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1. Introducere/ Context 
 

 Prezentul raport este realizat ca parte a proiectului „Împreună învingem violența 

bazată pe gen”, implementat de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală cu ajutor 

financiar din partea programului Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, 

Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Proiectul își propune să răspundă 

la problema violenței bazate pe gen (VBG) în rândul tinerilor din medii sărace, rural și urban 

mic, prin conștientizarea și creșterea capacității acestora de a identifica, raporta și de a se 

opune VBG. Proiectul contribuie la împuternicirea eventualelor victime prin dezvoltarea 

abilitaților individuale ale tinerilor și înțelegerea de către aceștia a drepturilor omului și a 

tratamentului egal în contextul unui parteneriat între organizațiile societății civile și ceilalți 

factori interesați. În vederea îndeplinirii scopului proiectului, SECS, împreună cu partenerii, 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău (CJRAE), și Sex og Politikk – 

IPPF Norway, dar și cu colaborarea Inspectoratului Județean Ialomița implementează mai 

multe activități: cercetarea și monitorizarea politicilor de prevenire a VBG la nivel local și 

național, activități de formare a formatorilor și pilotarea formării la nivel local, dezvoltarea de 

instrumente de intervenție VBG la nivel local (manuale, broșuri jocuri de societate), 

dezvoltarea unor platforme de conștientizare VBG la nivel local cu factorii interesați, precum 

și a unor instrumente de advocacy (policy paper, petiții și campanii de comunicare).  

 Monitorizarea politicilor de prevenire a VBG la nivel local și național constituie o 

activitate care stă la baza definirii instrumentelor de intervenție VBG, dar și a celor de 

advocacy. Această activitate de cercetare urmărește definirea factorilor care generează și 

întrețin violența bazată pe gen, precum și modul în care funcționează politicile/mecanismele 

de prevenire și raportare existente. Totodată, aceasta pornește de la premisa că VBG, adică 

violență motivată de apartenența la gen, nu este îndreptată doar împotriva femeilor, chiar 

dacă reținem faptul că ele reprezintă de departe principalele victime ale VBG. Având în 

vedere că cercetarea urmărește preponderent mediul școlar, o parte a instrumentelor de 

cercetare au fost gândite astfel încât să identifice dacă tinerii băieți pot fi și ei expuși la VBG.  

În acest sens, cercetarea combină documentarea cu instrumente calitative și cantitative de 

colocatare a datelor și urmărește să identifice și să descrie următoarele aspecte: percepțiile 

tinerilor (cu vârste între 14 și 20 de ani), precum și a profesorilor și părinților cu privire la 

VBG, inclusiv stereotipurile, atitudinile, valorile pe care aceștia le recunosc în școală, familie 

sau comunitate (fizică sau online) drept cauzale pentru VBG; gradul de conștientizare în 

rândul mai multor categorii de factori interesați cu privire la riscurile VBG pentru societate; 

preocuparea pentru politici și programe de prevenire și combatere a VBG la nivel național în 

rândul factorilor de decizie și a altor categorii de actori instituționali.  
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2. Metodologie  
 

În vederea realizării prezentului raport s-au avut în vedere informații obținute prin 

intermediul a două mijloace. În primul rând, o activitate de cercetare documentară (desk 

research) cu privire la cadrul  normativ  și standardele la nivel național și internațional pentru 

a determina o serie de aspecte în legătură cu violența bazată pe gen precum: definirea 

conceptului și diferențierea lui de alte concepte similare, evoluția istorică a standardelor 

internaționale în domeniu, noutățile în plan normativ la nivel internațional, alinierea cadrului 

național de reglementare la standardele internaționale și responsabilități instituționale. În al 

doilea rând, o altă serie de date au fost obținute din partea unor instituții prin intermediul 

cererilor de informații de interes public în baza Legii nr. 544/2001. Astfel, au fost transmise 

11 cereri la principalele instituții de la nivel central cu atribuții în următoarele domenii: 

educație, tineret, sănătate, egalitate de șanse, combaterea discriminării, precum și instituții 

de la nivel local din județele vizate de proiect: Bacău și Ialomița. Datele colectate prin 

intermediul cererilor de informații au vizat fără a se limita la: atribuțiile, responsabilitățile 

instituționale cu privire la violența bazată pe gen dacă este cazul, aspecte monitorizate cu 

privire la VBG, tipuri de date colectate cu privire la fenomen, rapoarte realizate, implicarea în 

dezvoltarea și implementarea unor politici publice în domeniu și parteneriate încheiate, 

instrumente utilizate la nivel intern pentru asigurarea egalității de șanse și combaterea 

discriminării pe bază de gen. 

