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PREAMBUL  

Sibiul, atât municipiul cât și celelalte comunități din județ, este în continuă 

dezvoltare. În acest proces, inegalitatea, inclusiv inegalitatea de gen, și 

problemele sociale trebuie abordate în mod prioritar. Înainte de a fi o 

destinație turistică, Sibiul trebuie să fie un loc de trai sigur și demn, unde 

drepturile omului sunt respectate, pentru toți cei care îl numesc "acasă". 

COVID-19 și efectele sale economice au accentuat inegalitatea din 

comunitățile noastre, care ne afectează în mod diferit în funcție de sex, 

gen, vârstă, de situația economică, de etnie și (diz)abilități. Politicile publice 

nu trebuie să fie neutre din aceste perspective, cu atât mai puțin din 

perspectivă de gen. Atât actuala criză de sănătate și economică, cât și 

alegerile locale, reprezintă un moment oportun în care să ne re-angajăm, 

ca și comunitate, la o agendă publică incluzivă și să ne asigurăm că nimeni 

nu este lăsat în urmă. 

Programele candidaților la alegerile locale sunt diverse. Cu toate acestea, 

în mare parte, numeroase teme sociale, care afectează în mod 

disproporționat femeile și fetele, precum și alte grupuri vulnerabile, sunt 

marginalizate.

Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen – A.L.E.G. invită toți 

candidații să reflecteze la cinci priorități care să facă din Sibiu un județ al 

drepturilor egale, adică un județ în care violența de gen și inegalitatea 

socială sunt abordate direct și comprehensiv. Un loc mai sigur pentru fete 

și femei este un loc mai sigur și mai demn pentru toată lumea.*

                                                
*
 Politicile publice legate de sănătate, protecția mediului, planificare urbană și infrastructură, inclusiv infrastructură 
socială, sunt importante și, de asemenea, afectează persoanele în mod diferit în funcție de genul lor (și nu numai). 
Deși nu sunt expuse ca teme feministe, aceste subiecte sunt, până la un anumit punct, abordate în multe din 
programele candidaților. Cele cinci priorități propuse de A.L.E.G. se axează pe teme ignorate sau mai puțin 
dezbătute. Aceste cinci priorități nu reprezintă o listă exhaustivă, ci o invitație la reflexie și dialog. 



 

 

I. TOLERANȚĂ ZERO LA VIOLENȚA ÎMPOTRIVA FEMEILOR 
 

Una din trei femei se confruntă în România cu violența fizică sau sexuală. În decurs de un an, în 

Municipiul Sibiu s-au emis  de către Judecătorie 167 de ordine de protecție și 78 de ordine de 

protecție provizorii emise de către polițiști.1 Acestea reprezintă doar cele mai grave cazuri în 

care victimele au apelat la drepturile lor. Cele mai multe cazuri rămân neraportate. Conform 

estimărilor Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse, în jur de 700 de agresori de violență 

domestică sunt înregistrați în județul Sibiu. 

  

● Asigurați-vă că toate autoritățile și serviciile locale tratează cu maximă seriozitate 

cazurile de violență domestică, abuz sexual și toate formele de hărțuire.     

Asigurați-vă că personalul serviciilor sociale și polițiștii locali au parte de training 

specializat continuu pe aceste teme dintr-o perspectivă a drepturilor omului, că nu 

blamează sau re-traumatizează victimele. 

 

● Identificați soluții pentru a stabili împreună cu Poliția Locală proceduri de monitorizare 

a ordinelor de protecție pentru victimele violenței domestice.2  

 

● Dezvoltați servicii specializate de asistență pentru victimele violenței domestice în 

colaborare cu societatea civilă, integrând experiența femeilor care au depășit violența 

și inspiră alte femei prin exemplul lor.3 

● Prioritizați dezvoltarea unui serviciu de asistență integrată pentru victimele 

violenței sexuale la nivel județean, care să ofere servicii medicale, medico-legale, 

psihologice și juridice fără ca persoanele afectate să fie nevoite să îşi repete povestea 

de fiecare dată. 

