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Argument 
 

 

Conceptul de „hărŃuire sexuală” este relativ nou, utilizarea acestuia începînd abia din anii 60, deşi, 
spre regret, fenomenul propriu-zis există dintotdeauna.  Doar că pînă a se  „inventa” termenul, oamenii nu 
aveau nici posibilitate şi nici modalităŃi  să discute despre aceste experienŃe ale lor, cu atît mai mult cu cît 
nu exista nici „cuvînt” pentru ca să le denumească.   

O atingere ca şi cum, din întîmplare, o privire mai insistentă sau fixată pe anumite părŃi ale corpului, 
un flirt „nevinovat” şi cîteva bancuri avînd conotaŃie sexuală şi mesaj dublu...Dacă sunt doar astea, nu ar fi 
(încă) reală problema. Devine gravă situaŃia atunci cînd asemenea conduite sînt însoŃite de condiŃionarea 
unei măriri de salariu sau promovarea într-o altă funcŃie – din partea şefului/ şefei de la locul de muncă sau 
susŃinerea cu succes a tezei de licenŃă şi obŃinerea unei note bune la un examen – din partea profesorului/ 
profesoarei dintr-o instituŃie din învăŃămînt. Este dificil să iei o decizie: riscul de a fi dat/ă afară pentru că 
nu ai „cedat” e foarte mare; la fel de mare e şi probabilitatea să iei o notă proastă la examen sau să nu poŃi 
să-Ńi susŃii teza de licenŃă...  

Prin „hărŃuire sexuală” se înŃelege orice comportament nedorit, avînd legătură cu faptul că asupra 
unei persoanei se exercită presiuni de natură sexuală, care au ca scop şi/ sau efect lezarea demnităŃii 
persoanei şi crearea unui mediu degradant, de intimidare, ostilitate, umilire sau ofensare.  Este vorba de 
cererea unor favoruri sexuale, de exprimarea unor observaŃii indecente sau de comiterea unor gesturi şi 
acŃiuni supărătoare care intimidează persoana vizată.  Asemenea comportamente – verbale şi non-verbale - 
au loc, cel mai frecvent, în situaŃiile cînd există o inegalitate de putere şi o inegalitate de poziŃii deŃinute de 
cei implicaŃi. Cel mai frecvent hărŃuirea sexuală apare la locul de muncă sau în instituŃiile de învăŃămînt şi 
este asociată unui şantaj umilitor. Ceea ce diferenŃiază net hărŃuirea sexuală de alte tipuri de 
comportamente prin care se exprimă atracŃia sexuală este faptul că presiunile sexuale nu sunt dorite de 
persoanele asupra cărora sunt orientate, ba dimpotrivă, provoacă dezgust, sentimente de umilire şi jignire, 
conduite de evitare a persoanei care iniŃiază asemenea conduite etc.  

Astfel, pentru ca un anumit comportament să fie calificat drept hărŃuire sexuală este important ca 
acesta să întrunească mai multe caracteristici, şi anume:  

- să fie un comportament de natură sexuală (verbal şi/ sau non-verbal) 
- să fie indezirabil şi neplăcut persoanei vizate 
- să reprezinte motivaŃia pentru o decizie care afectează persoana hărŃuită 
- să aibă ca scop lezarea demnităŃii persoanei şi crearea unei ambianŃe tensionate, de umilire şi 

intimidare. 
În societatea contemporană stereotipurile de gen, legate în special de rolurile de gen ale celor două 

categorii sexuale – bărbaŃi şi femei – sînt încă adînc impregnate. Din cauza acestor clişee şi prejudecăŃi 
rigide şi constrîngeri exagerate, percepute ca veritabile norme sociale, deseori, este dificilă delimitarea 
hărŃuirii sexuale de alte comportamente considerate „normale”, tratate ca fiind fireşti. Există două mituri 
de bază care creează această penibilă denaturare a „normalului” adecvat şi „deviantului”. Primul vizează 
bărbatul ca pe o persoană cu dorinŃe sexuale mai puternice decît ale femeii şi deci, se consideră firesc ca el 
să iniŃieze conduite care ar conduce la cucerirea „prăzii" ancestrale. Al doilea abordează femeia ca pe o 
persoană care, chiar şi atunci cînd spune NU, de fapt, cere şi merită în mod natural să fie cucerită prin 
orice mijloace. Astfel, hărŃuirea sexuală este deseori interpretată, de bărbaŃi mai ales, ca manifestare 
firească şi justificată a atracŃiei sexuale. 

De asemenea, există multiple atitudini împărtăşite de majoritatea societăŃii care nu fac decît să 
încurajeze accederea la conduite prin care se hărŃuieşte o persoană (avînd în vedere faptul că de cele mai 
dese ori persoanele hărŃuite sînt femeile, ne referim în cele ce urmează la acestea). O atare atitudine este 
cea conform căreia, femeile de fapt prin comportament şi vestimentaŃie nu fac decît să „invite” practic  
bărbaŃii spre a le hărŃui. Acest tip de justificare se tratează ca şi o strategie de „blamare a victimei”.  Altă 
convingere a bărbaŃilor este cea în tangenŃă cu mitul invocat mai sus, conform căruia, spunînd NU o 
femeie, spune de fapt, DA. În contextul hărŃuirii sexuale, bărbaŃii consideră că unei femei îi fac plăcere 
aceste „atenŃii” şi „complimente”, ba mai mult decît atît, şi glumele de prost gust, cu conotaŃie sexuală sînt 
în mare căutare printre femei, doar că ele nu recunosc acest lucru. Acest tip de atitudine se exprimă prin 
fraza „O cunosc mai bine decît ea se cunoaşte pe sine!”. Următoarea atitudine preconcepută este aceea în 
conformitate cu care se consideră că deoarece  „femeile nu opun rezistenŃă, nu luptă, înseamnă că îşi 
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doresc asta.”. Din păcate, multe dintre victimele hărŃuirii sexuale decid să nu facă reclamaŃii sau public 
cazul din frica de a nu-şi pierde locul de muncă sau din teama de a nu i se pune piedici în timpul aflării 
sale în instituŃii de învăŃămînt.  

Actualmente, în Republica Moldova, hărŃuirea sexuală nu este sancŃionată juridic. Doar Legea cu 
privire la asigurarea egalităŃii între femei şi bărbaŃi, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova în 2006, 
în articolul 10, punctul d) subliniază faptul că „pentru asigurarea egalităŃii între femei şi bărbaŃi, 
angajatorul este obligat să întreprindă măsuri de prevenire a hărŃuirii sexuale a femeilor şi bărbaŃilor la 
locul de muncă, precum şi a persecutării pentru depunere în organul competent a plîngerilor împotriva 
discriminării”.  

