
Violența bazată pe gen

Măsurarea femicidului în 
România

Femicidul
Femicidul poate fi înțeles ca finalul extrem al 
unui lung șir de violențe împotriva femeilor 
care au loc în toate statele membre ale Uniu-
nii Europene (1). Nu există o definiție standard 
a femicidului convenită între statele membre 
ale Uniunii sau la nivel mondial. Lipsa unei de-
finiții uniforme reprezintă un obstacol în calea 
măsurării femicidului, care devine invizibil prin-
tre datele generale referitoare la omucideri (2). 
Conceptul general de femicid se referă la ucide-
rea unei femei sau a unei fete din cauza genului 
său. Declarația de la Viena a Organizației Națiu-
nilor Unite privind femicidul (3) a fost prima care 
a identificat diferite tipuri de femicid, inclusiv:

• uciderea femeilor ca urmare a violenței par-
tenerului intim;

• tortura și uciderea misogină a femeilor;
• uciderea femeilor și a fetelor în numele 

onoarei;
• uciderea țintită a femeilor și a fetelor în con-

textul conflictului armat;
• uciderea femeilor din cauza zestrei;
• uciderea femeilor și a fetelor din cauza ori-

entării lor sexuale și a identității de gen;
• uciderea femeilor și a fetelor aborigene și 

indigene din cauza genului lor;
• infanticidul feminin și feticidul selectiv bazat 

pe gen;
• decesele legate de mutilarea genitală;
• acuzații de vrăjitorie;
• alte tipuri de femicid legate de bande, crimă 

organizată, traficanți de droguri, trafic de 
persoane și proliferarea armelor de calibru 
mic.

Femicidul în România 
Codul Penal român nu conține o definiție a femicidului. Cu toate acestea, 
acest tip  de infracțiune poate intra sub incidența altor prevederi ale drep-
tului penal român. Articolele relevante pentru identificarea cazurilor de 
femicid sunt, printre altele, articolele 188, 189, 192, 195, 218, 219 și 282 (4).

Articolul 188 – Omorul
(1) Uciderea unei persoane se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de 
ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Articolul 189 – Omorul calificat
(1) Omorul săvârșit în vreuna dintre următoarele împrejurări:

(a) cu premeditare;

[…]

(g) asupra unei femei gravide;

(h) prin cruzimi,

se pedepsește cu detențiune pe viață sau închisoare de la 15 la 25 de ani 
și interzicerea exercitării unor drepturi.

Articolul 192 – Uciderea din culpă
(1) Uciderea din culpă a unei persoane se pedepsește cu închisoarea de la 
unu la 5 ani.

Articolul 195 – Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
Lovirile sau orice alt act de violență care a avut ca urmare moartea victimei 
se pedepsește cu închisoare de la 6 la 12 ani.

Articolul 218 – Decesul cauzat de viol
(4) Dacă violul a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoa-
rea de la 7 la 18 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Articolul 219 – Decesul cauzat de agresiunea sexuală
(3) Dacă agresiunea sexuală a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa 
este în chisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Articolul 282 – Decesul cauzat de tortură
(3) Dacă tortura a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închi-
soarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(1) Această fișă de informare include datele colectate înainte de ieșirea Regatului Unit din UE, așadar, trimiterea la statele membre ale UE include Regatul Unit.
(2) Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (2017), Glosar cu definițiile violului, femicidului și violenței comise de partenerul 

intim, EIGE, Vilnius.
(3) Consiliul Economic și Social al Organizației Națiunilor Unite (2012), Declarația de la Viena cu privire la femicid, ONU, New York (https://www.unodc.org/

documents/ commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf).
(4) Pentru mai multe informații, consultați indicatorul 9 din baza de date privind statisticile de gen (https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/gen-

vio_int_adm_ipv__ipv_indic_9/metadata) și Codul Penal român [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF(2018)042-e].

https://www.unodc.org/documents/-commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-
https://www.unodc.org/documents/-commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv__ipv_indic_9/metadata
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv__ipv_indic_9/metadata
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF(2018)042-e
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Femicidul comis de partenerul intim în Europa
Din punct de vedere statistic și pe baza Clasificării internaționa-
le a criminalității în scopuri statistice (ICCS), Biroul ONU pentru 
Droguri și Criminalitate (UNODC) subliniază faptul că uciderea 
intenționată a victimelor de sex feminin comisă de partenerii 
intimi sau de membrii familiei este cea mai răspândită formă 
de femicid (5). UNODC estimează că, în Europa (6), aproximativ 
29 % din victimele de sex feminin ale omuciderii (7) sunt ucise 
intenționat de partenerul intim.