 

 

3. Rezultatele cercetării – analiza datelor  
 

3.1 Delimitări conceptuale 
 

Violența bazată pe gen (VBG sau GBV- gender based violence) constituie un 

concept mai puțin popular în spațiul românesc, nu doar din perspectiva dezbaterilor publice 

pe care le stârnește problematica genului, ci pentru că adesea este suprapus cu un alt 

concept, cel al violenței domestice, care se bucură de o vechime mai mare în cadrul 

normativ de referință. Ce este deci violența bazată pe gen și cum se diferențiază ea de 

violența domestică sau violența împotriva femeilor dacă există suprapuneri între concepte? 

Institutul European pentru egalitatea de Gen definește violența bazată pe gen ca un 

fenomen adânc înrădăcinat în inegalitatea de gen, o violare gravă a drepturilor omului care 

se manifestă împotriva unei persoane motivată de genul acesteia1. Observăm așadar, că 

între VBG și violență împotriva femeilor nu există o egalitate perfectă, bărbații putând fi și ei 

victime ale VBG. În plus, spectrul victimelor VBG se poate diversifica pe măsură ce diferitele 

 
1https://eige.europa.eu/gender-based-violence/what-is-gender-based-violence 

https://eige.europa.eu/gender-based-violence/what-is-gender-based-violence
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comunități extind câmpul semantic al genului dincolo de suprapunerea tradițională cu cele 

două sexe. Totuși, faptul că violența bazată pe gen este în cea mai mare parte din cazuri 

direcționată împotriva femeilor face ca cele două concepte, VBG și violență împotriva 

femeilor, să fie utilizate aproape sinonim.  

Convenția de la Istanbul distinge între violența împotriva femeilor și violența de 

gen împotriva femeilor. Prima definește o discriminare și o încălcare a drepturilor omului 

care subsumează „toate acțiunile de violență de gen care rezultă în, sau care sunt probabile 

a rezulta în, vătămarea sau suferința fizică, sexuală, psihologică sau economică cauzată 

femeilor, inclusiv amenințările cu asemenea acțiuni, coerciția sau deprivarea arbitrară de 

libertate, indiferent dacă survine în public sau în viața privată”. Violența de gen împotriva 

femeilor, în schimb, este înțeleasă ca implicită violenței împotriva femeilor, diferența fiind 

dată de motivație. Anume, atunci când violența îndreptată împotriva unei femei are loc în 

mod particular pentru că este femeie sau femeia este afectată în mod disproporționat de 

această violență2.  

Față de acestea, violența domestică se manifestă ca o formă a violenței, care poate 

lua forma celei împotriva femeii și care implică „toate acțiunile de violență fizică, sexuală, 

psihologică sau economică, care survin în familie sau în unitatea domestică sau între foștii 

sau actualii soți sau parteneri, indiferent dacă agresorul împarte sau a împărțit același 

domiciliu cu victima”3. Cadrul normativ românesc în domeniu, reprezentat de Legea nr. 217/ 

2003, oferă o definiție similară violenței domestice, corelând-o cu mediul familial și cu 

relațiile între actualii/ foștii soți/ parteneri. Chiar mai mult decât atât, am putea spune că din 

perspectiva formelor de violență care se înscriu în categoria celei domestice, legea 

românească este mult mai ofertantă, adăugând violenței fizice, sexuale, psihologice și 

economice și violența socială, spirituală și cibernetică. 

În mod similar, formele pe care VBG împotriva femeilor le comportă, așa cum sunt 

prevăzute ele de Convenția de la Istanbul, pot fi următoarele: violența psihologică 

(prejudicierea integrității psihice a unei persoane prin coerciție și amenințări); urmărirea (un 

comportament amenințător repetat direcționat împotriva unei persoane astfel încât o 

determină pe aceasta să se teamă pentru propria siguranță); violența fizică; violența sexuală 

și violul (angajarea în acte neconsimțite de natură sexuală cu o persoană sau determinarea 

ei să se angajeze în astfel de acte cu un terț); căsătoria forțată; mutilarea genitală (mutilarea 

parțială sau totală a organelor genitale feminine, inclusiv constrângerea, incitarea sau 

procurarea unei fete pentru a se supune unui astfel de act); avortul forțat și sterilizarea 

forțată; hărțuirea sexuală (orice formă de conduită verbală, nonverbală sau fizică de natură 

sexuală, cu scopul sau cu efectul violării demnității unei persoane)4. VBG adaugă la acestea 