În practica judiciară a Republicii Moldova se invocă Art. 173 din Codul Penal, „constrîngerea la 
acŃiuni cu caracter sexual”: "constrîngerea unei persoane la raporturi sexuale, homosexualism, lesbianism 
ori la săvîrşirea altor acŃiuni cu caracter sexual prin şantaj sau profitînd de dependenŃa materială, de 
serviciu sau de altă natura a victimei....". Acest articol însa nu include toate elementele hărŃuirii sexuale, şi 
în plus, într-o asemenea situaŃie ar fi foarte dificil să se demonstreze că aceasta a avut loc. Doar în cazul 
cînd actul sexual a fost consumat ar putea să survină răspunderea pentru această infracŃiune! Deci, celelalte 
situaŃii, precum crearea unor condiŃii de intimidare sau adresarea unor observaŃii cu conotaŃie sexuală, 
gesturi şi priviri cu mesaj dublu etc.nu se regăsesc nicăieri în legislaŃie. In ceea ce priveşte Codul Muncii, 
acesta interzice discriminarea în domeniul raporturilor de muncă şi proclamă egalitatea salariaŃilor fără nici 
o discriminare la avansarea în serviciu, formare profesională etc. Codul ContravenŃii Administrative 
(Art.41) prevede răspundere contravenŃională pentru încălcarea legislaŃiei muncii de către persoanele cu 
funcŃii de răspundere. Pe de altă parte, acesta din păcate ar putea fi invocat în cazul hărŃuiri sexuale, fiindcă 
de fapt Codul Muncii nu o defineşte ca şi formă a discriminării.  

Cercetările efectuate în alte Ńări furnizează informaŃii ample privind fenomenul hărŃuirii sexuale, 
relevînd totodată şi cifre triste cu refere la incidenŃa acestuia în societăŃile contemporane. ConsecinŃele 
acestui fenomen, atît imediate, cît şi pe termen lung, sînt extrem de grave şi afectează atît viaŃa privată, cît 
şi profesională a persoanei hărŃuite. 

În anul 2005 AsociaŃia „Femeia pentru paritate şi democraŃie”, cu susŃinerea financiară a FundaŃiei 
Soros-Moldova, a efectuat o cercetare „de tatonare” privind percepŃia fenomenului de hărŃuire sexuală. În 
anul 2006 Centrul NaŃional de Studii şi Informare pentru problemele Femeii „Parteneriat pentru 
Dezvoltare” (CPD) a realizat un studiu privind percepŃia fenomenului de discriminare de gen pe piaŃa 
muncii din Republica Moldova, care a vizat şi problema hărŃuirii sexuale. 

Rezultatele acestor două sondaje au constituit argumentarea de bază pentru ca Centrul „Parteneriat 
pentru Dezvoltare” să iniŃieze un demers coerent în abordarea fenomenului hărŃuirii sexuale, care constă 
din mai multe etape: analiza minuŃioasă a  situaŃiei, prin realizarea unui sondaj reprezentativ la nivel 
naŃional şi a evaluării cadrului legislativ naŃional, pe de o parte şi elaborarea unui studiu în baza 
rezultatelor sondajului si desfăşurarea unei campanii de sensibilizare a opiniei publice privind acest 
fenomen, pe de altă parte. Ulterior, CPD va continua proiectul prin realizarea altor activităŃi care au ca şi 
scop major diminuarea incidenŃei hărŃuirii sexuale prin îmbunătăŃirea politicilor relevante şi influenŃarea  
unor schimbări calitative la nivelul funcŃionării instituŃiilor de învăŃămînt şi diverselor contexte de angajare 
în cîmpul muncii. 

 
Sondajul realizat de IMAS la cererea CPD este unul fără precedent în Republica Moldova. Şi asta 

pentru că cercetarea s-a axat nu doar pe evaluarea generală privind starea de spirit a femeilor din Republica 
Moldova (satisfacŃia legată de viaŃa personală şi valorile succesului), ci şi pe identificarea stereotipurilor şi 
prejudecăŃilor de gen în rîndul femeilor; analiza situaŃiilor de discriminare de gen la locul de muncă sau în 
instituŃiile de învăŃămînt; definirea hărŃuirii sexuale din perspectiva mentalităŃii şi experienŃei femeilor din 
Republica Moldova; percepŃia asupra fenomenului de hărŃuire sexuală la locul de muncă şi în mediul 
universitar; cît şi asupra protecŃiei sociale în privinŃa hărŃuirii sexuale. De asemenea, s-a făcut şi o 
„radiografie” a gradului de cunoaşterea de către populaŃie a legislaŃiei în domeniul egalităŃii de gen şi 
angajamentele Guvernului în vederea asigurării egalităŃii între femei şi bărbaŃi.  

Deoarece atît cercetările menŃionate mai sus, cît şi studiile internaŃionale relevante, evidenŃiază faptul 
că cel mai des victime ale hărŃuirii sexuale sînt femeile şi, totodată, cel mai frecvent acest fenomen apare la 
locul de muncă şi în instituŃii de învăŃămînt, s-a decis realizarea sondajului tocmai cu aceste grupuri-Ńintă. 
Astfel, eşantionului a fost constituit din 1139 persoane, dintre care: femei angajate (18 – 50 ani): 816 
persoane şi  studente (18 – 30 ani): 323 persoane. Pentru completarea tabloul oferit de acest sondaj cu 
privire la hărŃuirea sexuală, CPD intenŃionează realizarea altor sondaje cu diferite grupuri-Ńintă (bărbaŃi 
angajaŃi, bărbaŃi în poziŃii de angajatori, manageri etc.) 
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Avînd în vedere complexitatea problemei cercetate, pentru efectuarea sondajului de opinie, echipa 

CPD a apelat la expertiza şi potenŃialul impresionant al echipei Institutului de  Marketing şi Sondaje – 
IMAS-INC Chişinău. În acest context,  aducem mulŃumiri partenerilor noştri care au efectuat sondajul şi, 
în speŃă, dlui Paul Acatrini – directorul executiv al acestei companii.  

Sîntem recunoscători finanŃatorilor – Insitutul pentru o Societate Deschisă, New-York, FundaŃia 
Soros-Moldova şi Misiunea OSCE în Moldova – contribuŃia cărora a făcut posibilă realizarea sondajului şi 
publicarea rezultatelor acestuia. 

 
Daniela Terzi-Barbaroşie, 

Directoare executivă, CPD 
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Obiective şi metodologie 
 

 Principalele obiective ale cercetării au fost: 
- Evaluarea generală a stării de spirit a femeilor din Republica Moldova privind satisfacŃia 

legată de viaŃa personală si valorile succesului; 
- Identificare stereotipurilor şi prejudecăŃilor de gen în rândul femeilor 
- Analiza situaŃiilor de discriminare de gen la locul de muncă sau în instituŃia de învăŃământ 
- Definirea hărŃuirii sexuale din perspectiva mentalităŃii şi experienŃei femeilor din 

Republica Moldova 
- PercepŃia asupra fenomenului de hărŃuire sexuală la locul de muncă şi în mediul universitar 
- Nivelul de cunoaşterea a populaŃiei privind legislaŃia în domeniul discriminării de gen 
- PercepŃii asupra protecŃiei sociale în privinŃa hărŃuirii sexuale 

 
 Eşantion:  

- stratificat, probabilist, tristadial 
 

 Volumul eşantionului:   
1139 persoane, dintre care: 

- eşantion femei angajate, 18 – 50 ani: 816 
- eşantion studente, 18 – 30 ani: 323 

 
 Criterii de stratificare: 

- eşantion femei angajate: 12 unităŃi administrativ-teritoriale (UAT),  mărimea localităŃilor 
urbane (3 tipuri: municipii, oraşe peste 15 000 locuitori, oraşe sub 15 000 locuitori), 
Volumele straturilor urbane şi a totalului pe UAT au fost calculate proporŃional cu numărul 
populaŃiei în conformitate cu datele comunicate de Departamentul de statistică al 
Republicii Moldova 

- eşantion studente: centre universitare (Chişinău, Comrat, BălŃi, Cahul), criterii de 
eşantionare: mărimea universităŃilor, facultăŃilor 

 
 Stadii de randomizare: 

- I. Localitatea: în cadrul straturilor ajustate, localităŃile selectate (13) au fost stabilite în mod 
aleator, în baza unui tabel cu numere aleatoare. 