 Victimele de sex feminin ale 
omuciderii intenționate în 
Europa

 Victimele de sex feminin 
ale omuciderii de către 
partenerul intim în Europa

29 %

2017

Femicidul comis de partenerul intim în România
Din punct de vedere statistic, definiția de lucru pe care In-
stitutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei 
și Bărbați (EIGE) o folosește pentru femicid este „uciderea 
unei femei de către un partener intim și moartea unei femei 
ca urmare a unei practici dăunătoare pentru femei. Prin 
partener intim se înțelege un fost sau actual soț sau par-
tener, indiferent dacă autorul locuiește sau a locuit sau nu 
împreună cu victima”. În România, majoritatea formelor de 
femicid sunt acoperite de articolele din Codul Penal menți-
onate mai sus. Conform ultimelor date ale Observatorului 
Român pentru Analiza și Prevenirea Omorurilor (Institutul 
de Sociologie), în 2015 au fost 34 de victime de sex femi-
nin (8) ale femicidului comis de partenerul intim.

Victimele femicidului comis de 
partenerul intim în Europa

34

2015

Despre studiu
Sistemele de colectare a datelor variază foarte mult de la un 
stat membru la altul, deoarece se bazează pe diverse surse. 
Pentru a îmbunătăți colectarea de date administrative privind 
femicidul, EIGE a lucrat la stabilirea unor indicatori care pot ar-
moniza procesele de colectare a datelor în jurisdicțiile statelor 
membre.
EIGE a colectat informații de la o mare varietate de părți intere-
sate prin intermediul unui chestionar trimis furnizorilor oficiali 
de date și al unui sondaj online completat de experți naționali. 
Scopul final este de a identifica un sistem de clasificare a femi-
cidului cu variabile convenite de comun acord, care să poată fi 
utilizat de toate statele membre ale UE.

Metodologia de colectare a 
datelor 
Pentru a remedia lipsa de date comparabile privind violența îm-
potriva femeilor, EIGE a elaborat 13 indicatori cu definiții unifor-
me ale mai multor forme de violență comisă de partenerul intim, 
ale femicidului și ale violului (9). A fost publicat un raport detaliat 
cu privire la metodologia folosită pentru colectarea, raportarea 
și validarea datelor, împreună cu metadatele detaliate pentru fi-
ecare țară (10). Datele prezentate în această fișă de informare se 
referă la indicatorul 9 privind violența comisă de partenerul in-
tim: „Femeile victime ale femicidului intim (cu vârsta de 18 ani și 
mai mult) comis de un partener intim de sex masculin (cu vârsta 
de 18 ani și mai mult), ca pondere din numărul femeilor victime 
ale omuciderilor cu vârsta de 18 ani și mai mult.”
Cu toate acestea, datele pentru România în cadrul acestui indi-
cator nu sunt încă disponibile.
Pentru mai multe informații, consultați baza de date a EIGE 
privind statisticile de gen (https://eige.europa.eu/gender-sta-
tistics/dgs/browse/genvio/genvio_int).

Colectarea de date administrative privind femicidul
Ce sunt datele administrative? Datele administrative sunt colectate în scopul înregistrării, organizării și 
monitorizării (11). Datele administrative cu privire la femicid pot fi obținute de la diferite instituții, și anume 
de la cele implicate în anchete penale, urmăriri penale, pedepsirea autorilor și ajutorarea victimelor, adică 
instituțiile din sectorul polițienesc și judiciar. Datele administrative ar putea include informații despre 
prevalența și tipurile de femicid, despre caracteristicile victimei, ale autorului și ale relației dintre aceștia, 
despre caracteristicile și motivul infracțiunii, precum și date despre procesul penal.

