
Baza de date cu statistici de gen 
a EIGE: dovezi pentru decizii

Baza de date cu statistici de gen

Datele exacte, defalcate pe sexe și luând în considerare dimen-
siunea de gen, contribuie la urmărirea impactului politicilor și 
dezvăluie unde sunt necesare mai multe demersuri pentru 
a elimina disparitățile de gen.

Baza de date cu statistici de gen prezintă o imagine exactă 
a diferențelor care există între femei și bărbați în toate dome-
niile vieții și ajută la monitorizarea progresului înspre realiza-
rea egalității de gen în toate politicile UE.

Salvați baza de date în browser-ele dumneavoastră! Iată de ce: 

 O sursă unică
Baza de date oferă într-un singur loc statistici de gen la nivelul 
UE și al fiecărui stat membru, plus date disponibile pentru alte 
țări europene.

 Acces ușor
Este utilă atât pentru experți, cât și pentru nespecialiști, 
oferind posibilitatea de a căuta rapid și ușor datele originale 
și de a extrage tabele și cifre pentru o analiză ulterioară. 
De aseme nea, site-ul permite utilizatorului să creeze și să 
persona lizeze diferite tipuri de figuri, cum ar fi grafice cu bare 
și serii cronologice.

 Date actualizate
Baza de date garantează accesul la cele mai recente date dis-
ponibile, care nu numai că sunt defalcate pe sexe, ci în plus 
descriu situația femeilor și a bărbaților în societate.

Datele vorbesc!
Statisticile de gen au de spus povești interesante.

Când publicăm seturi de date importante, relatăm aceste po-
vești prin note statistice ușor de înțeles, care prezintă cele mai 
noi tendințe înregistrate în toate statele membre ale UE. Ele 
pot sublinia și diferențele dintre statele membre ale UE și alte 
țări europene.

Consultați aici toate poveștile  
din spatele datelor!

Baza de date este folosită de instituțiile UE pentru a mo-
nitoriza progresul înregistrat în domeniul egalității de gen, 
este citată în cercetări academice și reprezintă o sursă de 
încredere pentru jurnaliști din întreaga UE.

Iată ce ne-au transmis unii dintre utilizatorii bazei de date cu 
statistici de gen a EIGE:

„Consider că funcționalitățile sunt intuitive și cu adevărat 
analitice.” Heidrun, cercetătoare (AT)

„Nu putem vorbi despre egalitate de gen dacă nu cunoaștem 
cifrele. Baza de date este utilă pentru activitatea mea.” Na-
taša, jurnalistă (SI)

„Statisticile înseamnă date concrete, însă devin un instrument 
indispensabil atunci când sunt utilizate pentru promovarea 
egalității de gen și îmbunătățesc viața cetățenilor.” Anna, sta-
tisticiană (Comisia Europeană).

Cum se citează baza de date 
cu statistici de gen a EIGE?
Suntem foarte încântați că ați utilizat baza noastră de date 
pentru activitatea dumneavoastră. După ce exportați un ta-
bel/o vizualizare de date din baza de date a EIGE, vă rugăm să 
citați sursa astfel:

„Baza de date cu statistici de gen a EIGE: Titlul setului 
de date [hyperlink către sursa originală]
Date extrase la zz/ll/aaaa”

Doriți să intrați în legătură 
cu experții EIGE care lucrează 
la proiectul privind baza 
de date?
Alăturați-vă spațiului de lucru virtual dedicat de pe platforma 
EIGE pentru consultare și cooperare online – EuroGender!

Înregistrați-vă aici!

Institutul European pentru Egalitatea
de Șanse între Femei și Bărbați

Contactați-ne! Lucrați la un document de politici, la o lucrare academică sau la un articol pentru mass-media și nu găsiți 
datele de care aveți nevoie? Trimiteți-ne o întrebare la: EIGE.SEC@eige.europa.eu
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Baza de date a EIGE prezintă o selecție unică de peste 2 000 
de indicatori referitori la dimensiunea de gen, cu date defalca-
te pe sexe – o resursă valoroasă pentru toți cei care urmăresc 
promovarea egalității de gen.

1. Politici și strategii ale UE
 ¾ Angajamentul strategic pentru egalitatea de șanse între 

femei și bărbați 2016-2019 (1)

(1) În 2021, EIGE va actualiza punctul de intrare cu Strategia UE privind egalitatea de gen pentru perioada 2020-2025, după aprobarea unui 
cadru de monitorizare final.

 ¾ Pilonul european al drepturilor sociale
 ¾ Strategia Europa 2020
 ¾ Strategia de la Barcelona

Aflați mai multe despre politicile și strategiile 
UE pe site-ul nostru!

 Datele sunt actualizate imediat ce devin disponibile.

Baza de date reflectă prioritățile politice ale UE pentru egalita-
tea de gen. Aceasta indică în ce măsură este realizată egalita-
tea de gen în fiecare stat membru al UE și nu numai, sprijină 
politicile și măsurile Comisiei Europene privind egalitatea de 
gen și ajută la monitorizarea progresului înspre realizarea ega-
lității de șanse între femei și bărbați în toate aspectele vieții.

