţie, tendinţe.
2004 Relaţii gender în mediul rural

Editura Risoprint, ClujNapoca
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Volum

Cuvinte-cheie: femeie, statut social, relaţii de familie,
sociologie.

Nicolae, Flavia
Bristena

2009 „Migraţia forţei de muncă şi resursele Sfera Politicii, nr. 137, an Studiu
umane – impact geostrategic”
XVII

Nicolaescu, Mădălina 1996 Cine suntem noi? Despre identitatea Editura Anima, Bucureşti Volum
femeilor din România modernă
Niţiş, Olivia

2004 Oglinda în faţa femeii: măşti şi
structuri interioare ale femeii în
artele vizuale
Oficiul Român pentru 2009 Bun venit în România. Ghid de
Imigrări, ARCA, MAI
informare pentru cetăţenii din state
(Direcţia Schengen),
terţe
Fundaţia Soros

Olteanu, Cristina
Pârnuţă, Gheorghe

Biblioteca Academiei,
Bucureşti

Cuvinte-cheie: femeie.

Fundaţia Soros, Bucureşti Studiu

Studiul este un ghid de informare ce atrage atenţia asupra
drepturilor şi obligaţiilor imigranţilor, prezintă
posibilităţile de integrare, modalităţile de acces la o serie
de servicii publice, formele de asociere, piaţa muncii ori
soluţionarea unei plângeri în instanţă. Cuvinte-cheie:
educaţie, drepturi, obligaţii, transport, familie, finanţe,
participare activă.
Cuvinte-cheie: femeie, feminism, politică socială,
sociologie.
Cuvinte-cheie: femeie, educaţie.

2003 Femeile în România comunistă. Studii Biblioteca Academiei,
Bucureşti
de istorie socială
1998 Femeea româncă de-a lungul
Biblioteca Academiei,
veacurilor: Instrucţie şi educaţie,
Bucureşti

Pascu, Georgiana Niţă, 2010 Analiză de diagnostic a domeniului
Delia
egalităţii de şanse şi gen din
România: probleme, nevoi, soluţii
europene
Pasca, Viorel
2001 Infracţionalitatea feminină

Studiul subliniază importanţa fenomenului în viaţa
cotidiană, încercând să traseze o serie de coordonate ca
modalităţi de migrare sau structura pieţei muncii.
Cuvinte-cheie: migraţie, efecte, impact, cauze, piaţa
muncii.
Cuvinte-cheie: feminism.

Centrul de Resurse
Juridice, Bucureşti

Biblioteca Academiei,
Bucureşti
Pasti, Vladimir
2003 Ultima inegalitate: relaţii de gen în Biblioteca Academiei,
Bucureşti
România
Pasti, Vladimir, Ilinca, 2001 Discriminarea de gen – o realitate a Institutul de Studii ale
Dezvoltării, Bucureşti
Cristina
tranziţiei
Paul, Vass, Andreea 2011 Forţa politică a femeilor
Editura Polirom,
Bucureşti
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Cuvinte-cheie: egalitate de şanse, discriminare, politici
publice.
Cuvinte-cheie: femeie, infracţiune, criminalitate.
Studiu de
gen
Studiu
Volum

Cuvinte-cheie: femeie, feminism, drepturi ale femeii, gen,
egalitate, antropologie socială.
Cuvinte-cheie: gen, discriminare.

Păun, Ştefan

Petrescu, Alexandra

2007 Documente privind mişcarea
feministă din România în perioada
interbelică: Liga drepturilor şi
datoriilor femeii
2008 Femeia în imaginarul politic

Popescu, Liliana

2004 Politica sexelor

Popescu, Liliana

2006 Guvernare pentru şanse egale

Popescu, Liliana

Biblioteca Academiei,
Bucureşti

Cuvinte-cheie: feminism, emancipare, drepturi ale femeii.

Editura Ars Docendi,
Bucureşti
Editura Maiko, Bucureşti Carte

Cuvinte-cheie: feminism, politică.

Editura Tritonic,
Bucureşti
1999 Gen şi politică. Femeile din România UNDP, AnA, Bucureşti. Volum
în viaţa publică

Popescu, Raluca, Toth, 2009 Nevoile de informare ale imigranţilor Fundaţia Soros, Bucureşti Studiu
Georgiana
în România

Potot, Swanie

2005 „La place des femmes dans le réseaux Revue européenne des
migrants roumains”
migrations
internationales, vol. 21,
nr. 1, pp. 243-257

Prelipcean, Gabriela

2009 „Migraţia şi euforia remitenţelor.
Implicaţii ale crizei economice
actuale”

Purniche, Rodica

2004 Sfaturi pentru femei şi influenţa lunii, Biblioteca Academiei,
Bucureşti
diete, sărbători religioase

Studiu

Sfera Politicii, nr. 137, an Studiu
XVII
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Cuvinte-cheie: femeie, politică socială, gen, feminism.
Cuvinte-cheie: egalitate.
Cuvinte-cheie: gen, femeie, politică.
Studiul este structurat în jurul unei coordonate-cheie:
nevoia de informare. Urmărind această linie directoare, îşi
propune să răspundă la o serie de întrebări: care sunt
sursele de informare ale migranţilor, ce informaţii le sunt
necesare şi ce informaţii le sunt furnizate, cum se
informează şi prin ce modalităţi?
Cuvinte-cheie: informare, imigranţi, drepturi, obligaţii,
integrare.
Studiul analizează reţelele migratorii la care femeile
românce recurg înainte de a părăsi ţara, alături de
modalităţile prin care este stabilită decizia de a migra,
punând accent pe importanţa raporturilor de gen în cadrul
procesului de negociere a plecării.
Cuvinte-cheie: migraţie feminină, gen, negociere, reţele
migratorii.
Analiza se concentrează asupra conceptului de remitenţe şi
a modului în care el influenţează politicile de migraţie.
Cuvinte-cheie: globalizare, remitenţe, migraţie
internaţională, UE.
Cuvinte-cheie: femeie, igienă, sănătate.

Rada, Cornelia

2005 „Young people’s opinion regarding Biométrie Humaine et
Studiu
appropriate age for sexual debut and Anthropologie, Paris, vol.
marriage”
23, nr. 3-4, pp. 135-138

Rada, Cornelia

2005 Victime ale violenţei domestice în
Centrul naţional ştiinţific- Studiu
România. Atitudinea postviolenţă şi practic de medicină
posibilităţi de schimbare a situaţiei de preventivă, Tipografia
,,Sirius” Chişinău, pp.
abuz
350-359

Rada, Cornelia

2004 Atitudinea victimei postviolenţă

Rada, Cornelia

2009 Repere antropologice ale familiei în
contextul sănătăţii reproducerii şi
sexualităţii

Rada, Cornelia

2009 Planificarea familială la limita dintre Editura Paralela 45,
Piteşti
medical şi social. O abordare
antropologică şi psihomedicală

Carte

Rada, Cornelia

2008 „Repere ale antropogenezei,
reprezentări cu relevanţă privind
raporturile între sexe”

Studiu

Editura Bioedit, Ploieşti, Studiu
pp. 44-47
Editura Academiei,
Carte
Bucureşti

Revista de Psihologie,
vol. 54, pp. 129-138
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Articolul evidenţiază opinia diferită a tinerilor români în
funcţie de gen şi grupe de vârstă privind vârsta potrivită
pentru debutul vieţii sexuale şi căsătorie, precum şi alte
investigaţii despre aceste aspecte.
Cuvinte-cheie: relaţie sexuală, sexualitate, căsătorie,
competenţă maritală.
Sunt evidenţiate caracteristicile sociodemografice ale
femeilor victime ale violenţei domestice, atitudinea
postviolenţă, opinia privind şansele de schimbare a
situaţiei de femeie abuzată.
Cuvinte-cheie: violenţă domestică.