(5) Biroul ONU pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) (2019), Global Study on Homicide – Gender-related killing of women and girls (Studiu global privind omuci-
derea – Uciderea femeilor și a fetelor din motive de gen), UNODC, Viena.

(6) Datele din partea UNODC includ alte jurisdicții europene decât cele ale statelor membre. Nu există o estimare a procentului de victime de sex feminin ale 
omuciderilor care au  fost victime ale femicidului comis de partenerul intim numai pentru statele membre ale UE.

(7) Termenul „omucidere” se folosește la raportarea datelor UNODC, deoarece este termenul folosit în sursa originală (p. 17). Motivația legată de gen nu este 
înregistrată, din cauza lipsei unei definiții standardizate. Cu toate acestea, reiese clar din raport că aceste date reprezintă o parte semnificativă din totalul 
omuciderilor de femei și fete legate de gen.

(8) Termenul „de sex feminin” se folosește în loc de „femeie” deoarece nu întotdeauna este posibilă defalcarea datelor în funcție de vârsta victimei, însemnând că 
victima poate fi o femeie sau o fată cu vârsta de până la 18 ani.

(9) Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (2017), Terminology and Indicators for Data Collection: Rape, femicide and intimate 
partner violence (Terminologie și indicatori pentru colectarea de date: viol, femicid și violența comisă de partenerul intim), EIGE, Vilnius.

(10) Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (2020), Intimate Partner Violence: Data collection methodology (Violența comisă de 
partenerul intim: metodologia de colectare a datelor), EIGE, Vilnius.

(11) Entitatea Națiunilor Unite pentru egalitatea de gen și emanciparea femeilor – UN Women (2020), A synthesis of evidence on the collection and use of adminis-
trative data on violence against women (O sinteză a dovezilor privind colectarea și utilizarea datelor administrative referitoare la violența împotriva femeilor), 
UN Women, New York.

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio/genvio_int
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/genvio/genvio_int
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Pentru a ajuta factorii de decizie politică să elaboreze politici 
eficiente de combatere a femicidului, este necesar să se în-
țeleagă natura și prevalența acestei probleme. Colectarea de 
date administrative comparabile privind femicidul în toate sta-
tele membre este esențială pentru a ajunge la această înțele-
gere (12). Este deosebit de important ca motivul uciderii să fie 
stabilit de poliție sau de organele judiciare și ca acesta să fie 
apoi transpus în date statistice standardizate. ICCS este un in-
strument standardizat pentru obținerea de date administrative 

comparabile. Cu toate acestea, instrumentul nu dispune de o 
variabilă privind motivul legat de gen. Acest lucru înseamnă că 
noțiunea de femicid nu poate fi operaționalizată în mod cores-
punzător, ceea ce împiedică colectarea de date care să surprin-
dă pe deplin fenomenul. Colectarea de date privind femicidul 
ar face problema mai vizibilă, ceea ce ar consolida voința poli-
tică de a o eradica. De asemenea, datele administrative privind 
femicidul permit țărilor să monitorizeze tendințele în timp și să 
evalueze eficacitatea măsurilor.

Ce date administrative privind femicidul sunt disponibile în 
România?

Definiția femicidului și disponibilitatea datelor

Definiția femicidului utilizată în scopuri statistice Nu

Colectarea de date privind femicidul Da, date neoficiale

O singură instituție colectează și analizează date neoficiale pri-
vind femicidul în România: Observatorul Român pentru Analiza 
și Prevenirea Omorurilor (Institutul de Sociologie) (13). În cazul 
în care datele privind femicidul din prezenta fișă de informare 

provin de la această instituție, acest lucru este indicat prin (a). 
Este posibil să existe și alte instituții sau cercetători care colec-
tează și analizează date privind femicidul în România.