și ceea ce Consiliul Europei și Organizația Națiunilor Unite definesc ca violență economică și 

feminizarea sărăciei, anume situațiile în care femeile, cu precădere, sunt excluse de la 

 
2https://rm.coe.int/168046253e , art.3 
3https://rm.coe.int/168046253e , art 3 
4https://rm.coe.int/168046253e art. 33-40 

https://rm.coe.int/168046253e
https://rm.coe.int/168046253e
https://rm.coe.int/168046253e
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activități economice pentru sau având ca rezultat dependența de partenerii lor5. Într-o relație 

de cauzalitate, dependența economică de partener conduce îngreunarea deciziei de a ieși 

din relații abuzive de teama de sărăcie. 

 

 

3.2 Standarde internaționale și europene 
 

Încă din 1995, Declarația și Platforma de Acțiune de la Beijing au adresat ca parte a 

drepturilor femeii, nevoie de a combate violența de gen îndreptată împotriva acestora. 

Documentul integrează o definiție amplă a VBG împotriva femeilor, inclusiv cu forme pe care 

acest fenomen le comportă, inclusiv acele forme specifice care apar împotriva femeilor din 

zonele de conflict (crimă, violuri sistematice, sclavie și trafic sexual, sarcini forțate, infanticid 

feminin sau selecția prenatală a sexului). De asemenea, Declarația include un set de măsuri 

de prevenție și combatere a violenței împotriva femeilor care se adresează tuturor 

categoriilor de actori instituționali și neinstituționali: guvernele naționale și locale, ONG-uri, 

instituții educaționale, companii, mass media, sindicate, patronate, organizații de tineret și 

chiar organizații internaționale6. Anterior acesteia, încă din 1979, ONU a adoptat Convenția 

asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW), un document pe 

care România l-a ratificat din 19827. Începând cu anul 2000, Organizația Națiunilor Unite a 

adoptat mai multe rezoluții la nivelul Consiliului de Securitate menite să îmbunătățească 

situația femeilor din zonele de conflict. Aceste rezoluții solicită părților implicate din aceste 

zone să își ia angajamentul ferm de a combate formele de violență bazată pe gen, cu 

precădere violența sexuală la care femeile sunt mult mai expuse8. Astfel, în 2010 a fost 

înființată o nouă structură în cadrul ONU, UN Women, care și-a asumat rolul de coordonare 

a politicilor organizației pentru împuternicirea femeilor și asigurarea egalității de șanse9. UN 

Women își propune să vină în sprijinul structurilor inter-guvernamentale în formularea de 

standarde, politici și reguli la nivel global, să acorde asistență guvernelor naționale care 

implementează aceste standarde și să monitorizeze progresul global în acest domeniu10. UN 

Women pune la dispoziție o întreagă bază de resurse pe care diferitele tipuri de actori o pot 

accesa în vederea sprijinirii femeilor, inclusiv prin combaterea violenței de gen. 

Ca parte a Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, Organizația Națiunilor Unite a 

integrat un obiectiv dedicat egalității de gen. În contextul crizei COVID-19, divizia 

responsabilă cu drepturile și protecția femeilor din cadru ONU a trasat câteva acțiuni 

 
5https://www.coe.int/en/web/gender-matters/socio-economic-violence 
6https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/PFA_E_Final_WEB.pdf pp. 76-
86 
7https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/07/Conventia-asupra-eliminarii-tuturor-formelor-de-discriminare-fata-de-
femei-cedaw.pdf 
8https://www.unwomen.org/en/about-us/guiding-documents 
9https://www.unwomen.org/en 
10https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women 

https://www.coe.int/en/web/gender-matters/socio-economic-violence
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/PFA_E_Final_WEB.pdf
https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/07/Conventia-asupra-eliminarii-tuturor-formelor-de-discriminare-fata-de-femei-cedaw.pdf
https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/07/Conventia-asupra-eliminarii-tuturor-formelor-de-discriminare-fata-de-femei-cedaw.pdf
https://www.unwomen.org/en/about-us/guiding-documents
https://www.unwomen.org/en
https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women
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prioritare ca parte a obiectivului 5, iar prima dintre acestea este: combaterea și reducerea 

violenței bazate pe gen, inclusiv a violenței domestice11. Pentru a duce la îndeplinire 

obiectivul egalității de gen, a fost, de asemenea, elaborat un Plan Strategic pentru perioada 