Sunt supuse discuţiei aspectele biologico-psihologice,
socioculturale ale familiei, sexualitatea reprezentând tema
centrală a cărţii. O viziune holistică pe 32 de capitole
privind: incestul, violenţa domestică, căsătoria,
infidelitatea, divorţul, condiţia femeii ş.a.
Cuvinte-cheie: familie, psihosociologia familiei.
Lucrare structurată pe şapte capitole care abordează
interdisciplinar tema planificării familiale intitulate astfel:
populaţie, planificarea familială, factori de risc maternal,
contracepţia, infertilitatea şi noile tehnologii de
reproducere, diferenţe rasiale cu relevanţă pentru
reproducere şi avortul.
Cuvinte-cheie: educaţie sexuală, gen.
Articolul evidenţiază impactul istoriei colective asupra
speciei. Prezintă mărturii ale cultului sexualităţii divinităţii
feminine, prin care se proslăvea fecunditatea. Se
evidenţiază că apariţia şi ascensiunea patriarhatului îi va
acorda bărbatului rolul primordial în procreaţie.
Cuvinte-cheie: gen, antropologie, mituri.

Rada, Cornelia,
Bălăceanu-Stolnici,
Constantin

2006 „Relaţiile sexuale în afara cuplului”

Revista de Psihologie,
Studiu
vol. 52, nr. 3-4, pp. 255270

Altele
A VII-a Conferinţă
Naţională de Medicina
Sexualităţii cu participare
internaţională, 12-14
aprilie,Timişoara, p. 27
Studiu
Rada, Cornelia, Galina 2005 „Divorciality: Demographic aspects, Annuaire Roumain
Muşat
the perception of young people
d’Anthropologie, Tom.
regarding the divorce”
42, Editura Academiei
Române, Bucureşti, pp.
151-160
Studiu
Rada, Cornelia,
2004 „Psychological traits of the batters
Annuaire Roumain
Glavce, Cristiana
from the viewpoint of victims: A case d’Anthropologie, tom. 41,
Editura Academiei,
study”
Bucureşti, p. 127-133
Rada, Cornelia,
2006 „The Romanian family and the
în Identity, Globalization Volum
Glavce, Cristiana,
sustainable development”
and Universality în the
Manolescu, Suzana
Eastern an Central
European Area Evolutions and
Involutions în the Modern
and Contemporary
Period: Experiences,
Meanings, Lessons, vol. I
(pp. 379-386), Editura
Universităţii „Lucian
Blaga”, Sibiu
2007 Mit şi adevăr privind sexualitatea
Rada, Cornelia,
Bălăceanu-Stolnici,
Constantin, Prejbeanu,
Ileana
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Se abordează istoricul, cauzele, consecinţele şi
modalităţile de prevenire a relaţiilor sexuale în afara
cuplului, opinia despre infidelitate a unui eşantion de tineri
români.
Cuvinte-cheie: infidelitate, diferenţe de gen.
Rezumatul evaluarează percepţia unor mituri care se
vehiculează despre sexualitate şi comportament sexual,
evidenţiind necesitatea unor intervenţii ameliorative.
Cuvinte-cheie: viaţă sexuală.
Studiul prezintă evoluţia divorţului în România în perioada
1940-2001 şi cauzele principale care l-au generat, aduce în
atenţie modul diferit de raportare a fetelor şi băieţilor faţă
de divorţ ca situaţie neexperimentată.
Cuvinte-cheie: disoluţie maritală, valori ale familiei.
Lucrarea realizează un profil psihologic al agresorilor din
perspectiva victimelor şi o succintă prezentare a teoriilor
explicatve privind comportamentul agresiv.
Cuvinte-cheie: comportament agresiv.

Rada, Cornelia,
Hudita, Dumitru,
Manolescu, Suzana,
Prejbeanu, Ileana,
Zugravu, CorinaAurelia

2010 „Attitudinal and behavioral patterns, Gineco.ro, an VI, vol. 6, Studiu
socio-demographical characteristics of nr. 20.2, pp. 102-109
risk for cervical cancer”

Studiul semnalează o subreprezentare a femeilor incluse în
standardul optim al asistenţei medicale ginecologice.
Cuvinte-cheie: cancer de col uterin, testul PAP, screening,
disparităţi sociale, atitudini.

Rada, Cornelia,
Manolescu, Suzana,
Prejbeanu, Ileana,
Geană, Gheorghiţă,
Albu, Adriana
Rada, Cornelia,
Prejbeanu, Ileana

2008 „Violence against women in Romania European Journal of
Altele
– classifications and patterns”
Public Health, Lisabona,
6-8 noiembrie, p.180

Rezumatul identifică factorii de risc ai femeilor de a fi
victime ale violenţei domestice.
Cuvinte-cheie: violenţă, nivel educaţional.

2008 Comportamentul sexual uman,
coordonate antropologice şi
psihomedicale,

Rada, Cornelia,
Prejbeanu, Ileana,
Bădulescu, Florin

Altele
2007 „Percepţia unei populaţii feminine din Zilele UMF Craiova –
mediul urban asupra depistării
Simpozion Regional
precoce a cancerului de sân”
,,Actualităţi în Oncologie” – 8-9 iunie 2007
(p. 202), Editura Medicală Universitară, Craiova
2010 Viaţa sexuală şi familia în mediul
Editura Institutul
Carte
urban românesc. Studiul Rada-Tarcea European, Iaşi

O abordare socioculturală a momentelor care au marcat
comportamentul sexual, din preistorie până în
contemporaneitate, cu date şi ilustraţii; se vorbeşte despre
unitatea umană biologică, psihică şi culturală bărbatfemeie.
Cuvinte-cheie: dimorfism sexual, androgin,
psihosexologie.
Se arată influenţa nivelului instructiv-educativ asupra
adresabilitãţii populaţiei feminine privind screening-ul
cancerului de sân.
Cuvinte-cheie: screening, disparităţi sociale, atitudini,
femeie.

Rada, Cornelia,
Tarcea, Monica

Editura Medicală
Universitară, Craiova
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Carte

Lucrarea este un raport de cercetare ştiinţifică cu date din
teren privind comportamentul sexual, reproducerea,
familia, avortul, obiceiurile dăunătoare sănătăţii, îngrijirea
prenatală şi alimentaţia sugarului, prevenţia secundară a
cancerului de col uterin şi de sân.
Cuvinte-cheie: sănătate sexual-reproductivă.