2. Domenii tematice
 ¾ Munca și piața muncii
 ¾ Cercetare, știință, societate digitală
 ¾ Educație, formare și competențe

 ¾ Demografie și migrație
 ¾ Fertilitate și drepturi reproductive
 ¾ Sănătate și mortalitate
 ¾ Condiții de viață
 ¾ Utilizarea timpului
 ¾ Opinia publică

Aflați mai multe despre domeniile tematice pe site-ul nostru!

 Datele sunt actualizate imediat ce devin disponibile.

În decembrie 1995, Consiliul European a confirmat angaja-
mentul UE față de Declarația și Platforma de acțiune pen-
tru egalitate, dezvoltare și pace de la Beijing și și-a expri-
mat intenția de a evalua anual punerea sa în aplicare. Baza de 
date a EIGE ajută la monitorizarea progresului înspre emanci-
parea femeilor în domeniile de preocupare majoră identificate 
în Platforma de acțiune de la Beijing.

3. Platforma de acțiune de la Beijing
 ¾ Femeile și sărăcia (A)
 ¾ Educația și formarea femeilor (B)
 ¾ Femeile și sănătatea (C)
 ¾ Femeile în funcții de conducere și de decizie (G)

 ¾ Mecanisme instituționale pentru promovarea femeilor (H)
 ¾ Drepturile omului pentru femei (I)
 ¾ Femeile și mass-media (J)
 ¾ Femeile și mediul (K)
 ¾ Tinerele fete (L)
 ¾ Violența împotriva femeilor (D)
 ¾ Femeile și conflictele armate (E)
 ¾ Femeile și economia (F)

Aflați mai multe despre Platforma de acțiune de la Beijing pe 
site-ul nostru!

 Datele sunt actualizate imediat ce devin disponibile.

Structura arborescentă a bazei de date cu statistici de gen îi oferă cu adevărat un plus de valoare! Este foarte practică atât pen-
tru factorii de decizie, cât și pentru cei care îi sprijină cu date statistice adecvate.

Consultați statisticile de gen cu ajutorul celor șase puncte 
de intrare de mai jos

Baza de date cu statistici de gen este un centru de 
cunoaștere cuprinzător pentru statistici de gen și informații 
cu privire la diferite aspecte ale (in)egalității dintre femei 
și bărbați

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/eustrat
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/eustrat
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/eustrat
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/ta
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/ta
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/bpfa
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/bpfa
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Elaborat de EIGE, indicele egalității de gen evaluează în ce mă-
sură s-au apropiat (sau depărtat) UE și statele sale membre de 
realizarea egalității de gen.

Baza de date cu statistici de gen a EIGE prezintă toate da-
tele structurate pe șase domenii principale (activitatea 
profesională, banii, nivelul de cunoștințe, timpul, puterea și 
sănătatea) și două domenii  suplimentare (intersecționa-
litățile și violența).

4. Indicele egalității de gen
 ¾ Scoruri ale indicelui egalității de gen
 ¾ Indicatori utilizați pentru calcularea 

indicelui
 ¾ Intersecționalități ale indicelui
 ¾ Domeniul satelit al violenței

Aflați mai multe despre indicele egalității de gen pe site-ul 
nostru!

 Începând cu 2019, datele sunt actualizate anual.

EIGE colectează date privind proporția femeilor și a bărbaților 
în funcții de decizie importante din diferite domenii de politică.

Baza de date oferă informații care pot fi utilizate pentru moni-
torizarea progresului înspre realizarea egalității de gen în pro-
cesul decizional. Se culeg date privind procesul decizional din:

 y statele membre ale UE
 y cinci țări candidate la aderarea la UE: Muntenegru, 

Macedonia de Nord, Albania, Serbia și Turcia
 y două țări potențial candidate la aderare: Bosnia și 

Herțegovina și Kosovo*
 y trei țări membre ale SEE — Islanda, Liechtenstein și 

Norvegia

* Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și 
este conformă cu RCSONU 1244/1999, precum și cu Avizul CIJ privind 
Declarația de independență a Kosovo.

5. Femeile și bărbații în procesul decizional
 ¾ Politică
 ¾ Administrație publică
 ¾ Justiție
 ¾ Afaceri și finanțe
 ¾ Parteneri sociali și ONG-uri
 ¾ Mediu și schimbări climatice
 ¾ Mass-media
 ¾ Educație, știință, cercetare
 ¾ Sporturi

Aflați mai multe despre femeile și bărbații în procesul decizio-
nal pe site-ul nostru!

  Datele despre politică sunt actualizate trimestrial, iar datele 
despre afaceri și finanțe de două ori pe an.

Baza de date cu statistici de gen conține date privind violența 
de gen obținute din surse de date administrative și din anchete.

Baza de date oferă acces la datele statistice existente privind 
violența de gen, pentru a sprijini instituțiile și experții implicați 
în prevenirea și combaterea violenței de gen în Uniunea Euro-
peană și nu numai.