2022-2025, organizat pe 4 arii tematice, iar cea de-a treia se referă la stoparea violenței 

împotriva femeilor și a fetelor. Printre măsurile propuse se numără astfel: introducerea unor 

planuri de acțiune naționale, îmbunătățirea accesului femeilor la servicii adresate victimelor 

violenței și la justiție, colaborarea cu organizații ale femeilor și încheierea de parteneriate 

strategice12. În România, Agenda 2030 a fost transpusă într-o Strategie națională pentru 

dezvoltare durabilă, organizată sub forma unor obiective și ținte subsecvente Obiectivelor de 

Dezvoltare Durabilă.  

În 2011, Consiliul Europei adopta Convenția privind prevenirea și combaterea 

violenței împotriva femeilor și violenței domestice recunoscută drept Convenția de la 

Istanbul, care a intrat în vigoare în anul 2014 cu un scop clar: eradicarea violenței împotriva 

femeilor și protejarea drepturilor lor. Prin aceasta, guvernele statelor care au ratificat-o, 

inclusiv România începând cu anul 2019, își asumă un set de măsuri pentru a combate 

violența împotriva femeilor prin acțiuni de prevenție, asistență pentru victime și sancțiuni 

pentru agresori. Convenția abordează violența împotriva femeilor ca implicită și structurală 

celei de gen și a tipului de relații inegalitate între femei și bărbați care s-au fundamentat de-a 

lungul timpului, propunându-și să combată acel set de forme de violență direcționate 

împotriva femeilor care urmăreau să le împiedice de la manifestarea întregului lor potențial, 

de a avansa sau de a fi forțate într-o poziție subordonată bărbaților13. 

La nivelul Uniunii Europene, acțiuni pentru asigurarea egalității de șanse s-au 

întreprins treptat încă de la primele tratate începând cu 1957. Din 2006, în cadrul UE 

funcționează ca structură autonomă Institutul European pentru Egalitate de Gen (EIGE) care 

funcționează ca centru de resurse pe probleme legate de egalitate de gen14. EIGE derulează 

activități de cercetare și analiză pune astfel la dispoziție o serie de studii adresate factorilor 

decizionali la nivel european pentru a-și fundamenta mai bine politicile care urmăresc 

combaterea unor probleme, printre care și violența bazată pe gen15. În planul politicii publice, 

la nivelul UE este în proces de implementare Strategia UE pentru Egalitate de Gen 2020 – 

2025 care, aliniindu-se cu Convenția de la Istanbul, urmărește printre altele să utilizeze toate 

pârghiile aflate la dispoziție pentru a combate violența bazată pe gen16. De-a lungul timpului, 

o serie de acte normative europene au început să răspundă problemelor legate de violență, 

printre care: Directiva 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, 

sprijinirea și protecția victimelor criminalității, și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a 

Consiliului; Directiva 2011/99/UE privind ordinul european de protecție și Regulamentul (UE) 

 
11https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/ 
12https://undocs.org/en/UNW/2021/6 
13https://rm.coe.int/168046253e, pp. 4-5; https://rm.coe.int/istanbul-convention-questions-and-answers-
romanian/16809450dc 
14https://eige.europa.eu/about 
15https://eige.europa.eu/gender-based-violence/our-work 
16https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/ending-
gender-based-violence_en 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
https://undocs.org/en/UNW/2021/6
https://rm.coe.int/168046253e
https://rm.coe.int/istanbul-convention-questions-and-answers-romanian/16809450dc
https://rm.coe.int/istanbul-convention-questions-and-answers-romanian/16809450dc
https://eige.europa.eu/about
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/our-work
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/ending-gender-based-violence_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/ending-gender-based-violence_en
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nr. 606/2013 din 12 iunie 2013 privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în 

materie civilă. La acestea se adaugă un șir de directive menite să asigure egalitatea de 

tratament la încadrare în muncă, în domeniul securității sociale și pentru accesul la bunuri și 

servicii17.  