Rada, Cornelia,
Tarcea, Monica,
Manolescu, Suzana,
Prejbeanu, Ileana

2008 „Knowledge and practice regarding
sexually transmitted diseases on a
sample from an urban milieu”

Studiu
Annuaire Roumain
d’Anthropologie, tom. 4344, Editura Academiei
Române, Bucureşti, pp.
117-126

Este un studiu epidemiologic transversal de evaluare
efectuat pe 1 859 de români despre cunoştinţele şi
practicile privind BTS, în funcţie de gen, grupe de vârstă
şi nivel de instruire.
Cuvinte-cheie: boli cu transmitere sexuală, educaţie
sexuală.

Rădulescu, Ana

2008 Violenţa asupra femeii

Biblioteca Academiei,
Bucureşti

Lucrarea vizează construcţia teoretică a violenţei şi modul
în care încadrarea comportamentelor şi atitudinilor
violente, în registrul violenţei, influenţează modul de
formulare a problemei violenţei, precum şi gradele de
acceptabilitate a violenţei la nivelul instituţional şi la
nivelul gândirii comune. A doua temă evidenţiază modul
în care femeia poate ajunge victimă a violenţei şi tipurile
de obstacole pe care le poate întâmpina în acţiunile de
reducere a violenţei sau în demersul de părăsire a relaţiei.
A treia temă prezintă dezvoltarea unui model explicativ
privind dezvoltarea violenţei sub influenţa factorilor
externi: factorii sociali, economici şi personali se combină
într-un cadru de influenţă care dezvoltă şi menţine violenţa
în cuplu. Volumul mai include şi o analiză a datelor a două
sondaje realizate în România (Cercetarea naţională
privind violenţa în familie şi la locul de muncă; Violenţa
asupra femeii în Bucureşti). Sunt prezentate date din
Eurobarometru ce reflectă cunoaşterea gradului de
conştientizare a europenilor în ceea ce priveşte problema
violenţei asupra femeii în vederea dezvoltării serviciilor de
asistenţă socială prin sporirea resurselor deja alocate.
Cuvinte-cheie: femeie, violenţă.
Cuvinte-cheie: sănătate, femeie, copil.

Reţeaua Naţională de 2008 Mama şi copilul
Promovare şi
Informare în
Instituţiile şi Centrele
de Sănătate

Biblioteca Academiei,
Bucureşti
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Periodic

Rostás, Zoltán,
2008 Cealaltă jumătate a istoriei: femei
Văcărescu, Theodorapovestind
Eliza
Roth, Maria
2005 Femei şi copii, victime ale violenţei
Salvan, Monica

Sandu, Dumitru
Sandu, Dumitru

Sandu, Dumitru

Sandu, Dumitru

Sandu, Dumitru

Editura Curtea Veche,
Bucureşti

Cuvinte-cheie: femeie.

Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca
Studiu
2010 „Solidarités generationnelles et
Revue d’études
feminines dans la migration roumaine comparatives Est-Ouest,
vol. 41, nr. 4, pp. 29-48
en France”

2000 „Migraţia transnaţională a românilor
din perspectiva unui recensământ
comunitar”
„Emerging transnational migration
from Romanian villages”

Plecând de la o anchetă derulată în autobuz, studiul se
axează pe analiza solidarităţii intergeneraţionale în cadrul
migraţiei internaţionale. Importanţa genului este cu atât
mai mare cu cât acest tip de relaţii „intergeneraţionale”
sunt puternic dependente de relaţia „mamă-fiică”.
Cuvinte-cheie: mobilitate transnaţională, solidaritate
intergeneraţională, femei mediatoare.

Sociologie Românească, Studiu
nr. 3-4
Current sociology, vol.
53, nr. 4, pp. 555-582

Studiu

2006 „Străinătatea în mentalităţile urbane” în Dumitru Sandu, Mircea Carte
Comşa, Cosima Rughiniş,
Alexandru Toth şi Mălina
Voicu, Viaţa socială în
România urbană, Editura
Polirom, Iaşi
„Community selectivity of temporary Romanian Journal of
Studiu
emigration from Romania”
Population Studies, nr.12, pp. 11-45
2009 Comunităţi româneşti în Spania

Cuvinte-cheie: femeie, violenţă.

Fundaţia Soros, Bucureşti Studiu
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Studiul analizează faliile de-a lungul cărora a fost
structurat procesul de migraţie temporară după 2000.
Cercetarea pleacă de la premisa că rolul comunităţii în
structurarea procesului de migraţie este considerabil.
Cuvinte-cheie: emigraţie temporară, România, comunităţi.
Cercetarea încearcă să ofere un potenţial răspuns în ceea
ce priveşte condiţionările şi tendinţele în migraţia de
revenire a românilor din străinătate.
Cuvinte-cheie: migraţie de revenire, capital social,
traiectorii ocupaţionale.

Carte
în Richard Black,
Godfries Engbersen,
Marek Okolski, Cristina
Pantiru, EU enlargement
and labour migration,
Amsterdam University
Press, Amsterdam
Raport
Raport al Comisiei
prezidenţiale pentru
analiza riscurilor sociale
şi demografice, Bucureşti,
http://www.presidency.ro/
static/CPARSDR_raport_
extins.pdf
Editura Polirom, Iaşi
Carte

Sandu, Dumitru

2010 „Modernnising Romanian society
through temporary work abroad”

Sandu, Dumitru

2009 Migraţia şi consecinţele sale

Sandu, Dumitru

2010 Lumile sociale ale migraţiei
româneşti în străinătate

Sandu, Dumitru
(coord.)

2007 Locuirea temporară în străinătate.
Migraţia economică a românilor:
1990-2006

Fundaţia Soros, Bucureşti Studiu

Sandu, Dumitru, Radu, 2004 A country report on Romanian
Cosmin,
migration abroad: Stocks and flow
Constantinescu,
after 1989
Monica, Ciobanu,
Oana

Multicultural Center
Studiu
Prague,
http://www.migrationonli
ne.cz/
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Recurgând la o scurtă radiografiere a fenomenului după
1989, raportul îşi propune să sublinieze principalele
consecinţe şi riscuri asociate procesului de emigraţie.
Cuvinte-cheie: migraţie, riscuri, consecinţe, soluţii.

Lucrarea, în condiţiile unei abordări eminamente
economice a fenomenului la nivelul cercetărilor, atrage
atenţia asupra modelelor de gândire, de acţiune şi de
afirmare identitară. Reunind aceste coordonate sub
conceptul de lumi sociale, studiul îşi propune să sublinieze
necesitatea implementării unor politici în acest domeniu.
Cuvinte-cheie: migranţi, transnaţional, spaţiu identitar,
mentalitate, migraţie de revenire.
Axat atât pe cercetări cantitative, cât şi calitative efectuate
în şase comunităţi româneşti cu indice mare de emigraţie,
la care se adaugă patru din străinătate, studiul decupează
proflilul migrantului român, cauzele şi efectele migraţiei
după 1989.
Cuvinte-cheie: Teleorman, Vrancea, emigraţie, profil,
cauze, consecinţe.
Studiul prezintă principalele dinamici şi instituţii
informale ce au structurat procesul migrator după 1989.
Cuvinte-cheie: emigrare, proces migrator,intenţii de
migrare, instituţii.