Instituția (a)
Observatorul Român pentru Analiza și Prevenirea Omorurilor 

(Institutul de Sociologie)

Tipul de date colectate Neoficiale

Sursele datelor Relatări din mass-media, date de la poliție și procurori

Stadiul în care se stabilește că omuciderea este un femicid În timpul analizei datelor

Stadiul în care omuciderea este înregistrată ca femicid În timpul analizei datelor

Parametrii pentru stabilirea uciderii ca fiind un femicid Relațiile dintre victime și agresori, genul victimelor

Frecvența colectării datelor Ocazional

Disponibilitatea publică a datelor Datele nu sunt disponibile pentru public

Datele oficiale de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Ca-
sație și Justiție conțin informații privind infracțiunile de omor, 
lovire sau vătămare corporală cauzatoare de moarte. Aceste 
date sunt defalcate în funcție de relația dintre victimă și autor, 
dar nu și în funcție de sex. În 2020 au existat 212 victime ale 
omuciderii, dintre care 91 (43 %) au avut o relație anterioară cu 
partenerul intim.

De asemenea, Poliția Română analizează date privind violența 
domestică; conform ultimelor date publicate (14) în 2020, 72 de 
persoane au fost ucise de membrii familiei, dintre care 43 au 
fost femei (60 %). Datele neoficiale privind femicidul comis de 
partenerul intim sunt colectate de către Observatorul Român 
pentru Analiza și Prevenirea Omorurilor (Institutul de Sociolo-
gie) începând cu 2011.

 Date oficiale disponibile   Date neoficiale disponibile   Nu există date disponibile

Disponibilitatea datelor 2014 (a) 2015 (a) 2016 (a) 2017 (a) 2018 (a) 2019 (a)
Victime de sex feminin ale omuciderii
Victime ale femicidului comis de partenerul intim

(12) Este important de reținut că datele și statisticile trebuie să fie produse, dezvoltate și diseminate în conformitate cu principiile Codului de bune practici al 
statisticilor europene: Eurostat (2018), Codul de bune practici al statisticilor europene, Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg (https://ec.eu-
ropa.eu/eurostat/documents/4031688/9394333/KS-02-18-142-RO-N.pdf/408faf53-e7d7-4d51-ad73-ffb3499c45bd).

(13) https://homicideobservatory.wordpress.com/
(14) https://violentaimpotrivafemeilor.ro/statistici-violenta-in-familie-2020/

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/9394333/KS-02-18-142-RO-N.pdf/408faf53-e7d7-4d51-ad73-ffb3499c45bd
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/9394333/KS-02-18-142-RO-N.pdf/408faf53-e7d7-4d51-ad73-ffb3499c45bd
https://homicideobservatory.wordpress.com/
https://violentaimpotrivafemeilor.ro/statistici-violenta-in-familie-2020/
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O sursă neoficială colectează date privind femicidul comis de 
partenerul intim, precum și femicidul legat de familie și femici-
dul infantil. În 2018, a fost înființat Observatorul Român pentru 
Analiza și Prevenirea Omorurilor. Observatorul este un labora-
tor de cercetare interdisciplinară care funcționează în cadrul 
Institutului de Sociologie al Academiei Române. Activitățile sale 
se concentrează pe patru domenii principale de acțiune: cerce-

tare, prevenire, comunicare și formare. În 2018, observatorul a 
stabilit o colaborare cu Serviciul Omoruri din cadrul Direcției 
Generale de Poliție a Municipiului București în vederea colec-
tării și analizei tuturor cazurilor de omucidere comise în Bucu-
rești. Pe viitor, obiectivul este de a se extinde și în alte regiuni 
ale României și de a dispune de date la nivel național.