- II. Familia: În fiecare localitate, s-a stabilit un număr de puncte de eşantionare, astfel încât 
numărul maximal de interviuri efectuat într-un punct de eşantionare să fie de 8. Familiile în 
care s-au efectuat interviuri au fost selectate prin metoda rutei aleatoare, cu un pas statistic 
de trei, primul număr de la care s-a pornit a fost unu. 

- III. Persoana: În cazurile în care în familiile selectate există mai multe persoane femei între 
18 şi 50 de ani), persoana intervievată s-a stabilit prin “metoda cea mai recentă zi de 
naştere”. 

 
 Reprezentativitate: 

 
- eşantionul femei angajate este reprezentativ pentru populaŃia femeilor angajate din mediul 

urban; eroarea maximă de eşantionare este de ±3,5% 
- eşantionul studente este reprezentativ pentru populaŃia persoanelor de gen feminin studente 

la universităŃile din Republica Moldova; eroarea maximă de eşantionare este de ±5,2% 
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 Interviurile  au fost realizate de către 42 operatori din reŃeaua IMAS-INC 

- Chestionarul a fost redactat în limbile română şi rusă, dându-se respondenŃilor posibilitatea 
de a alege varianta în care le este mai comod. În zonele locuite de populaŃie găgăuză s-au 
utilizat operatori care cunosc această limbă. 

- În urma analizei structurii eşantionului obŃinut din teren, s-a constatat concordanŃa dintre 
distribuŃia populaŃiei cunoscută din datele statistice disponibile şi cele obŃinute, în limitele 
abaterii statistice admisibile.  

-  
• Perioada de culegere a datelor: 

- 21 – 30 Mai 2007 
 
• Structura eşantionului persoane angajate, femei: 
 
 Număr  Procent 

18 - 30 ani 262 32,1% 
31 - 40 ani 227 27,8% Grupe vârsta 
41 - 50 ani 327 40,1% 
Căsătorită 594 72,8% 
DivorŃată/ Văduvă 81 9,9% 
Necăsătorită 91 11,2% 

Statut marital 
 
 
 Nu răspund 50 6,1% 

Studii medii incomplete 34 4,2% 
Şcoală generală/ profesională 265 32,5% 
Liceu/ Şc. postliceală 211 25,9% 
Studii superioare 298 36,5% 

EducaŃie 
 
 
 
 Nu răspund 8 1,0% 

Sub 1750 MDL 266 32,6% 
Între 1751 şi 3500 MDL 261 32,0% 
Peste 3500 MDL 102 12,5% 

Grupe venit 
 
 
 Nu răspund 187 22,9% 

Română 86 10,5% 
Moldovenească 489 59,9% 
Rusă 106 13,0% 
Ucraineană 75 9,2% 
Bulgară 44 5,4% 
Găgăuză 5 0,6% 
Belarusă 2 0,2% 
Evreiască 1 0,1% 

Care este etnia dvs.? 

Nu răspund 8 1,0% 
Total 816 100,0% 
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• Structura eşantionului studente: 
 
  Număr  Procente 

Academia de Muzică şi Arte Plastice 4 1% 
Academia de Studii Economice din Moldova 37 12% 
Institutul de RelaŃii InternaŃionale din Moldova 4 1% 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 13 4% 
Universitatea Cooperatist-comercială 7 2% 
Universitatea de Medicină şi farmacie" N. TestimiŃeanu" 13 4% 
Universitatea de Stat de EducaŃie Fizică şi Sport 4 1% 
Universitatea de Stat din Moldova 60 19% 
Universitatea de Stat din Tiraspol 6 2% 
Universitatea Liberă InternaŃională din Moldova 10 3% 
Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” 14 4% 

Chişinău 

Universitatea Tehnică din Moldova 42 13% 
BălŃi Universitatea de Stat “A. Russo” din BălŃi 74 23% 
Comrat Universitatea de Stat din Comrat 21 7% 
Cahul Universitatea de Stat “Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul 14 4% 
Total  323 100% 
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I. Starea general ă de spirit  
 

II. 1. SatisfacŃia faŃă de viaŃa personală 

 
SatisfacŃia faŃă de viaŃa personală - abordată din perspectiva unor aspecte precum gradul de 

mulŃumire faŃă de viaŃă în general, faŃă de situaŃia materială şi, respectiv, faŃă de viaŃa de familie - este 
semnificativ mai ridicată în cazul studentelor comparativ cu cel al femeilor angajate în muncă. Decalajul 
este mai redus în ceea ce priveşte satisfacŃia faŃă de viaŃa de familie (81% răspunsuri pozitive - destul de 
mulŃumită şi foarte mulŃumită - pentru studente, 76% pentru femei angajate) şi foarte evident când se are în 
vedere situaŃia materială a familiei (68% răspunsuri pozitive pentru studente, comparativ cu doar 42% în 
cazul femeilor angajate). La nivelul întregului eşantion aproape şase din zece persoane intervievate sunt 
mulŃumite de felul în care trăiesc, aproape cinci de situaŃia materială a familiei şi aproape opt din zece de 
viaŃa de familie.  

 
Grup Ńintă Total Cât de mulŃumită sunteŃi în 

general ? Studente Angajate  
Foarte mulŃumită 12% 4% 6% 
Destul de mulŃumită 61% 46% 51% 
Nu prea mulŃumită 22% 45% 38% 

... de felul în 
care trăiŃi? 

Deloc mulŃumită 5% 5% 5% 
Total 100% 100% 100% 

Foarte mulŃumită 8% 3% 4% 
Destul de mulŃumită 60% 39% 45% 
Nu prea mulŃumită 25% 50% 43% 

... de situaŃia 
materială a 
familiei? 

Deloc mulŃumită 7% 8% 8% 
Total 100,0% 100% 100% 

Foarte mulŃumită 21% 17% 18% 
Destul de mulŃumită 60% 59% 59% 
Nu prea mulŃumită 14% 21% 19% 

... de viaŃa 
dvs. de 
familie? 

Deloc mulŃumită 5% 3% 4% 
Total 100% 100% 100% 

 
 
Analiza stărilor de spirit curente – pentru studente şi pentru femeile angajate – relevă, la nivelul 

eşantionului luat ca întreg, o relativă echivalenŃă între stările pozitive şi cele negative; diferenŃa cea mai 
remarcabilă se constată comparând cele două grupuri Ńintă: studentele sunt mai vesele (68%), mai optimiste 
(68%) şi mai bine dispuse (72%) comparativ cu femeile angajate, care înregistrează procente mai scăzute 
(48%, 48% şi, respectiv, 56%).  

În privinŃa stărilor cu valenŃe negative (nelinişte, nervozitate, tristeŃe) procentele rezultate sunt foarte 
apropiate pentru ambele grupuri. 
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Grup Ńintă Total In ultimele 30 de zile, cât de des v-aŃi 
simŃit ...? Studente Angajate  

Tot timpul 6% 9% 8% 
Aproape tot timpul 62% 38% 45% 
Uneori 27% 42% 38% 
De puŃine ori 4% 10% 8% 

...- veselă? 