Săucan, DoinaŞtefana, Liiceanu,
Aurora, Micle, Mihai
Ioan

Săucan, DoinaŞtefana, Liiceanu,
Aurora

Încălcarea legii ca stil de viaţă.
Vulnerabilitatea adolescenţilor la
criminalitate

2009 „Influenţa rolului şi stereotipului de
gen asupra alegerii carierei la
adolescenţi – abordare teoretică”

Editura Academiei
Române, Bucureşti

Revista de Psihologie,
vol. 55, nr. 1-2

Articol

Săucan, Doina-Ştefana 2004 „Femeia criminal – dimensiuni
psihosociale”

Revista de Criminologie, Studiu
Criminalistică şi
Penologie, nr. 2, pp. 84116

Şerban, Monica, Toth, 2007 Piaţa forţei de muncă în România şi
Alexandru
imigraţia

Fundaţia Soros, Bucureşti Studiu
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Volumul cuprinde abordări teoretice şi conceptuale ale
delincvenţei juvenile, etiologia delincvenţei juvenile,
realităţi statistice privind fenomenul analizat; se încearcă
schiţarea unui profil social şi criminogen al delincventului
minor în România; o parte importantă este alocată
capitolului referitor la individualitate şi vulnerabilitatea la
recidivă a minorilor şi tinerilor delincvenţi. Lucrarea se
încheie cu un capitol care analizează măsurile de prevenire
şi diminuare a fenomenului, prezentând şi studii de caz.
Cuvinte-cheie: adolescenţi, criminalitate.
Cercetarea în domeniul alegerii carierei a pus în evidenţă
faptul că mai multe constructe acţionează împreună ca să
influenţeze comportamentele de carieră. În ultimii ani, sau înregistrat un progres considerabil şi o reorientare a
cercetărilor focalizate pe dezvoltarea carierei. Au fost de
asemenea examinate influenţele exercitate asupra
procesului decizional la adolescenţi în ceea ce priveşte
alegerea carierei. Prezentul studiu este mai întâi de toate o
abordare teoretică propunându-şi să treaca în revistă mai
multe studii şi lucrări semnificative în această arie de
cercetare.
Articolul îşi propune să prezinte un profil psihosocial al
femeii criminal în context familial, condamnată şi închisă
în penitenciarul Târgşor; sunt discutate identitatea socială,
identitatea criminală şi profilul psihologic.
Cuvinte-cheie: femeie, criminalitate, violenţă domestică.
Studiul, având la bază probleme semnalate de mass-media,
prezintă efectele migraţiei externe, introducând o nouă
dimnsiune: imigraţia.
Cuvinte-cheie: imigraţie, piaţa forţei de muncă, România,
construcţii, textile, servicii.

2007 „Romania, a Country in Need of
Workers? The Bitter Taste of
«Strawberry Jam»”

The Romanian Journal of Studiu
European Studies, nr. 5-6,
pp. 179-205,
http://mpra.ub.unimuenchen.de/14855/

Sinescu, Călin, Trofin, 2009 „Impactul migraţiei asupra
Liliana
contextului internaţional actual”

Sfera Politicii, nr. 137, an Studiu
XVII

Silaşi, Grigore,
Laurian, Ovidiu

Solcan, Şarolta

2005 Femeile din Moldova, Transilvania şi Biblioteca Academiei,
Bucureşti
Ţara Românească în Evul Mediu

Spînu, DanielaMihaela

2010 „Migraţia feminină din România şi
implicaţiile asupra societăţii
româneşti. Studiu de caz: migraţia din
satul Vadu-Soreşti, Judeţul Buzău”

Stănculescu, Elena

2006 „Inteligenţa şi diferenţele de gen”

Stiger, Simona

2002 Pagini de feminism universal

Stiger, Simona

Studiul analizează, în condiţiile unei crize pe piaţa
locurilor de muncă cauzate de emigrarea masivă,
necesitatea ca angajatorii să „importe” angajaţi din statele
sărace.
Cuvinte-cheie: migraţia forţei de muncă, imigranţi, piaţă
de muncă, decizie.
Studiul tratează problematicile asociate fenomenului
migraţiei internaţionale, precum ameninţarea la adresa
securităţii statelor-gazdă, instrument care este utilizat în
ultima perioadă intensiv de partidele de extremă dreapta.
Cuvinte-cheie: terorism, migraţie internaţională, studii de
securitate.
Cuvinte-cheie: femeie.

în Georgeta Ghebrea,
Studiu
Şantiere de cercetare în
ştiinţele politice (pp.189243), Editura Universităţii
Bucureşti, Bucureşti
Revista de Psihologie,
Articol
vol. 52, nr. 1-2

Studiul se axează pe problematica feminizării procesului
de migraţie şi implicaţiile generate atât la nivel
microsocial, nivelul familiei, cât şi macrosocial, cel al
comunităţii de origine.
Cuvinte-cheie: migraţie, gen, efecte, status, impact.

Biblioteca Academiei,
Bucureşti
Biblioteca Academiei,
Bucureşti

Cuvinte-cheie: femeie, feminism, emancipare.

2001 Asociaţionism şi emancipare în
Transilvania până la primul război
mondial,
Stoica, Sorin, Rostás, 2006 Tur-retur. Convorbiri despre munca Editura Curtea Veche,
Zoltán
în străinătate, 2 vol.
Bucureşti
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Cuvinte-cheie: feminism, emancipare.
Carte

Lucrarea grupează o serie de interviuri ale studenţilor de la
Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării cu români
care muncesc în străinătate. Structurată în două volume,
cartea prezintă diversele poveşti de viaţă ce descriu
fenomenul migrator românesc.

Stoica, Virgil

2003 „Public Policies Concerning the
Equality of Opportunities between
Women and Men, 1990-2000”

Articol
Romanian Journal of
Society and Politics, vol.
3, nr. 1, May 2003, pp.
192-232

Politici publice, egalitate femei-bărbaţi, programe politice.

Şerban, Monica,
Stoica, Melinda

2007 Politici şi instituţii în migraţia
internaţională: migraţia pentru
muncă din România 1990-2006

Fundaţia Soros, Bucureşti Studiu

Studiul analizează schimbările succesive ale legislaţiei în
domeniul migraţiei internaţionale, ale atribuţiilor
principalelor instituţii publice implicate în proces, precum
şi efectele acestor modificări.

Şerban, Monica,
Voicu, Bogdan

2010 „Romanian Migrants to Spain: In or
Outside the Migration Networks. A
Matter of Time?”