● Elaborați acorduri între autoritățile locale, județene și naționale pentru decontarea 

cheltuielilor cu beneficiarii din centrele publice și private de primire în regim de 

urgență pentru victimele violenței domestice. Centrele existente au nevoie de 

siguranța sursei de finanțare pentru a găzdui orice beneficiar/ă în situație de urgență, 

indiferent de localitatea din care provine, în condiții optime. 

● Creați centre locale de consiliere pentru agresori, care pun accent pe 

responsabilizare, pentru deprinderea de abilități de relaționare non-violentă. 

Dreptatea pentru victimele violenței împotriva femeilor nu trebuie să fie doar punitivă ci și 

restaurativă. 

● Abordați în mod sistematic și comprehensiv problema traficului de persoane și 

exploatării persoanelor vulnerabile. Consolidați mecanismele de prevenire și serviciile 

sociale de specialitate. Asigurați eficiența grupurilor de lucru inter-instituționale la nivel 

județean, precum și transparența deciziilor acestora, și includeți reprezentanți din 

societatea civilă. De asemenea, întăriți cultura anti-impunitate prin tragerea la 



 

răspundere a decidenților care contribuie la protejarea infractorilor și la perpetuarea 

acestui fenomen.4 

În 2017, județul Sibiu era în top trei județe din țară în ceea ce privește exploatarea 

sexuală, cerşetoria şi exploatarea minorilor prin muncă.5 Deși numărul victimelor 

traficului de persoane a scăzut considerabil în ultimii ani, Sibiul este un loc mult mai 

vulnerabil decât alte județe din Transilvania și din țară. În acest context, deschiderea 

bazei militare NATO la Sibiu poate reprezenta un factor de risc în plus.6  

 

II. PRIORITIZAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI DE TRATAMENT  

● Integrați analize de gen, de egalitate de șanse și de tratament în toate proiectele.7 

Asigurați-vă că fiecare propunere de proiect ia în considerare nevoile diferite și modul în 

care proiectul afectează direct și indirect beneficiarii în funcție de gen, sex, vârstă, statut 

economic, (diz)abilitate, orientare sexuală și etnie și că nu va produce, re-produce sau 

accentua inegalitatea socială. Fiecare proiect trebuie să abordeze în mod explicit 

reducerea inegalității. Introduceți mecanisme de alocare bugetară din perspectivă de 

gen pentru asigurarea unei alocări echitabile a fondurilor publice.8 Nu neglijați evaluarea 

onestă a proiectelor și a politicilor publice. 

● Susțineți înființarea unui centru de resurse juridice pentru cetățenii vulnerabili, 

unde aceștia pot apela la îndrumare privind accesarea drepturilor lor și la 

asistență juridică profesionistă gratuită (nu doar în cazul unor litigii). Legislația din 

România este stufoasă și greu de înțeles chiar și pentru persoane bine pregătite. 

Accesul la justiție trebuie să fie egal pentru toți, ceea ce presupune ca societatea să își 

asume un efort în plus pentru a oferi orientare celor vulnerabili.9 

 

 

III. DREPTATE LOCATIVĂ  
 

Violența domestică este strâns legată de vulnerabilitatea locativă.10 Multe femei sunt în situația 

de a alege între a deveni persoane fără adăpost, deseori împreună cu copiii lor sau a rămâne în 

relații abuzive. Pandemia și mesajul autorităților de a sta acasă a evidențiat mai mult ca 

niciodată cum capacitatea femeilor, și a oricărei persoane, de a prospera și de a se bucura de 

drepturile sale (precum dreptul la sănătate), depinde de siguranța unei locuințe adecvate. În 

general, costurile chiriilor din județul Sibiu sunt în continuă creștere, iar numărul locuințelor 

sociale este cu mult sub numărul solicitărilor.11 Județul Sibiu este în continuă dezvoltare. Este o 

destinație turistică din ce în ce mai populară și un centru universitar în expansiune. Acest 

context are un potențial foarte mare de a transforma locuința într-un activ financiar de exploatat 

pentru profit. Locuința este însă un drept12 - un bun public, la care toată lumea ar trebui să aibă 

acces. În lipsa unor reglementări, costurile de locuire au un potențial mare de a continua să 

crească în mod disproporționat cu venitul locuitorilor.13  



 

  

● Reconsiderați criteriile de evaluare a cererilor pentru locuințe sociale din 

perspectiva vulnerabilității14 și includeţi victimele violenței domestice în lista 

categoriilor care au prioritate.15  

● Dezvoltați o strategie pentru locuire la nivelul comunităților locale, în care să aveți 

în vedere:  

○ Creșterea numărului și accesibilitatea locuințelor sociale.  