În plus față de acestea, Comisia Europeană a anunțat ca parte a agendei de lucru 

pentru anul 2022 intenția de a continua măsurile inițiate în 202118, printre care o propunere 

legislativă menită să prevină și să combată violența bazată pe gen împotriva femeilor și 

violența domestică19 Nevoia unei directive de combatere a violenței bazate pe gen a fost 

subliniată și într-o rezoluție a Parlamentului European adoptată la începutul anului 2021 cu 

505 voturi20. Angajamentul în acest sens a fost reiterat și în a doua parte a anului, când 

europarlamentarii au cerut Comisiei să incrimineze violența bazată pe gen în legislația UE21, 

iar apoi au adoptat un raport pentru o inițiativă legislativă care adresează această 

problemă22. 

 

 

3.3 Cadrul normativ național și responsabilități instituționale 

 

Cadrul normativ național de referință cuprinde, în primul rând, Legea nr. 202/2002 

privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. Această lege a suferit de-a 

lungul timpului o serie de modificări, astfel că prin cele din 2015 a fost înființată și i-au fost 

stabilite atribuțiile Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse, printre care acelea de a 

preveni și combate violența în familie și împotriva femeii, de a elabora și implementa 

politicile guvernamentale în domeniul egalității de șanse și de reprezentare în plan 

internațional în acest domeniu. Apoi, prin modificările aduse de Legea nr 178/2018 a fost 

prima dată introdusă o definiție a violenței bazate pe gen: 

Prin violență de gen se înțelege fapta de violență direcționată împotriva unei femei sau, 

după caz, a unui bărbat, motivată de apartenența de sex. Violența de gen împotriva 

femeilor este violența care afectează femeile în mod disproporționat. Violența de gen 

cuprinde, fără a se limita însă la acestea, următoarele fapte: violența domestică, violența 

 
17https://anes.gov.ro/legislatie-internationala/ 
18https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-
01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF, p.10 
19https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/ending-
gender-based-violence_en 
20https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1651109&t=e&l=en 
21https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20210923STO13419/cum-combate-ue-violenta-bazata-pe-
gen 
22https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211210IPR19215/gender-based-cyberviolence-parliament-
calls-for-eu-law-to-tackle-the-problem 

https://anes.gov.ro/legislatie-internationala/
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/ending-gender-based-violence_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/ending-gender-based-violence_en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1651109&t=e&l=en
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20210923STO13419/cum-combate-ue-violenta-bazata-pe-gen
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20210923STO13419/cum-combate-ue-violenta-bazata-pe-gen
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211210IPR19215/gender-based-cyberviolence-parliament-calls-for-eu-law-to-tackle-the-problem
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211210IPR19215/gender-based-cyberviolence-parliament-calls-for-eu-law-to-tackle-the-problem
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sexuală, mutilarea genitală a femeilor, căsătoria forțată, avortul forțat și sterilizarea forțată, 

hărțuirea sexuală, traficul de ființe umane și prostituția forțată23. 

 

Tot această lege vine să clarifice diferențele între sex și gen din perspectivă 

normativă și definește o serie de concepte: hărțuire, hărțuire sexuală, hărțuire psihologică. 

Ceea ce observăm este că dintre formele de hărțuire, numai hărțuirea sexuală este inclusă 

explicit în definiția violenței bazate pe gen. În schimb, hărțuirea este asociată 

comportamentelor discriminatorii, astfel că legea o subsumează „discriminării bazate pe 

criteriul de sex” pe care o definește astfel: „discriminarea directă și discriminarea indirectă, 

hărțuirea și hărțuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă 

sau în alt loc în care aceasta își desfășoară activitatea, precum și orice tratament mai puțin 

favorabil cauzat de respingerea unor astfel de comportamente de către persoana respectivă 

ori de supunerea sa la acestea”24. Față de aceasta, prin articolul 6(1^2) este interzisă 

hărțuirea morală la locul de muncă, fără a fi clarificat modul în care aceasta se suprapune 

sau diferențiază față de celelalte forme de hărțuire.  

O altă referire punctuală la violența bazată pe gen regăsim în Legea nr. 217/ 2003 

pentru prevenirea și combaterea violenței domestice cu modificările și completările 

ulterioare. La articolul 10 se face referire la obligația Ministerului Educației de a întreprinde 

demersuri pentru a introduce la nivelul curriculumului implementat la clasă activități de 

învățare referitoare, printre altele, și la violența de gen și dreptul la integritate personală, 

precum și combaterea stereotipurilor discriminatorii ce au la bază rolurile de gen. Legea nr. 