Studiu
Revue d’études
comparatives Est-Ouest,
vol. 41, nr. 4, pp. 97-124

Şişeştean, Gheorghe

2000 Femeia în contextul schimbării:
statusuri, roluri, identităţi

Biblioteca Academiei,
Bucureşti

Studiul lansează ideea că reţelele migratorii influenţează
prestigiul migrantului în cadrul diasporei, devenind un
instrument de control social.
Cuvinte-cheie: migraţie internaţională, reţele de migraţie,
Spania, România.
Cuvinte-cheie: femeie, feminism, sociologie, sociografie.

Şoş, Aurelian

2005 Tot ce ştiu bărbaţii despre femei

Cuvinte-cheie: femeie.

Ştefănescu, OlgaDoina

2003 Dilema de gen a educaţiei

Editura Polirom, Iaşi

Abordare ştiinţifică actuală – în special din perspectiva
politicilor publice – a problemelor familiei constituite
dintr-un singur părinte şi copilul/copiii lui.
Există o dimensiune de gen a şcolii româneşti?

Ştefănescu, OlgaDoina, Miroiu,
Mihaela
Tănăsescu, Simina
Elena

2001 Gen şi politici educaţionale

Editura Step-by-step,
Bucureşti

1999 Principiul egalităţii în dreptul
românesc

Editura All-Beck,
Bucureşti

Carte

Timuş, Gherasim

2003 Sfintele creştinismului

Biblioteca Academiei,
Bucureşti

Dictionar

Ştefan, Cristina

Biblioteca Academiei,
Bucureşti
2006 Familia monoparentală. O abordare Editura Polirom, Iaşi
politică, ediţia a II-a revăzută
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Studiu de
gen

Cuvinte-cheie: gen, educaţie.

Cuvinte-cheie: creştinism.

2007
Toth, Georgiana,
Păun, Georgiana,
Toth, Alexandru,
Tufiş, Paula, Voicu,
Ovidiu
Tudorel, Andrei, Tusa, 2006
Erika, Herteliu,
Claudiu

Efectele migraţiei: copiii rămaşi
acasă

Fundaţia Soros, Bucureşti Studiu

„Percepţia discriminării de gen la
nivelul populaţiei educate tinere din
România”

Journal for the Study of Studiu
Religions and Ideologies

Studiul se doreşte a fi un model de bune practici, un model
de servicii adresat copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în
străinătate, prin care să se amplifice efectele pozitive ale
fenomenului şi să se diminueze cele negative.
Cuvinte-cheie: efecte, risc, migraţie, copii.
Cuvinte-cheie: gen, tineri.

Tudose, Cerasela

2005 Gen şi personalitate,

Biblioteca Academiei,
Bucureşti

Turliuc, MariaNicoleta

2004 Psihologia cuplului şi a familiei

Biblioteca Academiei,
Bucureşti

Ungureanu, Ştefania
Georgeta

2004 Femeia contemporană: între
deziderat şi realitate

Biblioteca Academiei,
Bucureşti

Vincze, Enikö

2006 Excluderea socială la intersecţia
Editura Fundaţiei pentru Raport de Cuvinte-cheie: minorităţi, femeie, excludere socială,
Studii Europene, Clujcercetare sănătate.
dintre gen, etnicitate şi clasă – o
Napoca
privire din perspectiva sănătăţii
reproducerii la femeile rome: raport
de cercetare şi recomandări privind
politicile publice

485

Cuvinte-cheie: gen.

Carte

Autoarea a urmărit trei obiective generale: 1) unul de ordin
teoretic, familia fiind prezentată ca o entitate cu propriile
caracteristici, valori, reguli şi ca parte a unui sistem
ierarhic deschis (societal); 2) al doilea vizează oferirea
informaţiilor necesare în diferite activităţi practice pentru
un număr mare de specialişti: consilieri, terapeuţi maritali
şi familiali, psihologi clinicieni şi psihiatri, consilieri
şcolari sau în planificarea familială, pedagogi, asistenţi
sociali etc.; 3) al treilea constă în identificarea întrebărilor
personale ale cititorilor cu privire la diferenţele de sex şi
gen, alegerea partenerului şi mariajul contemporan; iubirea
şi sexualitatea etc. Această carte poate contribui la
înţelegerea elementelor care determină preferinţele
interpersonale, construcţia realistă a expectanţelor cu
privire la viaţa de cuplu şi de familie.
Cuvinte-cheie: psihologia cuplului, familie.
Cuvinte-cheie: sociologie.

Vincze, Enikö

2011 Asigurarea egalităţii de şanse şi
calităţii educaţiei în şcolarizarea
etnicilor romi defavorizaţi

Vintilă Ghiţulescu,
Cristina

2004 În şalvari şi cu işlic. Biserică,
Editura Humanitas,
Carte
sexualitate, căsătorie şi divorţ în Ţara Bucureşti, 2004
Românească a secolului al XVIII-lea
2006 Focul amorului. Despre dragoste şi Editura Humanitas,
Carte
sexualitate în societatea românească, Bucureşti
1750-1830
2000 Femeia în criminalitate
UE – Program Phare
Democracy, Bucureşti
Biblioteca Academiei,
1999 Chipuri de femei-martir din epoca
Bucureşti
persecuţiilor
Studiu
2007 „Morphologie des rapports sociaux Revue européenne des
des migrant(e)s. Un ménage roumain migrations
internationales, vol. 23,
à Genzano”
nr. 1
2004 Insertion des femmes roumaines sur le http://graduateinstitute.ch/ Studiu
marché du travail à Rome: un moyen webdav/site/genre/shared/
Genre_docs/2865_Actes2
de développement personnel et
004/13-i.vlase.pdf
collectif

Vintilă Ghiţulescu,
Cristina
Vintileanu, Ioaneta,
Roman, Marina
Viziniuc, Gabriela
Vlase, Ionela

Vlase, Ionela

Vlăsceanu, Lazăr,
Cătălin, Zamfir
Voicu, Ovidiu, Toth,
Georgiana, Guga,
Simina

Voinea, Maria

2002 Dicţionar de sociologie
2008 Imigrant în România. Perspective şi
riscuri

1996 Psihosociologia familiei

Proiect EDUMIGROM
2008-2011

Policy
paper

Editura Minerva,
Bucureşti
Fundaţia Soros, Bucureşti Studiu

Editura Universităţii
Bucureşti, Bucureşti
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Carte

Cuvinte-cheie: minorităţi, educaţie, egalitate de şanse.

Cuvinte-cheie: sexualitate, căsătorie, familie, istoria
femeilor, religie
Cuvinte-cheie: sexualitate, familie, practici sociale şi
juridice, istoria femeilor
Cuvinte-cheie: femeie, criminalitate.
Cuvinte-cheie: femeie, martir.
Studiul subliniază importanţa genului la nivel de relaţii
sociale, motivând negocierea rolurilor de gen în cadrul
reţelelor migratorii.
Cuvinte-cheie: migraţie feminină, gen, autoritate, menaj.
Studiul analizează importanţa genului în structurarea
deciziei de a migra.
Cuvinte-cheie: migraţie, negociere, autoritate, status, gen.