Niciodată 1% 1% 1% 
Total 100% 100% 100% 

Tot timpul 17% 12% 13% 
Aproape tot timpul 51% 36% 40% 
Uneori 18% 32% 29% 
De puŃine ori 9% 14% 13% 

...- optimistă? 

Niciodată 5% 6% 5% 
Total 100% 100% 100% 

Tot timpul 9% 9% 9% 
Aproape tot timpul 63% 46% 51% 
Uneori 21% 35% 31% 
De puŃine ori 7% 8% 8% 

...- bine 
dispusă? 

Niciodată 0% 1% 1% 
Total 100% 100% 100% 

 

Dacă luăm în considerare încrederea în posibilitatea de a rezolva problemele prin mijloace proprii 
nu se remarcă o diferenŃă relevantă între studente şi persoanele angajate, în timp ce la nivelul întregului  
eşantion se manifestă un grad ridicat de încredere în propriile forŃe. 

 

Grup Ńintă În ceea ce vă priveşte pe dvs. ...? 
Studente Angajate 

Total 

În toate situaŃiile 11% 20% 17% 
În multe situaŃii  73% 60% 64% 
În puŃine situaŃii  14% 19% 18% 
În nici o situaŃie 1% 0% 0% 

...- găsiŃi mijloace 
prin care vă puteŃi 
rezolva problemele 

NŞ/NR 1% 1% 1% 
Total 100% 100% 100% 

În toate situaŃiile 12% 23% 20% 
În multe situaŃii  72% 59% 63% 
În puŃine situaŃii  15% 16% 16% 
În nici o situaŃie 0% 1% 0% 

...- aveŃi control 
asupra lucrurilor 
care vi se întâmplă 

NŞ/NR 1% 1% 1% 
Total 100% 100% 100% 

În toate situaŃiile 9% 10% 10% 
În multe situaŃii  52% 50% 50% 
În puŃine situaŃii  36% 35% 35% 
În nici o situaŃie 2% 3% 3% 

...- puteŃi să faceŃi 
orice vă propuneŃi 

NŞ/NR 1% 2% 2% 
Total 100% 100% 100% 

În toate situaŃiile 0% 3% 3% 
În multe situaŃii  22% 21% 21% 
În puŃine situaŃii  52% 56% 54% 
În nici o situaŃie 24% 19% 20% 

...- vă simŃiŃi 
disperată în faŃa 
problemelor vieŃii 

NŞ/NR 2% 1% 2% 
Total 100% 100% 100% 
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II. 2. Valorile succesului 

Valorile succesului sunt evidenŃiate prin capacitatea de a trece peste anumite bariere morale 
(„Pentru a obŃine ceea ce vă doriŃi aŃi fi dispusă....să nu Ńin cont de nici o regulă/ să spun lucruri 
neadevărate/ să am beneficii din munca altora / să am mici atenŃii din partea şefului/profesorului”) sau prin 
acceptarea unor compromisuri în plan privat („...să mă căsătoresc cu o persoană pe care nu o iubesc/ ...să 
renunŃ definitiv la persoana cea mai dragă”). Analiza datelor statistice relevă o importanŃă majoră acordată 
valorilor moral-familiale în detrimentul obŃinerii cu orice preŃ a unor avantaje. Astfel, 20% din persoanele 
intervievate afirmă că ar fi de acord să nu Ńină cont de nici o regulă, 10% să spună lucruri neadevărate, 6% 
să obŃină beneficii din munca altora şi 8% să aibă mici atenŃii din partea şefului/profesorului. În privinŃa 
planului privat, femeile sunt dispuse într-o foarte mică măsură să se căsătorească cu o persoană pe care nu 
o iubesc şi tot în mică măsură să renunŃe la persoana cea mai dragă în scopul obŃinerii succesului în viaŃă. 
Studentele sunt dispuse într-o mai mare măsură comparativ cu femeile angajate să mintă sau să beneficieze 
de munca altora pentru a obŃine ceea ce îşi doresc.  

Pentru a ob Ńine ceea ce v ă dori Ńi cel mai mult în via Ńă în ce m ăsură 
aŃi fi dispus ă … 

(În foarte mare m ăsură + În mare m ăsură)

23%

17%

12%

12%

5%

5%

4%

7%

6%

3%

7%

19%
 Să nu Ńin cont de nici

o regulă

Să spun lucruri
neadevărate

Să am beneficii din
munca altora

Să am mici atenŃii din
partea şefului/
profesorului

Să mă căsatoresc cu
o persoană pe care nu

o iubesc

Să renunŃ definitiv la
persoana cea mai

dragă

Studente

Angajate

 
 

 

Faptul că valorile tradiŃionale ale familiei sunt prioritare în percepŃia respondenŃilor (studente şi 
angajate) pentru obŃinerea succesului în viaŃă reiese şi din aceea că 57% dintre persoanele intervievate au 
considerat familia (38% - Prima menŃiune) drept condiŃie necesară pentru realizarea în viaŃă. Cu toate că, în 
cazul studentelor, procentul (27%) este semnificativ mai mic decât în cel al angajatelor (42%), familia 
reprezintă şi aici prima opŃiune. 

Cu acelaşi procent, 57%, dar cu o pondere mai mică în ceea ce priveşte prima opŃiune, starea de 
sănătate reprezintă un factor esenŃial pentru atingerea succesului în viaŃă. Valorile materiale (sub forma 
unui loc de muncă bine plătit – 33% şi a banilor – 24%, în total 57%) întregesc o serie de trei valori de bază 
care a obŃinut cel mai mare procent în opŃiunile persoanelor intervievate. CalităŃi ca ambiŃia, hotărârea şi 
perseverenŃa cumulează 21% din menŃiuni, în timp ce studiile superioare şi realizarea profesională (cariera) 
obŃin 19%.  
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Ce ar trebui s ă aibă o femeie pentru a atinge succesul în via Ńă?

3%

5%

6%

3%

6%

6%

21%

38%

5%

5%

8%

5%

11%

15%

27%

11%

10%

9%

5%

13%

7%

12%

9%

8%

3%

1%

2%

2%

3%

2%

2%

4%

4%

Să provin ă dintr-o familie înst ărit ă

Să munceasc ă mult

Să fie cinstit ă

Noroc

Să se realizeze profesional (cariera)

Studii superioare

Să fie ambi Ńioas ă, hotărâtă, perseverent ă, etc.

Bani

Loc de munc ă bine pl ătit

Sănătate

O familie

Prima mentiune A doua menŃiune A treia menŃiune

 În privinŃa propriilor şanse de realizare în viaŃă se remarcă, atât în rândul studentelor, cât şi în cel al 
femeilor angajate în muncă, o semnificativă neîncredere. Peste 80% din totalul persoanelor intervievate 
cred că este greu sau foarte greu să se realizeze în viaŃă; o analiză comparativă a măsurii în care sunt 
resimŃite aceste dificultăŃi permite observarea unei diferenŃe semnificative între studente (70%) şi angajate 
(85%). 
 