○ Toleranță zero față de evacuările forțate în care nu s-a găsit o alternativă de 

locuire pentru persoanele evacuate.16 

○ Monitorizarea pieței imobiliare și reglementarea acesteia în conformitate cu legile 

și normele internaționale cu privire la dreptul la locuință.17 

 

IV. SĂNĂTATE ȘI DREPTURI REPRODUCTIVE 

● Investiți în cabinete de planificare familială în fiecare comunitate, care să ofere 

asistență și contracepție gratuită, inclusiv contracepție de urgență. Acestea trebuie să 

asigure asistență și servicii pentru sănătatea reproductivă pe tot parcursul anului, să fie 

de calitate, accesibile din punct de vedere financiar și prietenoase cu tinerii.18 

● Promovați educația pentru sănătate și relaționare sănătoasă. Asigurați-vă că în 

fiecare școală există cel puțin un consilier școlar sau un cadru didactic special format 

pentru a preda această materie.19 

 

 

V. LEADERSHIP RESPONSABIL  
  

● Creați și promovați medii de lucru sănătoase.20 Nu tolerați nicio formă de 

discriminare și hărțuire la locul de muncă.21 Asigurați-vă că instituțiile pe care le aveți 

în subordine respectă legea și au mecanisme interne de prevenire, raportare și 

sancționare împotriva hărțuirii sexuale.22 

 

● Informați-vă direct despre experiența și nevoile membrilor comunităților 

vulnerabile și a supraviețuitoarelor violenței domestice și sexuale, discutând direct 

cu aceștia/acestea și urmărind parcursul lor în relația cu instituțiile locale. 

 

● Construiți echipe diverse, care nu vor ignora inegalitatea socială, ci o vor aborda 

direct în fiecare proiect. Apelați la sociologi și experți din mediul neguvernamental și 

academic, care cercetează și lucrează în domeniu. 



 

                                                

