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Progresele realizate în 
domeniul egalității de gen  
în România față de 2010

Cu un punctaj de 54,4 din 100, România se clasează pe 
locul 26 în UE în ceea ce privește indicele egalității de gen. 
Scorul său este cu 13,5 puncte mai mic decât cel al Uniunii 
Europene.
Față de 2010, scorul României a crescut cu doar 3,6 puncte 
(–0,1 puncte față de 2017). Poziția sa în clasament a rămas 
aceeași  din 2010 și a scăzut cu un loc față de 2017.

Cea mai bună 
performanță

Cele mai mari scoruri ale Ro-
mâniei se înregistrează în do-
meniul sănătății (71,2 puncte) 
și al muncii (67,6 puncte), deși 
ocupă poziții inferioare în cla-
sament în ambele domenii 
(locul 28 și, respectiv, 23).

Cea mai mare nevoie 
de îmbunătățire

Disparitățile de gen cele mai 
pronunțate sunt în domeniul 
puterii (37,5 puncte) și al 
timpului (50,3 puncte), deși 
cel mai înalt loc în clasament 
ocupat de România dintre 
toate domeniile este în do-
meniul puterii (locul 19).

Cele mai mari 
îmbunătățiri

Față de 2010, scorurile Ro-
mâniei s-au îmbunătățit cel 
mai mult în domeniul pute-
rii (+6,7 puncte) și al cunoș-
tințelor (+5,2 puncte). Față 
de 2017, scorul României a 
crescut puțin (+1,0 puncte) 
în domeniul banilor.

Un pas 
înapoi

Față de 2010, scorurile Ro-
mâniei au scăzut puțin în 
domeniul muncii și al timpu-
lui (ambele –0,3 puncte). De 
asemenea, scorul în dome-
niul puterii a scăzut față de 
2017 (–1,3 puncte).

Cea mai recentă perioadă de referință pentru datele folosite în Indicele pentru 2020 este ianuarie 2020. Agregatul UE se referă la UE-28 și include Regatul Unit, deoa-
rece era stat membru în perioada de referință.
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Explorați rezultatele indicelui pentru România

Scoruri 2010 2012 2015 2017 2018

Tendința scorurilor în perioada  
2010-2018  
Tendințe la nivel național și la 
nivelul UE

50,8 51,2 52,4 54,5 54,4

România UE

Munca 67,9 67,8 67,1 67,7 67,6

Participare 78,8 78,5 77,5 79,0 78,8

România UE

Segregare și calitatea 
muncii 58,6 58,5 58,1 58,0 58,0

Banii 59,8 59,2 59,4 62,0 63,0

Resurse financiare 42,5 42,7 45,7 47,2 49,3

România UE
Situație economică 84,2 82,1 77,3 81,6 80,4

Nivelul de cunoștințe 47,2 50,2 51,8 51,5 52,4

Absolvire și participare 50,1 52,7 52,9 52,4 52,6

România UE
Segregare 44,4 47,9 50,7 50,7 52,2

Timpul 50,6 53,2 50,3 50,3 50,3

Activități de îngrijire 70,9 78,1 70,7 70,7 70,7

România UE
Activități sociale 36,2 36,2 35,8 35,8 35,8

Puterea 30,8 28,8 33,2 38,8 37,5

Politică 23,5 26,5 32,9 40,8 41,6

România UE

Economică 28,0 20,4 21,4 20,5 21,5

Socială 44,4 44,4 51,8 69,7 59,3

Sănătatea 69,9 70,2 70,4 71,1 71,2

Stare 87,9 88,5 88,6 88,6 88,7

România UE

Comportament 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5

Acces 91,6 92,1 92,9 95,7 96,0

În fiecare an, acordăm un punctaj statelor membre ale UE și Uniunii în ansamblu pentru a observa în ce măsură s-au 
apropiat de realizarea egalității de gen. Indicele folosește o scară de la 1 la 100, în care 1 reprezintă inegalitate 
totală și 100 egalitate deplină. 
Scorurile se calculează în funcție de decalajele dintre femei și bărbați și de gradul de realizare a obiectivelor în 
șase domenii de bază – muncă, bani, nivel de cunoștințe, timp, putere și sănătate –, precum și în subdomeniile 
acestora. Indicele mai include și două domenii suplimentare, care nu au însă impact asupra scorului final. Domeniul 
inegalităților multiple pune accent pe modul în care se manifestă disparitățile de gen în combinație cu factori precum 
vârsta, (diz)abilitățile, țara de origine, educația și componența familiei. Domeniul violenței împotriva femeilor măsoară 
și analizează experiențele de violență trăite de femei. Indicele este compus din 31 de indicatori. Indicele egalității de 
gen 2020 include și o temă specifică privind digitalizarea și viitorul muncii.