Grup Ńintă 
 Studente Angajate 

Total 

Foarte greu 6% 18% 15% 
Greu 64% 67% 67% 
Uşor 21% 11% 14% 
Foarte uşor 2% 1% 1% 

Cât de greu 
credeŃi că este 
pentru o fată/ 
femeie ca dvs. să se 
realizeze în viaŃă ? NS/NR 7% 3% 3% 
Total 100% 100% 100% 

 
 
Analiza calităŃilor pe care respondentele consideră că le posedă şi le ajută în obŃinerea succesului în 

viaŃă identifică capacitatea de interrelaŃionare socială („faptul că mă înŃeleg uşor cu oamenii”), educaŃia - 
familială şi/sau instituŃională („educaŃia pe care o am”) şi anumite trăsături comportamentale („faptul că 
sunt harnică şi serioasă”) cu procentele cele mai înalte (63%, 62% şi, respectiv, 57%)  
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Care sunt acele calit ăŃi pe care le ave Ńi şi crede Ńi că vă ajut ă să vă realiza Ńi 
în via Ńă?

1%

5%

13%

14%

22%

38%

57%

62%

63%
 - faptul că mă înŃeleg uşor
cu oamenii

educaŃia pe care o am

 - faptul că sunt harnică si
serioasă

 - inteligenŃa nativă/înnăscută

 - aspectul fizic

 - banii/averea mea sau a
părinŃilor

 - un talent sau îndemânare
specială

 - Altceva

 - NŞ/NR

 
 
Comparând studentele cu femeile angajate obŃinem următoarea situaŃie: primele consideră propria 

educaŃie (63%), uşurinŃa cu care se înŃeleg cu ceilalŃi (62%), hărnicia şi seriozitatea (40%), aspectul fizic 
(33%) şi inteligenŃa nativă (29%) drept calităŃi care le ajută în viaŃă; femeile angajate obŃin relativ aceleaşi 
scoruri, diferenŃe semnificative putând fi remarcate în privinŃa hărniciri şi seriozităŃii (64% pentru femeile 
angajate) şi a aspectului fizic (18%).  

 

Care sunt acele calit ăŃi pe care le ave Ńi şi crede Ńi că vă ajut ă să vă 
realiza Ńi în via Ńă?

64%

41%

18%

62%

64%

32%

29%

40%

62%

63%
EducaŃia pe care o

am

Faptul că mă înŃeleg
uşor cu oamenii

Faptul că sunt harnică
şi serioasă

InteligenŃa nativă/
înnăscută

aspectul fizic

0% 100%

Angajate

Studente
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În privinŃa gradului de folosire a mijloacelor de informare în masă se remarcă faptul că peste 90% 

din totalul respondentelor se uită zilnic sau de câteva ori pe săptămână la televizor, peste 80% ascultă 
radioul, peste 60% citesc ziare, reviste şi peste 40% citesc cărŃi. Cu excepŃia ultimului indicator unde 
procentul este favorabil studentelor (49% în comparaŃie cu 38%), toate celelalte sunt semnificativ 
superioare procentual pentru eşantionul persoanelor de sex feminin angajate în muncă. 

 
 

Grup Ńintă Dvs. cât de des ...? 
Studente Angajate 

Total 

Zilnic 14% 22% 20% 
De câteva ori pe săptămână 39% 42% 41% 
De câteva ori pe lună 29% 19% 22% 
O dată pe lună sau mai rar 14% 10% 11% 

 - citiŃi ziare, reviste? 

Deloc 4% 6% 5% 
Total 100% 100% 100% 

Zilnic 57% 60% 59% 
De câteva ori pe săptămână 22% 23% 23% 
De câteva ori pe lună 12% 6% 7% 
O dată pe lună sau mai rar 3% 9% 3% 
Deloc 4% 7% 6% 

 - ascultaŃi radioul? 

NŞ/NR 2% 1% 1% 
Total 100% 100% 100% 

Zilnic 51% 87% 77% 
De câteva ori pe săptămână 33% 10% 17% 
De câteva ori pe lună 11% 1% 4% 
O dată pe lună sau mai rar 3% 6% 1% 
Deloc 9% 1,0% 1% 

 - vă uitaŃi la televizor? 

NŞ/NR 2% 0% 1% 
Total 100% 100% 100% 

Zilnic 22% 16% 18% 
De câteva ori pe săptămână 27% 22% 24% 
De câteva ori pe lună 21% 19% 20% 
O dată pe lună sau mai rar 18% 27% 24% 
Deloc 10% 15% 13% 

 - citiŃi căr Ńi? 

NŞ/NR 2% 1,% 1% 
Total 100% 100% 100% 
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II. Discriminarea de gen 
 

II. 1. Stereotipuri şi prejudecăŃi de gen 

  
Rezultatele sondajului identifică existenŃa unui model patriarhal conform căruia este de datoria 

bărbaŃilor mai mult decât a femeilor să aducă bani în casă (39% acceptă această idee, comparativ cu 7% 
care o resping) şi este responsabilitatea femeilor într-o mai mare măsură decât a bărbaŃilor să se ocupe de 
treburile casei (21%). Cu toate acestea, se poate constata o dorinŃă către egalizarea responsabilităŃilor, dat 
fiind că 64% dintre persoanele intervievate afirmă că ambii membri ai cuplului ar trebui să se ocupe de 
treburile casei şi 53% că este de datoria ambilor să aducă bani în casă. 

Analiza comparativă (studente – femei angajate) arată că aceste stereotipuri sunt prezente într-un 
procent mai ridicat la femeile angajate. Astfel 24% dintre femeile angajate afirmă că este de datoria 
femeilor să se ocupe de treburile casei, în comparaŃie cu 15% dintre studente.  

Procentele aproape se dublează atunci când persoanele intervievate sunt întrebate dacă sunt de 
acord cu afirmaŃia că „este mai mult de datoria bărbaŃilor decât a femeilor să aducă bani în casă”. Astfel, 
aproximativ trei din zece studente şi peste patru din zece femei angajate consideră că bărbaŃii sunt cei care 
trebuie să aducă bani în casă.  

O analiză care Ńine cont de vârstă, educaŃie şi statut marital arată că, în cazul femeilor angajate, cele 
mai mari procente se  înregistrează în cazul respondentelor cu vârsta cuprinsă între 41 şi 50 de ani, al celor  
nivel scăzut de educaŃie şi al celor divorŃate/ văduve.  

  
Grup Ńintă În general sunteŃi de părere că ...? 

Studente Angajate 
Total 

Da 15% 24% 21% 
Nu 21% 10% 14% 
Ambii 63% 65% 64% 

 - Este mai mult datoria femeilor decât a 
bărbaŃilor să se ocupe de treburile casei 

NŞ/NR 1% 1% 1% 
Total 100% 100% 100% 

Da 27% 43% 39% 
Nu 14% 4% 7% 
Ambii 59% 51% 53% 

 - Este mai mult datoria bărbaŃilor decât 
a femeilor să aducă bani în casă 

NŞ/NR 0% 2% 1% 
Total 100% 100% 100% 

 
  La întrebarea dacă, în familie, este de preferat ca bărbatul sau femeia să conducă, majoritatea 
răspunsurilor merg în direcŃia echilibrului (63% afirmă că nu contează genul) fără deosebiri importante 
între studente şi femei angajate, diferenŃa semnificativă apărând în ceea ce priveşte preferinŃa pentru un rol 
conducător atribuit femeii (7% dintre studente şi 12% dintre femeile angajate situându-se pe această 
poziŃie).  
 