217 este importantă pentru că oferă cadrul de definire și acțiune cu privire la violența 

domestică. După cum arătam în primul capitol, între violența bazată pe gen și violența 

domestică există o legătură strânsă, iar nu o suprapunere. Conform legii sus-menționate, 

violența domestică se referă la: 

orice inacțiune sau acțiune intenționată de violență fizică, sexuală, psihologică, 

economică, socială, spirituală sau cibernetică, care se produce în mediul familial sau 

domestic ori între soți sau foști soți, precum și între actuali sau foști parteneri, indiferent 

dacă agresorul locuiește sau a locuit împreună cu victima25.  

 

Violența domestică face, în primul rând, referire la mediul și relațiile în cadrul cărora 

diferitele forme de violență se pot produce, anume în mediul familial sau domestic, între 

diferiții membrii ai familiei sau soți/ foști soți. Violența bazată pe gen face, mai degrabă, 

referire la motivația care stă la baza actului de violență, apartenența la un anume gen, căruia 

i se atribuie un set de roluri pe baza unor stereotipuri și prejudecăți. În înțelesul pe care 

legea îl atribuie violenței domestice intră următoarele forme de manifestare:, așa cum 

atrăgeam atenția și în sub-capitolul anterior: violența verbală, violența psihologică, violența 

 
23Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, art. 4, litera l)  
24Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, art.4, litera g)  
25Legea nr. 217/ 2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, art.3  
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sexuală, violența economică, violența socială, violența spirituală și violența cibernetică. 

Toate acestea pot, deci, fi subsumate și violenței bazate pe gen mai cu seamă pentru că în 

context domestic, în conformitate cu datele și opiniile specialiștilor care gestionează aceste 

cazuri, cele mai multe de acte de violență au loc între soți, iar victima este aproape 

întotdeauna femeia. Responsabilitățile instituționale în cazurile de violență domestică aparțin 

serviciilor publice de asistență socială (SPAS) sau, și direcțiilor generale de asistență socială 

și protecția copilului (DGASPC) în conformitate cu articolul 51 din Legea nr. 217 și a 

Ordinului ministrului muncii nr. 2.525/2018 prin care a fost adoptată „Procedura pentru 

intervenția de urgență în cazurile de violență domestică”. Astfel, intervenția în regim de 

urgență implică de la evaluarea inițială, preluarea și transportul victimei la o unitate sanitară, 

sesizarea organelor de cercetare penală, sesizarea organelor competente pentru emiterea 

unui ordin de protecție, urmând ca DGASPC să preia managementul de caz. La nivel 

central, un parteneriat intra-instituțional pentru testarea și implementarea politicilor în 

domeniul intervenției în cazuri de violență domestică este stabilit între ANES și Ministerul 

Sănătății. Acesta din urmă participă alături de ANES la elaborarea raportărilor periodice 

aferente Convenției pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor 

(CEDAW), ratificată de România în 1982, și ia parte la întâlnirile GREVIO instituit de 

Consiliul Europei pentru implementarea Convenției de la Istanbul. Totodată, ANES și 

Ministerul Sănătății colaborează la implementarea măsurilor convențiilor la care România 

este parte cu privire la înființarea de centre de criză și asigurarea serviciilor medico-legale și 

de asistență post-traumatică pentru victime. 

Dacă utilizăm ca vector mediul în care se produce, Legea nr. 202/2002, de care 

făceam vorbire anterior, prevede obligații clare din partea persoanelor juridice de a preveni 

și combate discriminarea de gen la locul de muncă și implicit formele de violență asociată, 

precum hărțuirea sexuală, hărțuirea psihologică, comportamente și practici care in extenso 

sunt desemnate și ca violență economică: remunerație inegală pentru o activitate similară, 

condiționarea angajării de un test de graviditate sau obligarea la semnarea unui angajament 

prin care femeia își asumă să nu rămână însărcinată pe perioada contractului, limitarea 

accesului la instruire sau promovarea pe baza apartenenței la gen etc. În acest sens, 

responsabilitățile instituționale sunt împărțite între ANES, cu rol de prevenție și educare, și 

Inspecția Muncii, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Ministerul Afacerilor 

Interne în zona de sancțiune contravențională. În mod particular cu privire la cazurile de 

trafic de persoane, responsabilitatea la nivel de politică publică aparține Agenției Naționale 

Împotriva Traficului de Persoane, din subordinea MAI. Situațiile de hărțuire, hărățire sexuală 