6. Violența de gen
 ¾ Violența fizică
 ¾ Violența sexuală
 ¾ Violența psihologică

 ¾ Violența între parteneri 
 ¾ Mutilarea genitală a femeilor
 ¾ Traficul de persoane
 ¾ Atitudini și percepții
 ¾ Servicii de asistență
 ¾ Capacitate statistică și disponibilitatea  

datelor

Aflați mai multe despre violența de gen pe site-ul nostru!

 Datele sunt actualizate imediat ce devin disponibile.

Structura arborescentă a bazei de date cu statistici de gen îi oferă cu adevărat un plus de valoare! Este foarte practică atât pen-
tru factorii de decizie, cât și pentru cei care îi sprijină cu date statistice adecvate.

Consultați statisticile de gen cu ajutorul celor șase puncte 
de intrare de mai jos

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/index
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/index
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio
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Cum se realizează căutări 
în baza de date?
Utilizatorii pot să caute baza de date cu ajutorul unui set de 
puncte de intrare predefinite care vizează teme relevante  
pentru dimensiunea de gen sau pot să caute date după 
cuvinte cheie.
Opțiunea de navigare este concepută pentru utilizatorii care 
doresc să exploreze o categorie de indicatori statistici (de exem-
plu, domenii tematice generale sau teme specifice, cum ar fi 
procesul decizional). Este o opțiune intuitivă, care oferă un ghid 
structurat al datelor disponibile. Structura de navigare este 
organizată  sub  formă  de  puncte  de  intrare. Punctele de 
intrare și structura arborescentă sunt adaptate cu regularitate 
pentru a corespunde nevoilor utilizatorilor.
Opțiunea de căutare după cuvinte cheie este cea mai po-
trivită pentru persoanele care caută un set de date sau un do-
meniu de interes specific, dar nu știu sigur unde se găsește 
acesta în structurile predefinite.

Dispuneți de date?  
Acestea sunt criteriile 
de calitate
Pentru a evalua calitatea datelor, EIGE a adoptat cadrul de eva-
luare și asigurare a calității al Sistemului Statistic European.

Calitatea datelor este evaluată în raport cu principiile de evalu-
are a calității prezentate în Codul de bune practici al statisticilor 
europene.

Cum se pot explora diferitele 
vizualizări ale datelor?
Baza de date cu statistici de gen a EIGE prezintă date statistice 
în trei moduri diferite:

Hartă termică a UE
Afișează datele cu ajutorul hărților „termice” și cu sim-
boluri.

Harta termică a UE este un mod de vizualizare interactiv. Pen-
tru fiecare indicator selectat, harta afișează țările în diferite in-
tensități de culoare; cu cât valoarea indicatorului este mai mare, 
cu atât intensitatea culorii reprezentate pe hartă este mai mică.

Grafic cu bare verticale sau orizontale
Prezintă date despre femei și bărbați la nivel de 

țară și la nivelul UE, pentru fiecare an în parte.

Graficele cu bare afișează datele sub forma unor bare propor-
ționale cu valoarea datelor. Cele cu bare orizontale prezintă va-
lorile datelor pe axa orizontală și țările pe axa verticală. Cele cu 
bare verticale prezintă toate țările disponibile pe axa orizontală 
și valorile datelor pe axa verticală.

Diagramă cu linii
Prezintă evoluția datelor în timp, în comparație cu alte 
țări sau cu media UE.

O diagramă cu linii este o reprezentare grafică a datelor care 
folosește o serie de linii. Fiecare linie reprezintă o țară, căreia îi 
este asociată o culoare diferită. Astfel, țările pot fi prezentate 
una câte una, mai multe deodată sau în comparație cu media 
UE. Toți anii disponibili sunt afișați pe axa orizontală, iar valorile 
datelor pe axa verticală.

Tabel de date
Afișează datele existente într-un tabel

Datele pot fi vizualizate și într-un tabel simplu. Vizualizarea sub 
formă de tabel vă permite să filtrați datele în funcție de anii, 
țările și genul pe care le selectați. În cazul indicatorilor care nu 
sunt pe deplin comparabili la nivelul tuturor țărilor, cum sunt cei 
privind violența de gen, tabelul de date este singura opțiune 
de vizualizare.

Cum se descarcă tabelele 
și graficele?

Exportare

Toate tabelele, diagramele și hărțile pot fi exportate în 
diferite formate cu ajutorul butonului pentru exportare.

Puteți exporta tabelele de date și vizualizările în mai multe for-
mate. Toate vizualizările (hartă termică a UE, grafic cu bare, 
diagramă cu linii) pot fi exportate și descărcate ca fișiere PNG 
sau JPG.

Tabelele de date pot fi exportate și descărcate sub formă de 
fișiere CSV, XLS, XML și JSON. Graficele și hărțile pot fi salvate 
în formatele JPG, PNG, IFFRAME.

Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) 
este centrul de cunoaștere al UE cu privire la egalitatea de gen. EIGE sprijină 
factorii de decizie și toate instituțiile relevante în eforturile lor de a transforma 
egalitatea între femei și bărbați într-o realitate pentru toți europenii, furnizând 
expertiză specifică și date sigure și comparabile privind egalitatea de gen 
în Europa.
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