Note de referință 
 
1 Ordinele de protecție citate au fost emise în perioada noiembrie 2018 - noiembrie 2019, conform Legii 148/2018. Datele au 
fost solicitate de către A.L.E.G. în noiembrie 2019. 
2 A se avea în vedere experiența acumulată în urma monitorizării respectării izolării la domiciliu pentru persoanele infectate 
(sau suspecte) cu COVID-19. 
3 A se vedea, de exemplu, proiectul Și eu reușesc”– rețeaua învigătoarelor violenței domestice: www.sieureusesc.ro.  
4 Modul în care a fost gestionat cazul de la Caracal, în ciuda problemelor de sistem scoase la iveală de cazul Alexandrei 
Măceşanu, nu trebuie să se mai repete (Digi24. 2019. „În plină anchetă a crimelor, șeful Poliţiei Caracal, numit în funcţie 
luna trecută, se pensionează”:  https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/evenimente/in-plina-ancheta-a-crimelor-seful-politiei-
caracal-numit-in-functie-luna-trecuta-se-pensioneaza-1188754). 
5 Potrivit datelor primite de la Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane în august 2020, solicitate pe baza Legii 
nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 
6 Literatura de specialitate arată că în comunitățile apropiate de baze militare, incidența exploatării sexuale crește, iar NATO 
recunoaște impactul pe care trupele militare îl au asupra cererii de femei traficate pentru sex (Keith J. Allred. 2006. 
”Combatting human trafficking”: https://www.nato.int/docu/review/2006/issue2/english/analysis.html; NATO Policy on 
Preventing and Responding to Sexual Exploitation and Abuse. January 2020, 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_173038.htm; Keith J. Allred. 2005. ”Human Trafficking: Breaking the Military 
Link”, Connections, vol.4, nr.4, pp.63-72: https://www.jstor.org/stable/26323197?seq=9#metadata_info_tab_contents). A se 
vedea, de asemenea, acuzațiile de trafic de persoane în cazul bazei militare NATO de la Deveselu: 
https://www.qmagazine.ro/oficial-diicot-cerceteaza-baza-militara-americana-deveselu-pentru-constituirea-unui-bordel-in-
interior/.  
7 În literatura de specialitate, această strategie se numește "gender mainstreaming". Este o strategie care face din 
preocupările și experiențele femeilor și bărbaților o parte integrată a proiectării, implementării, monitorizării și evaluării 
politicilor și programelor politice, economice și sociale (European Gender Equality Institute. Gender mainstreaming: 
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming).   
8 Conform Legii nr.202/2002 pentru egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (art.4, lit.k), prin bugetare din 
perspectivă de gen se înţelege „analiza bugetului public în vederea identificării impactului pe care îl are asupra vieţii femeilor 
şi bărbaţilor şi alocarea resurselor financiare în vederea respectării principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi”. 
Această procedură este cunoscută în literatura de specialitate și în documentele Uniunii Europene sub numele de "gender 
budgeting". Bugetele care trec printr-un proces de analiză din perspectivă de gen iau în considerare politici publice, procesul 
de taxare, venituri, cheltuieli și deficite bugetare din perspectiva relațiilor dintre femei și bărbați. Această este o modal itate 
de a analiza dacă politicile publice vor avea un impact diferit și inegal asupra femeilor, bărbaților, fetelor și băieților, dar și 
asupra relațiilor interumane definite de etnie, religie, clasă socială, vârstă și (diz)abilități. Un astfel de proces presupune 
muncă de cercetare, monitorizarea implementării politicilor publice, evaluarea acestora și reformarea lor (Gender budgeting. 
Mainstreaming gender into the EU budget and macroeconomic policy framework. 2019: 
https://eige.europa.eu/publications/gender-budgeting-mainstreaming-gender-eu-budget-and-macroeconomic-policy-
framework). 
9 La nivel local, problemele juridice sunt răspândite și există o nevoie juridică semnificativă care rămâne nesatisfăcută. Mulți 
oameni experimentează multiple probleme juridice de natură civilă, familială și/sau penală. Dacă sunt lăsate nerezolvate, 
problemele juridice pot escalada și declanșa probleme non-juridice care afectează viața comunității. 
10 A se vedea, de exemplu: Națiunile Unite. 2012. Femeile și dreptul la locuință adecvată, 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/WomenHousing_HR.PUB.11.2.pdf; Kaitlin Schwan et al. 2020. The State of 
Women’s Housing Need & Homelessness in Canada: A Literature Review, http://womenshomelessness.ca/wp-
content/uploads/State-of-Womens-Homelessness-Literature-Review.pdf.  
11 Potrivit datelor primite de la autoritățile locale în urma solicitărilor pe baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public, în anumite orașe din județul Sibiu, în ultimii patru ani, media anuală de acordare a locuințelor 
sociale în raport cu numărul cererilor eligibile pentru locuințe sociale este de doar 5%. Pentru o analiză a situației locative 