Cuvinte-cheie: sociologie.
Studiul se axează pe relatarea unor poveşti de viaţă ale
imigranţilor legate de o serie de problematici, ca
legalizarea statutului, interacţiunea cu angajatorii şi
instituţiile publice, imigranţii în imaginarul colectiv al
românilor.
Cuvinte-cheie: imigrant, România, statut, legalizare,
integrare.
Cuvinte-cheie: familie, sociologie.

Voinea, Maria

2002 Sex şi sancţiune

Voinea, Maria

1993 Sociologia familiei

Voinea, Maria

2006 Familia contemporană.
Microenciclopedie
2008 Realităţi şi perspective în studiul
familiei
2001 Situaţia femeii în România

Voinea, Maria
Zamfir, Elena
***
***
***

***

Editura Mediauno,
Volum
Bucureşti
Editura Universităţii
Carte
Bucureşti, Bucureşti
Editura Focus, Bucureşti Carte

Cuvinte-cheie: familie, sociologie.
Cuvinte-cheie: familie.

Editura Universităţii din Carte
Piteşti, Piteşti
Biblioteca Academiei,
Bucureşti
Biblioteca Academiei,
Altele
Bucureşti
Biblioteca Academiei,
Altele
Bucureşti

Cuvinte-cheie: familie.

CPE, prin intermediul
IMAS.

Studiu

2006- Hărţuirea sexuală la locul de muncă CPE, prin intermediul
IMAS
2007

Studiu

Opinii ale angajaţilor şi managerilor care afectează
procesul de recrutare, modul cum se promovează şi se
evaluează angajaţii, cine ajunge să fie promovat, stiluri de
management, satisfacţia în muncă a angajaţilor, echilibrul
dintre viaţa de familie/personală şi cea profesională,
modul cum petrec managerii, femei şi bărbaţi, timpul la
locul de muncă, de ce şi cu ce consecinţe, discriminarea de
gen şi harţuirea sexuală.
Ponderea hărţuirii sexuale, profilul persoanei hărţuite,
mituri şi prejudecăţi în legătură cu hărţuirea sexuală,
cunoaşterea legislaţiei în domeniul hărţuirii sexuale,
mijloace utilizate de persoanele hărţuite pentru a se proteja
de hărţuirea sexuală.

1931- Femeia evree
1937
1921 Buletinul Asociaţiei pentru
emanciparea civilă şi politică a
femeilor din Oltenia
2006 Managementul angajatilor, femei şi
bărbaţi. Studiu despre opinii şi
practici din organizaţii, pentru
profesionişti în manangementul
resurselor umane
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Cuvinte-cheie: femeie, politică socială, drepturi ale
femeii, demografie.
Cuvinte-cheie: femeie.
Cuvinte-cheie: emancipare, feminism.

***

2002 Cercetare privind violenţa în familie CPE, prin intermediul
IMAS
şi la locul de muncă

***

2004 Barometrul de opinie privind
discriminarea în România

Metro Media Transilvania Studiu

***

2003 Intoleranţa, discriminare şi
autoritarism în opinia publică din
România

Institutul pentru Politici
Publice, Bucureşti

Studiu

***

20042 Barometrele de Opinie Publică
00619
982007

Fundaţia pentru o
Societate Deschisă,
Bucureşti

Studiu

***

2007 Violenţa în familie în România:
legislaţia şi sistemul judiciar

USAID, ABA CEELI

Studiu

***

1968 Atlasul antropologic al Olteniei

Editura Academiei
Române, Bucureşti
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Studiu

Ponderea cazurilor de violenţă în familie: violenţă fizică,
psihologică, socială, economică, sexuală, forme de
violenţă în familie care afectează femeile, forme de
violenţă în familie ce afectează bărbaţii, cadrul
instituţional în domeniul violenţei în familie, profilul
victimei şi profilul agresorului, violenţa la locul de muncă:
hărţuirea sexuală: pondere, profilul hărţuitorului şi cel al
persoanei hărţuite, tipuri de acţiuni întreprinse de
persoanele care au trecut prin situaţii de hărţuire sexuală.
Principalele forme de discriminare în România, evaluarea
măsurilor actuale de combatere a discriminării,
identificarea factorilor de eficientizare a activităţii
institutiilor abilitate în a lua decizii în domeniul combaterii
discriminării.
Raportul dintre majoritate şi minorităţi, percepţia
majorităţii despre minorităţi, percepţia asupra grupurilor
celor mai discriminate, forme de discriminare şi
manifestări discriminatorii în diverse aspecte ale vieţii
publice.
Perceptii în legătură cu diferenţele de gen, situaţii
specifice de discriminare a femeilor în viaţa publică şi
privată.

Atlas antropologic populaţional – tipologii la populaţii
adulte (20-60 de ani) în funcţie de zona istoricogeografică, mediul urban/rural din localităţile studiate,
caracteristici ale dimorfismului sexual la populaţii locale,
zonale şi etnice.

***

1999 Atlasul antropologic al Munteniei

Editura Academiei
Române, Bucureşti

***

2004 Atlasul antropologic al Banatului

Editura Academiei
Române, Bucureşti

***

2005 Atlasul antropologic al Transilvaniei Editura Academiei
Române, Bucureşti

***

2008 Atlasul antropologic al Moldovei

Editura Academiei
Române, Bucureşti

***

2004 Atlasul antropologic al
Maramureşului

Editura Academiei
Române, Bucureşti

***

***

Anuarele Statistice ale României,
capitolul „Populaţia, Migraţia, Forţa
de Muncă, Sănătatea, Învăţământ,
Justiţie, Teritorial”
O dată Femeile şi bărbaţii: Parteneriat de
la doi viaţă şi muncă
ani

Institutul Naţional de
Statistică, Bucureşti

Studiu

Institutul Naţional de
Statistică, Bucureşti

Studiu
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Atlas antropologic populaţional – tipologii la populaţii
adulte (20-60 de ani) în funcţie de zona istoricogeografică, mediul urban/rural din localităţile studiate,
caracteristici ale dimorfismului sexual la populaţii locale,
zonale şi etnice.
Atlas antropologic populaţional – tipologii la populaţii
adulte (20-60 de ani) în funcţie de zona istoricogeografică, mediul urban/rural din localităţile studiate,
caracteristici ale dimorfismului sexual la populaţii locale,
zonale şi etnice.
Atlas antropologic populaţional – tipologii la populaţii
adulte (20-60 de ani) în funcţie de zona istoricogeografică, mediul urban/rural din localităţile studiate,
caracteristici ale dimorfismului sexual la populaţii locale,
zonale şi etnice.
Atlas antropologic populaţional – tipologii la populaţii
adulte (20-60 de ani) în funcţie de zona istoricogeografică, mediul urban/rural din localităţile studiate,
caracteristici ale dimorfismului sexual la populaţii locale,
zonale şi etnice.
Atlas antropologic populaţional – tipologii la populaţii
adulte (20-60 de ani) în funcţie de zona istoricogeografică, mediul urban/rural din localităţile studiate,
caracteristici ale dimorfismului sexual la populaţii locale,
zonale şi etnice.
Statistici diferenţiate pe sexe.