Grup Ńintă  SunteŃi de părere că în familii ca a dvs.: 
Studente Angajate 

Total 

Este de preferat ca bărbatul să conducă 24% 24% 24% 
Este de preferat ca femeia să conducă 7% 12% 11% 
Nu contează sexul 64% 63% 63% 
NŞ/NR 5% 1% 2% 
Total 100% 100% 100% 

 

 
Aceeaşi întrebare privind, de această dată, rolul dominant pe care bărbatul sau femeia ar trebui să îl 

îndeplinească în viaŃa publică (administraŃie, politică, la locul de muncă) evidenŃiază o tendinŃă similară 
către echilibru (64% dintre respondente cred că nu are importanŃă dacă în viaŃa publică cei care conduc sunt 
bărbaŃi sau femei). Opinia potrivit căreia bărbatul ar trebui să conducă în viaŃa publică aparŃine în mai mare 
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măsură femeilor angajate decât studentelor, cu o diferenŃă de 8%.   
 

 

Grup Ńintă  SunteŃi de părere că, în viaŃa publică 
(administraŃie, politică, la locul de muncă 
etc )....? 

Studente Angajate 
Total 

Este de preferat ca bărbatul să conducă 21% 29% 27% 
Este de preferat ca femeia să conducă 4% 8% 7% 
Nu contează sexul 72% 61% 64% 
NŞ/NR 3% 2% 2% 
Total 100% 100% 100% 

 
O ierarhizare a cauzelor care determină inegalităŃile de gen pe o scală de la 1 la 4, unde 1 reprezintă 

Dezacord total  iar 4 Acord total cu anumite afirmaŃii, relevă faptul că femeile consideră interesul 
bărbaŃilor este ca ele să nu acceadă la funcŃii de conducere (2,6). Un rezultat apropiat (2,5) este atins şi de 
afirmaŃia că politica şi afacerile sunt corupte, motiv pentru care femeile nu vor să se implice. 

 

În ce m ăsură sunte Ńi de acord cu urm ătoarele afirma Ńii?

1,8

2

2

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,5

2,6

1 2 3 4

femeilor le este frică de responsabilităŃi mari

mass-media creează femeilor imaginea de persoane
incapabile de a conduce

femeile nu au încredere în forŃele lor

femeile sunt învăŃate că a fi la conducere nu este treaba
lor

bărbaŃii sunt mai capabili să conducă decât femeile

femeile sunt mai puŃin unite decât bărbaŃii

nu există măsuri politice care să încurajeze femeile să
participe în funcŃii de conducere

femeile sunt prea ocupate cu treburile gospodăreşti şi nu
mai au timp pentru posturi de conducere

nu este o diferenŃă între bărbaŃi şi femei în aceste privinte

politica şi afacerile sunt corupte şi de aceea femeile nu
vor să se implice

bărbaŃii sunt interesaŃi ca femeile sa nu intre în
concurenŃă cu ei pentru posturile de conducere

 
 

 
Analiza percepŃiei inegalităŃilor de gen la locul de muncă evidenŃiază cele mai mari procente în 

cazul unor indicatori ca: salarizarea diferenŃiată, programul de lucru diferenŃiat, uşurinŃa avansării în 
funcŃie, aptitudinile profesionale şi egalitatea în drepturi. 

Astfel, 46% dintre respondente consideră că angajaŃii de sex masculin beneficiază de salarii mai 
mari decât cei de sex feminin, 44% spun că femeile sunt supuse unui program de lucru mai intens/dificil 
decât bărbaŃii, 55% că bărbaŃii avansează în funcŃie mai uşor decât femeile şi 45% că aptitudinile 
profesionale ale bărbaŃilor sunt mai bine apreciate decât ale femeilor. 

 

Dezacord 
total 

Acord 
total 
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Gândindu-v ă la experien Ńa de munc ă proprie sau a altor 
colegi/cunoscu Ńi, în ce m ăsură sunte Ńi de acord cu urm ătoarele 

afirma Ńii?

56%

45%

55%

44%

46%

24%

28%

24%

26%

27%

16%

23%

18%

28%

25%

4%

4%

3%

2%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

la locul de muncă barbatii şi femeile au
aceleaşi drepturi

angajaŃii de sex masculin avanseaza în
funcŃie mai usor decât angajaŃii de sex

feminin

angajaŃii de sex masculin beneficiază de
salarii mai mari decât angajaŃii de sex feminin

În totalitate/ parŃial de acord Nici acord, nici dezacord ParŃial/ total dezacord NŞ/NR
 

 
 O analiză comparativă arată că femeile angajate resimt mai acut decât studentele discriminarea de 

gen. Astfel, 
- 50% dintre persoanele angajate (faŃă de 30% dintre studente) consideră că femeile sunt supuse 

unui program de lucru mai dificil decât bărbaŃii, 
- 58% angajate (faŃă de 49% studente) că angajaŃii de sex masculin avansează mai uşor decât cei de 

sex feminin şi 
- 46% (faŃă de 41% studente) că aptitudinile profesionale ale bărbaŃilor sunt mai bine apreciate 

decât ale bărbaŃilor. 
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II. 2. Discriminarea de gen în sfera socială – legislaŃie şi institu Ńii abilitate 

 
La întrebarea dacă în Republica Moldova există discriminare de gen, 49% dintre persoanele 

intervievate au răspuns afirmativ; de remarcat este aici diferenŃa de 14% între studente şi femeile angajate.  
 

Grup Ńintă  ConsideraŃi ca în R. Moldova există 
discriminare de gen? Studente Angajate 

Total 

Da 66% 42% 49% 
Nu 21% 45% 38% 
NŞ/NR 13% 13% 13% 
Total 100% 100% 100% 

 
Raportându-ne doar la eşantionul femeilor angajate, se observă că procentele cele mai ridicate de 

răspunsuri afirmative le regăsim la persoanele între 18 – 30 ani (47%) şi la cele necăsătorite (51%).  
 

Baza: 816 – grup Ńintă Femei angajate. 
ConsideraŃi că în R. Moldova există 
discriminare de gen? 

Da Nu NŞ/NR 

18 - 30 ani 47% 41% 12% 
31 - 40 ani 33% 51% 16% Grupe vârstă 
41 - 50 ani 43% 44% 12% 
Studii medii incomplete 29% 35% 35% 
Şcoala generală/ profesională 40% 43% 17% 
Liceu/ Şc. postliceală 44% 46% 10% 
Studii superioare 42% 48% 10% 

EducaŃie 

Nu răspunde 75% 25% 0% 
Căsătorită 39% 49% 12% 
DivorŃată/ Văduvă 46% 35% 20% 
Necăsătorită 51% 39% 11% 

Statut marital 

Nu răspund 50% 30% 20% 
Sub 1750 MDL 45% 42% 13% 
Intre 1751 si 3500 MDL 35% 52% 12% 
Peste 3500 MDL 43% 45% 12% 

Grupe venit 

Nu răspund 45% 40% 15% 
 

 Mai puŃin de jumătate dintre studente s-au confruntat personal sau indirect – în cazul unei rude/ 
prietene/ cunoştinŃe – cu cel puŃin o formă de discriminare de gen, în timp ce peste o treime dintre 
persoanele angajate au semnalat astfel de situaŃii. Studentele semnalează discriminări de gen într-o 
proporŃie mai mare cu 10% decât femeile angajate. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Discriminarea de gen este definită de către persoanele intervievate în modalităŃi foarte diferite, 

apropiate mai mult sau mai puŃin de definiŃiile specialiştilor în domeniu. Astfel, cea mai frecventă 
înŃelegere a termenului este discriminarea în domeniul profesional (la angajare, în privinŃa salarizării, 
promovării, dificultăŃii sarcinilor de serviciu). Alte categorii de situaŃii se referă violenŃă fizică, hărŃuire 
sexuală sau  diverse aspecte ale vieŃii sociale (desconsiderarea părerilor femeilor, nu sunt respectate femeile 
în vârstă). 