Despre indice



Aspecte principale

+1 % +4 %

Creșterea participării pe piața 
muncii

Comparativ cu 2010, rata de ocupare 
în echivalent normă întreagă (ENI) a 
crescut pentru femei și bărbați.

21 %
49 %

Fără partener

91 %

Cupluri cu copii

70 %

Disparitatea de gen în 
domeniul ocupării forței de 
muncă este extinsă, în special 
pentru unele categorii

Cea mai mare disparitate de gen 
la nivelul ratei de ocupare în 
echivalent normă întreagă (ENI) 
se înregistrează între femeile și 
bărbații fără parteneri și, respec-
tiv, între femeile și bărbații din 
cupluri cu copii.

Miniștri 
femei

Parlamentari 
femei

20202010

10 % 20 %

17 %7 %
Îmbunătățiri privind 
calitatea de decidenți 
politici

Ponderea femeilor cu func-
ție de ministru și de parla-
mentar a crescut.

21 %

20 % 19 %

23 %

2010

2018

Creșterea nivelului de sărăcie în cazul 
femeilor și al bărbaților deopotrivă

Rata riscului de sărăcie a crescut puțin 
atât pentru femei, cât și pentru bărbați. 
Persoanele care se confruntă cu cel mai 
mare risc de sărăcie sunt cele cu nivel 
scăzut de studii (43 % din femei și 44 % 
din bărbați).

2010

2018
46 %

25 %

40 % 26 %

Activități de îngrijire neremunerate

Crește disparitatea de gen 
în activitatea de îngrijire 
neremunerată

Femeile alocă mai mult timp decât 
în 2010 îngrijirii copiilor, a nepoților, 
a vârstnicilor sau a persoanelor cu 
handicap. Acesta este cel mai mare 
decalaj de gen înregistrat în UE.

2010 2018 2010 2018

Nevoi de asistență medicală nesatisfăcute

15 % 11 % 5 %8 %

Acces îmbunătățit la 
serviciile de sănătate

Au scăzut cu aproximativ ju-
mătate atât proporția femei-
lor, cât și cea a bărbaților care 
declară că au nevoi de asisten-
ță medicală nesatisfăcute.



Explorați performanța României pe fiecare indicator

Sursa: Eurostat (statisticile în domeniul educației, ancheta asupra forței de muncă din Uniunea Europeană, ancheta europeană de sănătate realizată prin interviu, statisticile UE referitoare 
la venit și la condițiile de viață, ancheta asupra structurii câștigurilor salariale), Eurofound (sondajul european privind condițiile de muncă, sondajul european privind calitatea vieții), 
EIGE (femeile și bărbații în procesul de decizie). 
*Rata de ocupare în ENI reprezintă o modalitate de comparare a persoanelor angajate chiar dacă acestea lucrează un număr diferit de ore pe săptămână; 
**UE: medie neponderată; b: întrerupere în seria cronologică. 
Citiți mai multe despre Indicele egalității de gen la adresa http://eige.europa.eu/gender-equality-index

Indicatori România UE
Femei Bărbați Femei Bărbați

Munca
Participare Rata de ocupare a forței de muncă în echivalent normă întreagă (ENI)*

(15+, %, 2018)
43 61 42 57

Durata vieții profesionale
(15+, ani, 2018)

30 37 34 39

Segregare și calitatea 
muncii

Segregarea în domeniul ocupării forței de muncă
(15+, %, 2018)

16 4 31 8

Flexibilitate
(15+, %, 2015)

18 20 23 27

Indicele perspectivelor de carieră
(15+, puncte, 0-100, 2015)

66 67 63 64

Banii
Resurse financiare Câștiguri lunare medii

(16+, euro conform standardului puterii de cumpărare, 2014)
953 1 003 2 249 2 809

Venit mediu anual net pe gospodărie**
(16+, euro conform standardului puterii de cumpărare, 2018)