Tipuri de femicid
Femicidul comis de partenerul intim (a)
Femicidul legat de familie (a)
Femicidul comis asupra unui copil (a)
Femicidul legat de prostituție
Femicidul legat de furt
Alte tipuri de femicid

Caracteristicile victimei și ale autorului infracțiunii Victima Autorul infracțiunii
Vârstă (a)
Sex (a)
Identitate de gen
Orientare sexuală
Naționalitate (a)
Educație (a)
Ocupație (a)
A solicitat ordin de protecție Nu este cazul
Ordin de protecție activ Nu este cazul
Profilul socioeconomic
Statutul de recidivist Nu este cazul
Abuz de alcool/droguri (a)
Relația dintre victimă și autorul infracțiunii (a)
Altele (a)
Starea de sănătate, starea relației, emigrare (a)

Variabile contextuale Motivul femicidului
Metoda de ucidere (a) Variabile care indică motivul legat de gen
Locul (a) Ancheta femicidului
Sinuciderea autorului infracțiunii (a) Protocol pentru anchetarea cazurilor de femicid
Uciderea copiilor (a) Analiza femicidului
Uciderea altor membri ai familiei (a) Reexaminări ale omuciderii/reexaminări ale omuciderii 

domestice
Au fost prezenți copii (a) Analiza cazurilor judiciare (a)
Alte ucideri legate de femicid (a) Date administrative de la poliție (a)
Altele Date administrative cu privire la cauza decesului

Informații din mass-media (a)
Altele
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Omuciderea comisă asupra persoanelor de sex feminin în statele 
membre și Regatul Unit (Eurostat)
La nivelul UE, conform ICCS, Eurostat compilează date privind 
omuciderile intenționate comise asupra persoanelor de sex 
feminin, concentrându-se pe omuciderile comise de partenerii 
intimi și cele legate de familie, defalcate în funcție de vârstă, 
sex și relația cu autorul infracțiunii. Datele Eurostat prezentate 
în figura 2 arată că, în 2018, rata victimelor de sex feminin ale 
omuciderilor în România a fost de 0,82 la 100 000 de locuitori, 

a 11-a cea mai mare rată dintre cele 24 de state membre pen-
tru care sunt disponibile informații și Regatul Unit. România 
nu deține date privind ratele omuciderilor comise de membrii 
familiei, rude și parteneri intimi în 2018. Cu toate acestea, în 
2017, rata victimelor de sex feminin ale omuciderilor comise de 
partenerii intimi a fost de 0,52, a treia cea mai mare rată dintre 
cele 20 de jurisdicții pentru care sunt disponibile informații.

Figura 2: Rata victimelor de sex feminin ale omuciderilor intenționate în statele membre ale UE și în Regatul 
Unit (2018)

* Nu există date.
NB: UK-EW, Anglia și Țara Galilor, Regatul Unit; UK-NI, Irlanda de Nord, Regatul Unit; UK-SCT, Scoția, Regatul Unit.
Sursă: Eurostat.

Informații despre date
Eurostat publică periodic cifre privind criminalitatea și justiția 
penală. Omuciderile intenționate sunt înregistrate de poliție în 
fiecare stat membru și în Regatul Unit. Folosind această bază 
de date, nu este posibil să se colecteze informații despre mo-
tivația omuciderii în funcție de gen, despre sexul autorului sau 
despre vârsta acestuia. Prin urmare, nu este posibil să se furni-
zeze date precise privind femicidul.

Începând cu anul 2008, cifrele se bazează pe colectarea comu-
nă de date Eurostat-UNODC. În această bază de date, omuci-
derea este clasificată de ICCS.

Datele sunt disponibile pe site-ul Eurostat (https://ec.europa.
eu/eurostat/data/database).

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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Principalele constatări
• România nu are o definiție juridică a femicidului. Cu toate 

acestea, autorul infracțiunii poate fi tras la răspundere pen-
tru omor, omor calificat, ucidere din culpă, moarte cauzată 
de lovituri, viol sau agresiune sexuală, sau tortură având ca 
urmare decesul victimei.

• EIGE a colectat date privind omuciderea și femicidul comis 
de partenerul intim pentru perioada 2014-2018; cu toate 
acestea, România nu a completat indicatorul EIGE privind 
femicidul.

• Există o instituție neoficială care colectează date pentru 
identificarea femicidului. Datele privind femicidul comis de 

partenerul intim și alte tipuri de femicid sunt disponibile și 
conțin informații despre caracteristicile victimei și ale auto-
rului infracțiunii, precum și variabile contextuale.