Cu referire la studente, cele mai frecvente cazuri de discriminare de gen apar în domeniul 

Grup Ńintă  Dvs., personal sau o rudă/ prietenă/ 
cunoştin Ńă de a dvs., v-aŃi confruntat 
cu o astfel de situaŃie? 

Studente Angajate 
Total 

Da 46% 36% 40% 
Nu 46% 58% 53% 
NŞ/NR 8% 6% 7% 
Total 100% 100% 100% 
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exercitării profesiei (26%), iau forma violenŃei fizice (16%) sau se manifestă ca hărŃuire sexuală (15%). 
Discriminarea de gen apare în familie în 10% din cazuri, ca violenŃă verbală (7%) sau ca situaŃie apărută în 
mediul social (5%).  

Dacă dvs., sau o rud ă/ prieten ă/ cuno ştin Ńă v-aŃi confruntat cu astfel 
de situa Ńii, în ce a constat actul de discriminare?

/Studente/

19%

5%

7%

10%

15%

16%

26%

0% 10% 20% 30%

NŞ/NR

Discriminare de gen în viaŃa socială

ViolenŃa verbală

Discriminare în familie

HărŃuire sexuală

ViolenŃa fizică

Discriminare în domeniul profesional

 
 

În ceea ce priveşte angajatele, prima poziŃie este ocupată tot de discriminarea de gen în exercitarea 
profesiei (28%), urmată de discriminarea în sfera relaŃiilor sociale (18%) şi sub forma violenŃei verbale 
(11%).  
 

Dacă dvs., sau o rud ă/ prieten ă/ cuno ştin Ńă v-aŃi confruntat cu astfel 
de situa Ńii, în ce a constat actul de discriminare?

/Angajate/

27%

11%

18%

28%

5%

7%

2%

2%

0% 10% 20% 30%

NŞ/NR

HărŃuire sexuală

ViolenŃa fizică

Discriminare de vârstă

Discriminare în familie

ViolenŃa verbală

Discriminare de gen în viaŃa socială

Discriminare în domeniul profesional

 
 

 
ReacŃiile persoanelor victime ale unor situaŃii de discriminare de gen sunt – în cazurile cunoscute 

de studente – , în ordinea procentelor obŃinute, următoarele: discuŃii cu autorii situaŃiilor de discriminare 
(10%), refuzul (8%), supunerea (7%), demisia (4%). 

Semnificative sunt, pentru ambele grupuri avute în vedere, procentul mare de persoane care nu au 
reacŃionat în nici un fel în faŃa situaŃiilor de discriminare de gen (27%).  
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Dacă dvs., sau o rud ă/ prieten ă/ cuno ştin Ńă v-aŃi confruntat cu astfel 
de situa Ńii, cum a Ńi procedat în cazul respectiv?

/Studente/

32%

27%

5%

2%

2%

3%

4%

7%

8%

10%

0% 10% 20% 30% 40%

NŞ/NR

Nimic

Altele

A dat în judecată

A întors cu aceiaşi monedă

A căutat alt serviciu

Şi-a dat demisia

S-a supus

A refuzat

A discutat

 
 

Baza: 98 studente 
 

 
În cazul femeilor angajate ordinea este următoarea: discuŃia (14%), refuzul şi căutarea unui alt 

serviciu (ambele cu 4%). 
 

 

Dacă dvs., sau o rud ă/ prieten ă/ cuno ştin Ńă v-aŃi confruntat cu astfel 
de situa Ńii, cum a Ńi procedat în cazul respectiv?

/Femei angajate/

37%

27%

7%

4%

4%

14%

3%

2%

2%

0% 10% 20% 30% 40%

NŞ/NR

Nimic

Altele

A stat pe poziŃia sa

Şi-a dat demisia

S-a supus

A căutat alt serviciu

A refuzat

A discutat

 
Baza: 124 femei angajate 

 

 
Doar 23% dintre studente şi 18% dintre angajate declară că ştiu unde se poate adresa o persoană 

supusă discriminării pe criteriu de gen. 
Trei din zece studente consideră că PoliŃia este instituŃia căreia i se poate adresa o persoană supusă 

discriminării de gen, aproape două din zece indică organizaŃiile de apărare a drepturilor femeii/ O.N.G-uri 
şi una din zece centrele de reabilitare/ medicul. 
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Dacă da, unde se poate adresa în vederea asisten Ńei persoana supus ă 
discrimin ării dup ă criteriu de gen?

(Studente)

9%

8%

3%

3%

4%

5%

5%

7%

9%

17%

29%

NŞ/NR

Altele

C.E.D.O.

Psihiatru/ psiholog

Comitetul sindical

În cadrul instituŃiei de judecată

La organe competente

Birouri de asistenŃă socială şi juridică

Centre de reabilitare/ Medic

OrganizaŃii de aparare a drepturilor femeii/ O.N.G.-uri

PoliŃie

 
Baza: 323 – grup Ńintă Studente 

 
 

Peste trei din zece femei angajate indică PoliŃia ca principală instituŃie capabilă să soluŃioneze astfel 
de situaŃii, două din zece cred că instituŃia de judecată îndeplineşte acest rol iar birourile de asistenŃă socială 
şi juridică sunt indicate de aproape o persoană din zece.  

 
 

Dacă da, unde se poate adresa, în vederea asisten Ńei, persoana supus ă 
discrimin ării dup ă criteriu de gen?

(Femei Angajate)

7%

8%

2%

2%

4%

7%

9%

21%

33%

NŞ/NR

Altele

Comitetul sindical

La locul de muncă/ Director

AdministraŃia publică

C.E.D.O.

Birouri de asistenŃă socială şi juridică

În cadrul instituŃiei de judecată

PoliŃie

 
Baza: 816 – grup Ńintă Femei angajate 

 

 



Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare     Republica Moldova 2007 

 

23 

Peste 40% dintre studente ştiu de existenŃa Legii cu privire la asigurarea egalităŃii de şanse între 
femei şi bărbaŃi însă doar o parte dintre acestea cunosc fie şi parŃial prevederile acestei legi (40% dintre 
studentele care au spus că au auzit de această lege, adică 17% din totalul studentelor intervievate). În cazul 
femeilor angajate, 35% au auzit despre această lege iar dintre acestea 46% cunosc şi anumite prevederi ale 
legii. 