Lucrarea conturează statistic parteneriatul dintre femei şi
bărbaţi în viaţa de familie şi în muncă, temă de mare
actualitate. Domeniile în care este transpusă egalitatea de
şanse dintre femei şi bărbaţi sunt: condiţiile de viaţă, forţa
de muncă, educaţia, sănătatea.

***

2010 Reconcilierea vieţii profesionale cu
cea familială

Institutul Naţional de
Statistică, Bucureşti

Studiu

***

Anual Condiţiile de viaţă ale populaţiei în
România

Institutul Naţional de
Statistică, Bucureşti

Studiu

***

O dată Starea de sănătate a populaţiei din
la
România
cinci
ani

Institutul Naţional de
Statistică, Bucureşti

Studiu

***

Anual Dimensiuni ale incluziunii sociale în Institutul Naţional de
Statistică, Bucureşti
România

Studiu

***

Anual Situaţia demografică a României

Studiu

Institutul Naţional de
Statistică, Bucureşti
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Lucrarea prezintă informaţii referitoare la impactul
responsabiliăţilor familiale asupra participării persoanelor
de 15-64 de ani la activitatea economică şi gradul de
flexibilitate al pieţei muncii în ceea ce priveşte
reconcilierea vieţii profesionale cu cea familială. Datele
sunt structurate în funcţie de grupe de vârstă, sexe, medii
de rezidenţă, activităţi ale economiei naţionale, grupe de
ocupaţii, statutul profesional şi nivelul de instruire.
Descrierea generală a condiţiilor de viaţă ale populaţiei
utilizând principalele date privind starea de sănătate,
educaţia, ocuparea, condiţiile de muncă, condiţiile de
locuit, înzestrarea cu bunuri de folosinţă îndelungată a
gospodăriilor, situaţia economică a gospodăriilor, aspecte
privind deprivarea materială, realizată pe baza rezultatelor
anchetei asupra calităţii vieţii.
Publicaţia oferă date statistice pentru descrierea stării de
sănătate a populaţiei din România, concentrându-se asupra
următoarelor grupuri de indicatori: modul de percepere a
sănătăţii şi a propriei stări sufleteşti; starea de sănătate;
dizabilitatea şi consecinţele unei sănătăţi deficitare;
determinanţii stării de sănătate; utilizarea serviciilor de
îngrijire medicală; îngrijirea preventivă; factorii de mediu;
îngrijirea personală.
Lucrarea prezintă principalele aspecte referitoare la
sărăcie, inegalitatea distribuţiei veniturilor şi
excluziune/incluziune socială în România. Este realizată
pe baza sistemului de indicatori de incluziune socială
armonizat la nivel european. În funcţie de disponibilitate,
datele sunt structurate şi pe sexe.
Situaţia demografică este prezentată prin prisma mutaţiilor
intervenite în numărul şi structura populaţiei, a evoluţiei şi
particularităţilor fenomenelor demografice în anul curent
faţă de cel precedent.

***

Anual Natalitatea

Institutul Naţional de
Statistică, Bucureşti

Studiu

***

Anual Mortalitatea

Institutul Naţional de
Statistică, Bucureşti

Studiu

***

Anual Nupţialitatea

Institutul Naţional de
Statistică, Bucureşti

Studiu

***

Anual Divorţialitatea

Institutul Naţional de
Statistică, Bucureşti

Studiu

***

Anual Speranţa de viaţă

Institutul Naţional de
Statistică, Bucureşti

Studiu
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Lucrarea prezintă date statistice referitoare la numărul
născuţilor vii, rata generală a natalităţii, rata fertilităţii
generale şi ratele de fertilitate specifice, indicatorul
conjunctural al ferilităţii, vârsta medie a mamei la naştere
şi la prima naştere. Datele sunt prezentate la nivel naţional,
pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe, medii de
rezidenţă, sexe.
Lucrarea prezintă date statistice referitoare la numărul
decedaţilor, rata generală şi ratele specifice de mortalitate,
rata mortalităţii infantile, mortinatalitatea, cauzele
decesului. Datele sunt prezentate la nivel naţional, pe
macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe, medii de
rezidenţă, sexe.
Lucrarea prezintă date statistice referitoare la numărul
căsătoriilor, rata generală şi ratele specifice de nupţialitate,
vârsta medie la căsătorie şi la prima căsătorie a bărbaţilor
şi a femeilor. Datele sunt prezentate la nivel naţional, pe
macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe, medii de
rezidenţă, sexe.
Lucrarea prezintă date statistice referitoare la numărul
divorţurilor, rata divorţialităţii, vârsta medie a soţilor la
divorţ, durata medie a căsătoriei desfăcute prin divorţ,
indicatorul conjunctural al divorţialităţii, divorţurile după
grupa de vârstă a soţilor. Datele sunt prezentate la nivel
naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe,
medii de rezidenţă, sexe.
Lucrarea prezintă date statistice referitoare la speranţa de
viaţă, pe sexe şi vârstă, numărul supravieţuitorilor,
probabilităţile de deces, probabilităţile de supravieţuire.
Datele sunt prezentate la nivel naţional, pe macroregiuni,
regiuni de dezvoltare, judeţe, medii de rezidenţă.

***

Anual Forţa de muncă în România: ocupare Institutul Naţional de
şi şomaj în anul…,
Statistică, Bucureşti

Studiu

***

Trime Forţa de muncă în România: ocupare Institutul Naţional de
strial şi şomaj în trimestrul…
Statistică, Bucureşti

Studiu

***

Anual Balanţa forţei de muncă la 1
ianuarie…

Institutul Naţional de
Statistică, Bucureşti

Studiu

Lucrarea prezintă informaţii referitoare la resursele de
muncă, populaţia activă civilă, populaţia ocupată civilă şi
efectivul de salariaţi la 1 ianuarie a fiecărui an, prezentate
după diferite caracteristici – sex, activităţi ale economiei
naţionale, forme de proprietate – la nivel naţional şi în
profil teritorial: regiuni de dezvoltare şi judeţe.

***

Anual Numărul de pensionari şi pensia
medie lunară în anul...

Institutul Naţional de
Statistică, Bucureşti

Studiu

Lucrarea cuprinde informaţii referitoare la numărul mediu
de pensionari şi pensia medie lunară după sistemul de
pensionare şi pe categorii de pensii. În funcţie de
disponibilitate, datele sunt structurate şi pe sexe şi în profil
teritorial, la nivel de judeţ.