și orice comportament din spectru violenței sexuale și traficul de persoane constituie 

infracțiuni și sunt prevăzute și sancționate conform Codului Penal. Întreruperea cursului 

sarcinii, săvârșită în orice condiții, fără consimțământul femeii însărcinate este de asemenea 

infracțiune și este sancționată conform articolul 201 (2) CP. În ceea ce privește sterilizarea 

forțată, Codul Penal la articolul 439 litera f) cu privire la infracțiunile împotriva umanității face 

referire la: „violul sau agresiunea sexuală, constrângerea la prostituție, sterilizarea forțată 

sau detenția ilegală a unei femei rămase gravidă în mod forțat, în scopul modificării 

compoziției etnice a unei populații”. Observăm așadar că în această chestiune, sterilizarea 
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este înțeleasă, mai degrabă, în contextul unui atac generalizat sau sistematic, lansat 

împotriva unei populații civile. Conform raportului României către GREVIO, s-au realizat noi 

propuneri către Ministerul Justiției de modificare a Codului Penal în vedere includerii 

sterilizării forțate și a mutilării genitale26.  

Violența bazată pe gen se poate produce în toate mediile, inclusiv cel școlar. În 

ultimii ani, fenomenul bullyingului a reușit să rețină atenția tuturor factorilor interesați, iar în 

2019, Legea nr. 221 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 a 

venit ca răspuns împotriva acestui fenomen. Potrivit articolului 6^1: 

Violența psihologică - bullying este acțiunea sau seria de acțiuni fizice, verbale, relaționale 

și/sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârșite cu intenție, care implică 

un dezechilibru de putere, au drept consecință atingerea demnității ori crearea unei 

atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate 

împotriva unei persoane sau grup de persoane și vizează aspecte de discriminare și 

excludere socială, care pot fi legate de apartenența la o anumită rasă, naționalitate, etnie, 

religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau 

orientarea sexuală, caracteristicile personale, acțiune sau serie de acțiuni, comportamente 

ce se desfășoară în unitățile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și 

formării profesionale. 

 

Bullyingul poate fi astfel motivat de apartenența la sex ceea ce îl poate include 

formele de manifestare a VBG. În acest sens, responsabilitățile de coordonare a acțiunilor 

anti-bullying aparțin în principal școlilor și se realizează în acord cu Ordinul ministrului 

educației nr. 4.343/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea „Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor art. 7 alin.(1^1), art. 56^1 și ale pct. 6^1 din anexa la Legea educației 

naționale nr. 1/2011, privind violența psihologică – bullying”. Astfel, la articolul 4 din acest 

ordin este prevăzut ca la începutul fiecărui an școlar, instituțiile de învățământ să 

întocmească strategii proprii și planuri de asigurare și menținere a unui climat școlar adecvat 

pentru prevenirea și combaterea bullyingului. Articolul 5 instituie obligația ca la nivelul 

școlilor să fie constituite grupuri de acțiune antibullying cu rol de prevenire și combatere a 

fenomenului. Aceste comisii sunt formate din maximum 10 membri și au în componență: 

„directorul unității de învățământ, profesorul consilier școlar, trei cadre didactice formate în 

problematica violenței, inclusiv a violenței psihologice - bullying, doi sau mai mulți 

reprezentanți ai elevilor, un reprezentant al părinților, reprezentanți ai autorității locale”27. 

Totodată prin Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar, adoptat prin ordinul nr. 5.447/2020 (ROFUIP), articolul 71(2), litera e) la 

nivelul școlilor funcționează comisii permanente pentru prevenirea și eliminarea violenței, a 

faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, care 

implementează planul operațional privind reducerea fenomenului violenței în mediul școlar și 

 
26 https://rm.coe.int/state-report-on-romania/16809b9faf, p.4 
27Ordinul ministrului educației nr. 4.343/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 și ale pct. 6^1 din anexa la Legea educației naționale nr. 1/2011, art. 5(3) 

https://rm.coe.int/state-report-on-romania/16809b9faf
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pot inclusiv elabora proceduri interne de prevenire a violenței și de intervenție în situații de 

violență. 