7 241 7 576 17 860 18 668

Condiții economice Risc de sărăcie
(16+, %, 2018)

23 21 17 16

Distribuția venitului
(16+, %, 2018) 

15 15 20 19

Nivelul de cunoștințe
Absolvire și 
participare

Absolvenți de învățământ terțiar
(15+, %, 2018)

14 13 26 25

Participare la învățarea pe tot parcursul vieții
(15+, %, 2018)

8 9 17 16

Segregare Segregare în educație
(15+, %, 2017)

33 18 43 21

Timpul
Activități de îngrijire Îngrijirea copiilor, a nepoților, a vârstnicilor sau a persoanelor cu handicap

(18+, %, 2016)
46 25 38 25

Gătit și/sau activități casnice în fiecare zi
(18+, %, 2016)

75 41 79 34

Activități sociale Activități sportive, culturale sau de agrement
(15+, %, 2015)

6 8 28 32

Activități de voluntariat sau de caritate
(15+, %, 2015)

6 8 12 11

Puterea
Politică Miniștri

(%, trimestrul doi 2020)
17 83 32 68

Parlamentari (ambele camere)
(%, trimestrul doi 2020)

20 80 32 68

Membri ai adunărilor regionale/primăriilor locale
(%, 2019)

18 82 29 71

Economică Membri ai consiliilor de administrație ale celor mai mari companii
(%, semestrul I, 2020)

13 87 29 71

Membri ai consiliului de administrație al băncii centrale
(%, 2019)

11 89 25 75

Socială Membri ai consiliilor de administrație ale organizațiilor de finanțare a cercetării
(%, 2019)

45 55 38 62

Membri ai consiliilor de administrație ale organizațiilor publice de 
radiodifuziune
(%, 2019)

27 73 37 63

Membri ai consiliilor de administrație ale organizațiilor sportive olimpice 
naționale
(%, 2019)

10 90 17 83

Sănătatea
Stare Persoane cu stare bună de sănătate

(16+, %, 2018)
66 76 67 72

Speranța de viață
(ani, 2018)

79 72 84 78

Speranța de viață sănătoasă
(ani, 2018)

60 59 64 63

Comportament Consumul de tutun și de alcool**
(16+, %, 2014)

27 64 28 48

Activitate fizică și/sau consum de fructe și legume** 
(16+, %, 2014)

7 16 36 40

Acces Nevoi de asistență medicală nesatisfăcute
(16+, %, 2018)

8 5 4 3

Nevoi de asistență stomatologică nesatisfăcute
(16+, %, 2018)

7 7 4 4



Violența 

De ce nu există un scor pentru domeniul violenței?
Motivul pentru care nu se indică nicio cifră este că nu există date noi pe baza cărora să se actualizeze scorul pentru vio-
lență. În prezent, Eurostat coordonează un sondaj la nivelul UE privind violența de gen, cu rezultate preconizate în 2023. 
EIGE va lansa a doua rundă de culegere de date administrative privind violența din partea partenerului, violul și femicidul în 
2022. Ambele surse de date vor fi folosite pentru actualizarea domeniului violenței în cadrul Indicelui egalității de gen 2024.

Spre deosebire de alte domenii cuprinse în indice, în cel al violenței nu se măsoară diferențele dintre situația femeilor și 
cea a bărbaților, ci se examinează experiențele de violență trăite de femei (prevalența, severitatea și dezvăluirea). Obiectivul 
general nu este reducerea decalajelor în ceea ce privește violența între femei și bărbați, ci eradicarea completă a violenței.

Convenția de la Istanbul: situația actuală
Convenția de la Istanbul este cel mai cuprinzător tratat internațional de drepturi ale omului referitor la violența împotriva 
femeilor și violența domestică. România a semnat Convenția de la Istanbul în iunie 2014 și a ratificat-o în mai 2016. Tratatul 
a intrat în vigoare în septembrie 2016.

Lacunele în materie de date maschează adevărata scară a violenței.
UE are nevoie de date cuprinzătoare, actualizate și comparabile pentru a elabora politici 

eficace care să contribuie la combaterea violenței împotriva femeilor.