• Femicidul este analizat pe baza unor surse oficiale și ne-
oficiale, cum ar fi datele de la poliție, datele din procesele 
judiciare și informațiile din mass-media.

• În România au fost efectuate numeroase activități de cerce-
tare care analizează femicidul în rândul diferitelor grupuri, 
cum ar fi comunitățile de imigranți (15) și tinerii (16), precum 
și femicidul-suicid (17).

Recomandări
Colectarea de date exacte și comparabile privind femicidul de 
către sectorul polițienesc și judiciar din statele membre con-
tribuie la creșterea nivelului de cunoștințe și la îmbunătățirea 
răspunsurilor în  vederea prevenirii femicidului (18). Prin urma-
re, este important:
• să se elaboreze o definiție a femicidului pentru colectarea 

de date statistice, pentru a reflecta circumstanțele specifice 
legate de uciderea femeilor;

• să se pună în aplicare un proces de colectare continuă a 
datelor;

• să se instituie o colectare cuprinzătoare de date, adăugând 
variabile care sunt importante pentru detectarea aspectelor- 
cheie ale femicidului, cum ar fi cele care descriu contextul 
și circumstanțele  omuciderii, motivația legată de gen, pre-
cum și caracteristicile victimei și ale autorului, pentru a sis-

tematiza și armoniza colectarea  de date în vederea utilizării 
în scopuri statistice;

• să se creeze o referință încrucișată a variabilelor victimei și 
ale autorului infracțiunii și să se analizeze folosind o abor-
dare intersecțională;

• să se asigure vizibilitatea dimensiunii de gen a datelor pri-
vind omuciderile.

Recomandări pentru colectarea datelor privind femicidul 
în România
Pentru a popula indicatorul EIGE privind femicidul (indicatorul 9) 
și pentru a îmbunătăți înțelegerea femicidului comis de par-
tenerul intim, se recomandă ca relația exactă dintre victimă și 
autorul infracțiunii să fie înregistrată folosind categoriile de ac-
tuali și foști parteneri și actuali și foști soți (19).

Această fișă de informare se bazează pe informațiile din studiul EIGE Advancing administrative data collection on intimate 
partner violence and gender-related killings of women (Progresul colectării de date administrative privind violența partene-
rului intim și uciderea femeilor din motive de gen) (2021) și a fost elaborată de Asociația Femeilor pentru Alternativă și 
Răspuns (UMAR). Pentru mai multe informații, consultați https://eige.europa.eu/gender-based-violence/femicide.

(15) Balica, C. (2018), Femicidul în comunitățile de imigranți români, Revista română de sociologie, vol. XXIX, nr. 1-2, pp. 83-99.
(16) Balica, C. (2018), Young intimate femicide in Romania – incidence and risk factors (Femicidul în rândul tinerelor comis de parteneri intimi în România – incidență 

și factori de risc), Anthropological Researches and Studies, nr. 8, pp. 15-34.
(17) Balica, C. (2018), Homicide-suicides in Romania – the analysis of fatal injuries within victims and aggressors (Omorul-suicid în România – analiza leziunilor fatale în 

rândul victimelor și agresorilor), Romanian Journal of Legal Medicine, vol. 26, nr. 3, pp. 308-313.
(18) Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (2018), Recomandări pentru îmbunătățirea colectării datelor privind violența 

comisă de partenerul intim de către sectorul polițienesc și judiciar – România, EIGE, Vilnius; Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Băr-
bați (EIGE) (2017), Recomandări pentru o mai bună colectare de date la nivelul UE privind violența împotriva femeilor, EIGE, Vilnius; Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (2021), Indicatorii EIGE privind violența comisă de partenerul intim, violul și femicidul: Recomandări pentru a 
îmbunătăți calitatea, disponibilitatea și comparabilitatea datelor, EIGE, Vilnius.

(19) Indicatorul 9 din baza de date privind statisticile de gen (https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/genvio_int_adm_ipv__ipv_indic_9/metadata).
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