La nivel de strategii naționale, ANES este principalul coordonator în domeniul 

prevenirii și combaterii violenței în familie și asigurării egalității de șanse. După cele 

implementate în perioada 2013/2014-2017, în perioada 2018-2021 a urmat o nouă etapă 

strategică, fiind adoptată „Strategia naționala privind promovarea egalității de șanse și de 

tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru 

perioada 2018-2021” împreună cu Planul operațional de acțiuni pentru implementarea 

Strategiei prin Hotărârea de Guvern nr. 365/24.05.2018. Astfel, la capitolul VII 1.1 a) este 

precizată „includerea în programa școlară a unor noțiuni privind violența de gen și egalitatea 

de gen”28 cu termen de realizare anul 2018. Ca urmare însă a discuțiilor cu experții din 

domeniul educațional, violența de gen este în continuare o tematică abordată în programele 

extra-curriculare, procesul de actualizare a curriculumului de liceu nefiind încă finalizat. O 

oportunitate vine dinspre Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030 

(SNDD). În afara inițiativelor ANES și ME, Secretariatul General al Guvernului prin 

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă colaborează cu Institutul Național de Statistică, 

organizații ale societății civile și specialiști din diferite domenii pentru implementarea SNDD. 

Aceasta a fost elaborată ca răspuns la angajamentul României de a implementa Agenda 

2030 a ONU care include o serie de Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), printre care și 

ODD 5 Egalitate de gen. Conform SNDD, în vederea atingerii obiectivului 5 printre țintele cu 

orizont 2030 se numără și : „Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și 

fetelor, în sferele publice și private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor tipuri de 

exploatare”29. În vederea implementării strategiei, la nivelul Secretariatului General al 

Guvernului se lucrează în prezent la elaborarea Planului Național pentru Implementarea 

SNDD care va trasa măsuri concrete în legătură cu ODD5, și deci, implicit cu privire la VBG. 

Până la acel moment, în cadrul proiectului „România Durabilă – Dezvoltarea cadrului 

strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030”, INS a lansat un set de indicatori naționali de dezvoltare durabilă 

care a fost validat în luna februarie 2022, de către Consiliul Consultativ pentru Dezvoltare 

Durabilă. Scopul acestor indicatori este de a sprijini monitorizarea progresului în atingerea 

țintelor 2030 ale SNDD30. Astfel, în vederea monitorizării țintei cu privire la eliminarea tuturor 

formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, INS colectează date specifice segregate pe 

macroregiuni și regiuni de dezvoltare și județe, sexe, categorii de vârstă, tipul serviciilor 

sociale acordate, tipul violenței cu privire la victimele violenței domestice și victimele supuse 

traficului de persoane. 

 

 

 
28https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/06/Strategia-Nationala-ES-si-VD.pdf, p.22 
29 Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-
2030.pdf, p.44 
30 https://insse.ro/cms/ro/content/poca  

https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/06/Strategia-Nationala-ES-si-VD.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-2030.pdf
https://insse.ro/cms/ro/content/poca
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4. Concluzii  
 

Observăm, așadar, că norme cu privire la prevenirea și combaterea violenței se 

regăsesc în la nivelul tuturor sectoarelor de activitate și cu privire la diferitele medii de 

interacțiune socială. Combaterea violenței bazate pe gen este strâns legată atât de 

asigurarea dezideratului egalității de șansă între femei și bărbați, dar și de diminuarea 

formelor de violență, în general. Așa cum reiese, atât din cadrul de reglementare, cât și din 

rapoartele și comunicările ANES, violența bazată pe gen se folosește într-un grad destul de 

mare interșanjabil cu violența domestică împotriva femeilor, care la rândul său cuprinde 

multiple forme de manifestare, de la violență fizică și emoțională, la violență sexuală. 

Conceptual și operațional, violența bazată pe gen nu se regăsește nominal la nivelul altor 

medii în care se poate exercita violența, precum în context de muncă, deși regăsim referințe 

clare la hărțuire, hărțuire sexuală și discriminare, sau în context școlar unde se discută 

despre bullying. Motivul îl constituie probabil noutatea juridică a conceptului face ca acesta 

să nu aibă încă un loc bine definit în cadrul normativ național, ci un loc mai mult formal în 

vederea conformării la cerințele Convenției de la Istanbul. De asemenea, cadrul normativ 

limitează violența de gen la violența împotriva femeilor și exclude nu doar violența de gen în 

contextul diversității de gen (ceea ce este încă justificat de tensiunea de la nivel politic, dar și 

la nivelul societății cu privire la acceptarea acestui concept), dar și posibilitatea ca băieții să 

fie victime ale violenței de gen (adesea în context familial) sau de cazuri de violență bazată 

pe gen, dar manifestată intragen. Pentru a avea o perspectivă reală asupra amplitudinii și 

naturii VBG în diferitele paliere ale societății, pentru a concepe acțiuni punctuale de răspuns 

și pentru a monitoriza progresul acestor acțiuni este nevoie ca acest fenomen să poată fi 

monitorizat și măsurat.  
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