Tema specifică a digitalizării și viitorului muncii

Indicele egalității de gen 2020 se axează pe digitalizare și pe viitorul muncii. Tema specifică analizează trei domenii: 
 y utilizarea și dezvoltarea competențelor și tehnologiilor digitale;
 y transformarea digitală a domeniului muncii (segregarea, condițiile de muncă, echilibrul între viața profesională și cea 
privată);

 y consecințele mai extinse ale digitalizării pentru drepturile omului, violența împotriva femeilor și activitățile de îngrijire.

În perioadele de carantină impuse de pandemia de COVID-19, femeile aflate în relații violente au fost blocate în casă 
și expuse agresorului lor pe perioade lungi de timp, confruntându-se cu un risc mai mare de violență domestică. 
Chiar și în lipsa unei pandemii, cel mai mare pericol cu care se confruntă femeile sunt persoane pe care le cunosc.

52 de femei ucise de partener
Nu sunt disponibile date despre 

femeile ucise de un membru al familiei

Nu sunt disponibile date 2 % din femei au fost victime 
ale hărțuirii online

Sursa: Eurofound, sondajul european 
privind calitatea vieții.

Femicid Mutilare genitală a femeilor (MGF) Violență cibernetică

Violența dintr-o privire

Sursa: Eurostat.



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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youtube.com/user/eurogender
eige.sec@eige.europa.eu

 +370 52157444
https://eurogender.eige.europa.eu

Citiți mai multe despre Indicele egalității de gen  
la adresa http://eige.europa.eu/gender-equality-index

Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați
Gedimino pr. 16
LT-01103 Vilnius
LITUANIA

Sursa: Eurostat (statisticile în domeniul educației, statistici privind economia digitală și societatea, ancheta asupra forței de muncă din Uniunea 
Europeană, ancheta asupra structurii câștigurilor salariale), Eurofound (sondajul european privind condițiile de muncă).
s: estimare Eurostat.
Unele domenii de interes (de exemplu, munca pe platforme și inteligența artificială) nu sunt acoperite de indicatori din cauza lipsei de date 
comparabile la nivelul UE.

Indicatori principali
România UE

Femei Bărbați Femei Bărbați

Competențe digitale

Utilizatori zilnici ai internetului
(16-74, %, 2019)

56 58 78 80

Competențe digitale la nivel mai mare decât cel de bază
(16-74, %, 2019)

10 11 31 36

Competențe legate de informații 49 49 71 71

Competențe de comunicare 54 56 67 66

Competențe de rezolvare a problemelor 33 34 56 63

Competențe legate de software 14 16 39 44

Formare în vederea îmbunătățirii competențelor digitale
(16-74, %, 2018)

16 16 18 22

Segregarea în educație și pe piața muncii

Absolvenți de studii TIC
(%, 2018)

35 65 20 80

Specialiști în TIC 
(15+, %, 2019)

23 77 18 (s) 82 (s)

Cercetători și ingineri în sectoare de înaltă tehnologie
(25-64, %, 2019)

24 76 20 80

Angajați în sectorul TIC

TIC la locul de muncă și în activitățile desfășurate
(16-74, %, 2018)

Utilizarea unui computer, laptop, telefon inteligent etc. 17 17 37 42

Utilizarea altor echipamente informatice 3 4 8 13

Schimburi de e-mailuri 14 14 32 36

Creare sau editare de documente electronice 9 9 24 28

Utilizarea platformelor de comunicare socială 5 6 9 11

Utilizarea de aplicații pentru a primi sarcini sau instrucțiuni 5 5 10 14

Utilizarea unui software specific ocupației 7 7 19 24

Dezvoltarea sau întreținerea de sisteme IT sau software 1 1 3 7

Angajați cu fracțiune de normă în sectorul TIC
(20-64, %, 2018)

0 1 17 5

Program lucru în rândul specialiștilor TIC
(20-64, %, 2015; nu sunt disponibile date la nivel național)

În UE, 21 % dintre femei și 22 % dintre 
bărbați își stabilesc singuri programul de 
lucru în totalitate, față de 13 % dintre fe-
mei și 18 % dintre bărbați în alte ocupații.

Diferența de remunerare între femei și bărbați în domeniul TIC
(%, 2014)

14 11

63 %

74 %
Femei

Bărbați

Competențe informatice 
la nivel mai mare decât 
cel de bază în grupa de 

vârstă 25-29 de ani

14 %

RO

11 %

UE

Disparitate de 
remunerare între femei și 
bărbați în domeniul TIC

Specialiști în TIC

77 %23 %
Femei

Bărbați
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