din România, consultați raportul FEANTSA. 2020. Fifth overview of housing exclusion in Europe 2020: 
https://www.feantsa.org/public/user/Resources/resources/Rapport_Europe_2020_GB.pdf?fbclid=IwAR1iSYElE5V-
2dndBb7TyjAnvTLgBLEu03U6EuQAaOfnUy5lk0uBMvpsG8A.  
12 A se vedea, de exemplu, Pactul Internațional pentru Drepturi Economice, Sociale și Culturale, art.11: 
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx.  
13 A se vedea, de exemplu, noul model de reglementare a chiriilor din Catalonia, Spania: El Nacional. „Catalonia now has a 
rent control law, via the votes of JxCat, ERC, CUP and Comuns”, 10 septembrie 2020, 
https://www.elnacional.cat/en/politics/catalonia-rent-control-law-parliament_537009_102.html.  
14 Nivelul de educație și rezultatele școlare nu reprezintă indicatori adecvați pentru a evalua nevoia de locuințe sociale. În 
județul Sibiu, există Hotărâri ale unor Consilii Locale care acordă puncte suplimentare pentru aplicanții care dețin diplomă de 
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internaționale. În Cluj, astfel de criterii de atribuire a locuințelor sociale au fost declarate ilegale, deoarece au caracter 
discriminator, întrucât elimină solicitanții aparținând unor categorii sociale marginalizate, neoferind punctaj celor care, 
datorită condițiilor economice, nu au avut șansa de a face studii universitare: 
https://casisocialeacum.ro/archives/2123/comunicat/. 
15 În județul Sibiu, există deja Hotărâri ale unor Consilii Locale care includ riscul violenței domestice în criteriile de evaluare a 
solicitărilor pentru locuințe sociale. 
16 Evacuările forțate fără găsirea unei alternative la locuință sunt ilegale. Cu toate acestea, astfel de practici au totuși loc în 
județul Sibiu. De exemplu, într-un oraș din Sibiu, în perioada 2017-2019, au avut loc 8 evacuări din locuințe ANL sau 
locuințe din vechiul fond de stat la care nu s-a oferit alternativă de locuire. Potrivit jurisprudenței Curții Europene a 
Drepturilor Omului pentru art. 8 din Convenția Europeană pentru Drepturile Omului (dreptul la respect pentru viața privată și  
viața de familie), pierderea locuinței este una dintre cele mai extreme atingeri aduse dreptului de respect pentru viața de 
familie (a se vedea, de exemplu, cauza McCann c. Marii Britanii (2008)). A se avea în vedere și rapoartele Raportorului 
Special al Națiunilor Unite pentru dreptul la locuință adecvată: 
https://www.ohchr.org/en/Issues/Housing/Pages/ForcedEvictions.aspx.  
17 De exemplu, costurile pentru locuință nu trebuie să depășească 25-30% din venitul net al unei gospodării (European 
Parliament. Draft report on Access to decent and affordable housing for all (2019/2187(INI)) Committee on Employment and 
Social Affairs. Rapporteur: Kim Van Sparrentak: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/EMPL-PR-
653984_EN.pdf; United Nations. 2018. Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right 
to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context: 
http://www.undocs.org/A/HRC/37/53).  
18 Costul pilulei contraceptive este prohibitiv, mai ales pentru adolescente. Acesta variază între 65 și 120 lei. 
19 La momentul actual, curriculum-ul materiei „Educație pentru sănătate” este aprobat prin Ordinul de ministru nr. 4496 / 
11.08.2004: http://www.isj-db.ro/static/files/curriculum/BIOLOGIE/sem._II_2016/Programa_educatie_pentru_sanatate.pdf. 
20 A.L.E.G. 2019. Angajatori pentru respect: https://aleg-romania.eu/2019/11/25/angajati-pentru-respect-practici-pozitive-la-
locul-de-munca/.  
21 Atât partidele politice cât și instituțiile publice trebuie să adopte regulamente prin care se angajează că vor exclude din 
rândul membrilor orice persoane suspecte de infracțiuni contra libertății și integrității sexuale și trafic de persoane.  
22 Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și 
bărbați. 
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Un județ feminist 

Invităm toți candidații la alegerile locale să reflecteze la aceste
cinci priorități și să ia acțiune. Îndeplinirea acestor solicitări vor
face din Sibiu un județ feminist – adică un județ în care
autoritățile abordează în mod sistematic violența de gen și
inegalitatea socială, astfel încât drepturile tuturor să fie
respectate. 
 
 

Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen (A.L.E.G.) este
o organizație neguvernamentală activă din 2004 în domeniul
prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și
promovării egalității de gen. Asociația își desfășoară activitatea
atât la nivel local, în județul Sibiu, cât și la nivel național.

A.L.E.G. derulează campanii de advocacy pentru egalitatea de
gen și oferă servicii specializate pentru victimele violenței de
gen. 
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Web: www.aleg-romania.eu

E-mail: contact@aleg-romania.eu
Tel: 0369 801808, 0753 893 531