***

Anual Repartizarea salariaţilor pe grupe de Institutul Naţional de
Statistică, Bucureşti
salarii realizate în luna octombrie

Studiu

Lucrarea prezintă informaţii referitoare la salariul mediu
brut de bază şi realizat în luna octombrie pentru salariaţii
care au lucrat întreaga lunǎ octombrie din anul de
referinţă; salariul mediu brut şi câştigul mediu brut pe
grupe majore de ocupaţii, pe unele ocupaţii şi pe activităţi
economice.
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Lucrarea prezintă date esenţiale asupra principalelor
segmente de populaţie, activă – ocupată – şi în şomaj –
inactivă –, repartizate după caracteristici
demosocioeconomice diverse, în condiţii de
comparabilitate internaţională: grupe de vârstă, sexe, nivel
de educaţie, medii de rezidenţă, forme de proprietate,
activităţi ale economiei, statut profesional, grupe de
ocupaţii.
Lucrarea cuprinde informaţii privind caracteristicile forţei
de muncă, evidenţiind fenomenele cu caracter sezonier ce
se manifestă pe piaţa muncii. Datele sunt structurate pe
grupe de vârstă, sexe, medii de rezidenţă, nivel de
educaţie, forme de proprietate, activităţi ale economiei
naţionale, grupe de ocupaţii, statut profesional.

***

Anual Câştigurile salariale şi costul forţei
de muncă în anul...

Institutul Naţional de
Statistică, Bucureşti

Studiu

Lucrarea prezintă date statistice referitoare la numărul şi
distribuţia salariaţilor pe activităţi ale economiei naţionale
şi forme de proprietate, precum şi câştigul mediu pe
principalele activităţi ale economiei naţionale, în anul de
referinţă.

***

O dată Disparităţi salariale: factori de
la
influenţă
patru
ani

Institutul Naţional de
Statistică, Bucureşti

Studiu

***

O dată Caracteristici ale formării
la
profesionale în întreprinderile din
cinci România
ani

Institutul Naţional de
Statistică, Bucureşti

Studiu

***

Anual Coordonate ale nivelului de trai în
România; veniturile şi consumul
populaţiei

Institutul Naţional de
Statistică, Bucureşti

Studiu

Lucrarea prezintă aspecte privind nivelul şi structura
numărului de salariaţi şi ale câştigurilor salariale lunare şi
orare în anul de referinţă în funcţie de elementele
componente, sex, grupe de vârstă, niveluri de educaţie,
durata şi tipologia programului de lucru, activităţi
economice şi grupe de ocupaţii.
Lucrarea prezintă informaţii referitoare la programele
elaborate de întreprinderi pentru formarea profesională
continuă a angajaţilor, volumul şi caracteristicile tuturor
tipurilor de formare profesională la care sunt antrenaţi
angajaţii unei întreprinderi. În funcţie de disponibilitate,
datele sunt structurate şi pe sexe.
Lucrarea prezintă principalele aspecte ale nivelului de trai
al populaţiei şi oferă suportul necesar pentru identificarea
disparităţilor existente între diferitele categorii sociale prin
prisma veniturilor, cheltuielilor, consumurilor şi înzestrării
cu bunuri de folosinţă îndelungată.

***

Trime Veniturile şi consumul populaţiei
strial

Institutul Naţional de
Statistică, Bucureşti

Studiu
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Publicaţia trimestrială pune la dispoziţia utilizatorilor date
privind principalele aspecte ale nivelului de trai:
componenţa gospodăriilor, bugetul de venituri şi
cheltuieli, structura cheltuielilor de consum, cheltuielile
pentru cumpărarea produselor alimentare şi nealimentare
şi pentru plata serviciilor, consumul alimentar în expresie
fizică şi calorică.

***

Anual Accesul populaţiei la tehnologia
informaţiilor şi comunicaţiilor,

Institutul Naţional de
Statistică, Bucureşti

Studiu

Lucrarea prezintă principalele aspecte referitoare la
accesul gospodăriilor şi persoanelor la mijloace de
comunicare (calculator, telefon mobil, consolă de jocuri) şi
internet, gradul de utilizare a calculatorului şi a
internetului, frecvenţa, locul şi scopul utilizării lor. În
funcţie de disponibilitate, datele sunt structurate şi pe sexe.

***

Anual Sistemul educaţional în România –
date sintetice

Institutul Naţional de
Statistică, Bucureşti

Studiu

Lucrarea prezintă sinteza principalilor indicatori statistici
privind participarea populaţiei şcolare la învăţământ,
finalizarea programelor de studii, resursele umane şi
materiale din procesul educaţional.

***

O dată Anchetă asupra educaţiei pentru
la
adulţi
cinci
ani

Institutul Naţional de
Statistică, Bucureşti

Studiu

Cercetarea oferă informaţii statistice detaliate şi utile
pentru a descrie participarea populaţiei adulte la
activităţile de educaţie.

***

O dată Tendinţe sociale
la doi
ani

Institutul Naţional de
Statistică, Bucureşti

Studiu

Publicaţia oferă o imagine de ansamblu a evoluţiei sociale
în ultimii ani prin analiza tendinţelor înregistrate în
domenii ca: demografia, condiţiile de viaţă, forţa de
muncă, protecţia socială, educaţia, sănătatea, justiţia.

***

1947- Almanahul Femeia
1992

BCU

***

1995 Cercetarea Sănătăţii reproducerii,
România 1993 – raport final
2000 Sănătatea reproducerii, România
1999 – raport final
2005 Studiul Sănătăţii reproducerii,
România 2004 – raport sintetic,

IOMC, CDC

Studiu

CDC, ARSPMS

Studiu

***
***
***

IOMC Bucureşti,
Studiu
UNFPA, UNICEF, OMS,
USAID, BM, SDCA
2008 Studiul Generaţii şi Gen, Raport Valul UNFPA, Institutul Max Studiu
Planck pentru Cercetări
I 2007
Demografice, INS
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***
***
***

***

***

2006 Cartea Verde a Populaţiei României UNFPA, Comisia
Naţională pentru
Populaţie şi Dezvoltare
IEESR, UNFPA
Sistem Informaţional Integrat de
înregistrare şi raportare a cazurilor
de violenţă în familie
1999 Egalitatea de şanse între femei şi
Ministerul Muncii şi
Studiu
Protecţiei Sociale,
bărbaţi. Realizări şi perspective.
Bucureşti
Condiţia femeii în România 19952000 lucrare dedicată sesiunii
extraordinare a Adunării Generale
ONU cu tema „Femeile în anul 2000:
egalitate între sexe, dezvoltare şi pace
pentru secolul XXI”
2000 Gender Barometer Romania
Open Society Foundation Studiu
Romania, prin
intermediul Gallup
Organization
2009 Violenţa şi sănătatea în România

IEESR

Raport

http://blogulmedusei.blogspot.com

Blog

***

Blogul medusei – lumea prin lentila
feministă

***

Şcoala mamelor - Proiectul „MOM http://www.scoalamamelo Website
r.ro
UP - Reţea de Centre Pilot de
Consiliere a Mamelor aflate în situaţii
dificile de viaţă”
Focus – Centrul român pentru copii www.copiidisparuti.ro
dispăruţi şi exploataţi sexual

***
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Cuvinte-cheie: imagine de gen şi valori de gen, viaţă
privată, violenţă, viaţă publică, gen şi economie.