 
Grup Ńintă CunoaşteŃi că în Moldova există Legea cu 

privire la asigurarea egalităŃii de şanse între 
femei şi bărbaŃi? Studente Angajate 

Total 

Da 43% 35% 37% 
Nu 48% 58% 56% 
NS/NR 9% 7% 7% 
Total 100% 100% 100% 
 
 

Grup Ńintă Daca da, cunoaşteŃi prevederile acestei legi? 
Studente Angajate 

Total 

Da 2% 10% 7% 
ParŃial 38% 36% 37% 
Nu cunosc 60% 54% 56% 
NS/NR 0% 1% 1% 
Total 100% 100% 100% 
 
 
Trei sferturi dintre studente şi aproape 40% dintre femeile angajate cunosc, cel puŃin parŃial, 

conŃinutul Planului naŃional de Promovare a egalităŃii genurilor pentru anii 2006-2009.  
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III. HărŃuirea sexual ă 
 

III. 1.   DefiniŃii ale situaŃiei de hăr Ńuire sexuală 

 PercepŃia pe care respondenŃii o au asupra fenomenului de hărŃuire sexuală a fost evaluată, în fază 
iniŃială, prin studierea momentului în care flirtul sau curtoazia sunt înŃelese ca acte de hărŃuire sexuală. 
Astfel, mai mult de jumătate dintre persoanele chestionate consideră că momentul în care încep să se simtă 
jenate reprezintă şi debutul unui act de hărŃuire sexuală, peste trei sferturi văd în lezarea propriei demnităŃi 
o caracteristică a hărŃuirii sexuale şi peste 80% consideră că disconfortul resimŃit sau insistenŃa cuiva, deşi i 
s-a spus explicit că deranjează, definesc hărŃuirea sexuală într-un mod adecvat. 

Când considera Ńi că flirtul si curtoazia se transform ă într-un act de 
hărŃuire sexual ă?

82%

83%

78%

54%

18%

17%

22%

46%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Când este contrar aşteptărilor, îmi provoacă un
disconfort

Spun că îmi displace acest comportament, dar el
continuă să insiste într-un anumit mod

Îmi lezează demnitatea

Încep să mă simt jenată

Da Nu

 
 

PercepŃia fenomenului de hărŃuire sexuală poate fi identificată şi prin analiza modului în care 
respondentele consideră anumite acte ca făcând sau nu parte din această categorie. Astfel, pentru cele mai 
multe dintre femeile intervievate reprezintă cazuri de hărŃuire sexuală 

- folosirea forŃei pentru a întreŃine relaŃii sexuale (96%) 
- ameninŃările în scopul obŃinerii acceptului de a întreŃine relaŃii sexuale (95%) 
- cerinŃa întreŃinerii de relaŃii sexuale în schimbul unei recompense (91%) 
- sărutul fără permisiune (91%)  
- invitaŃia la o întâlnire amoroasă cu promisiunea de a li se oferi anumite avantaje legate de 

şcoală/ serviciu (85%) 
- îmbrăŃişările fără permisiune (84%). 
 

Pentru aceste situaŃii explicite de mai sus cele două grupuri Ńintă ale studiului cad de acord în 
privinŃa încadrării lor în categoria actelor de hărŃuire sexuală. DiferenŃele apar în momentul în care se pune 
problema unor situaŃii mai puŃin clare (atingeri, priviri şi gesturi nepotrivite sau deocheate). Astfel, 
studentele percep aceste tipuri de acŃiuni într-o mai mare măsură ca fiind elemente de hărŃuire sexuală. 
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Care dintre urm ătoarele situa Ńii considera Ńi că sunt cazuri de h ărŃuire sexual ă din 
partea unui b ărbat ..?

32%

58%

83%

74%

91%

97%

27%

52%

73%

75%

85%

86%

90%

95%

96%

93%

83%

82%

88%
92%

priviri nepotrivite

gesturi deocheate

atingeri nepotrivite

limbaj sau glume cu conotaŃie sexuală

îmbrăŃişări nepermise

invitaŃie la o intâlnire amoroasă in schimbul unor
avantaje

sărut fără permisiune

cerinŃa unor relaŃii sexuale cu promisiunea unor
recompense

ameninŃări in scopul intreŃinerii de relaŃii sexuale

folosirea forŃei pentru a intreŃine relaŃii sexuale

Angajate

Studente

 Şapte din zece persoane au răspuns că fenomenul hărŃuirii sexuale reprezintă o problemă foarte sau 
destul de importantă pentru societatea moldovenească, aproape două din zece consideră că avem de-a face 
cu o problemă oarecum importantă şi mai puŃin de o persoană din zece crede că problema este puŃin sau 
deloc importantă.  

 
Grup Ńintă CredeŃi că fenomenul hăr Ńuirii sexuale la locul 

de muncă/la facultate reprezintă o problemă în 
acest moment pentru societatea noastră? 

Studente Angajate 
Total 

Foarte importantă 25% 32% 30% 
Destul de importantă 45% 40% 42% 
Oarecum importantă 18% 15% 16% 
PuŃin importantă 8% 7% 7% 
Deloc importantă 1% 3% 2% 
NŞ/NR 3% 3% 3,% 
Total 100% 100% 100% 
 
Din perspectiva respondentelor, hărŃuirea sexuală influenŃează negativ reuşita profesională/ 

academică (80%), relaŃia cu colegii de muncă/ studii (83%), relaŃia cu soŃul/ partenerul şi personalitatea  
persoanei hărŃuite (87%).  
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În ceea ce v ă prive şte pe dvs., considera Ńi că hărŃuirea sexual ă 
influen Ńează pozitiv/negativ sau nu are nici un efect asupra... ?

87%

87%

83%

80%

5%

4%

10%

13%

4%

4%

3%

3% 4%

4%

5%

4%
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personalităŃii

relaŃiei cu
soŃul/partenerul

relaŃiei cu colegii de
muncă/studii

reuşitei
profesionale/academice

Pozitiv Negativ Nu are nici un efect NR

 
 

DiferenŃele nu sunt semnificative dacă avem în vedere o comparaŃie între cele două segmente 
(studente – angajate). 
 
 
III. 2.   PercepŃia asupra fenomenului de hăr Ńuire 

În ceea ce priveşte consecinŃele posibile ale hărŃuirii sexuale, analiza răspunsurilor persoanelor 
intervievate arată că 88% dintre acestea cred că o persoană hărŃuită sexual ar fi bârfită de către colegi, 68% 
consideră că ar pleca singură de la locul de muncă, 39% că ar avea o majorare de salariu, 37% că ar fi 
avansată în post iar 35% cred că ar fi concediată de la serviciu. 

Se observă o pondere mai ridicată a consecinŃelor posibile în sfera relaŃiilor interpersonale („ar fi 
bârfită de către colegi”) şi a reacŃiilor personale („ar pleca singură de la serviciu”), comparativ cu 
eventualele măsuri instituŃionale („ar fi concediată”, „ar fi avansată”, „ar avea o mărire de salariu”). 

 
Grup Ńintă Ce credeŃi că i se poate întâmpla unei persoane care este 

hăr Ńuită sexual... (în plan profesional)? Studente Angajate 
Total 

Da  85% 89% 88% 
Nu 7% 7% 7% 

 - ar fi bârfit ă de către 
colegi 

NŞ/NR 8% 4% 5% 
Total 100% 100% 100% 

Da  37% 35% 35% 
Nu 45% 53% 51% 

 - ar fi concediată de la 
serviciu 

NŞ/NR 18% 12% 14% 
Total 100% 100% 100% 

Da  72% 66% 68% 
Nu 16% 24% 22% 

 - ar pleca singură de la 
locul de muncă 

NŞ/NR 12% 10% 10% 
Total 100% 100% 100% 

Da  41% 36% 37% 
Nu 46% 46% 46%  - ar fi avansată în post 
NŞ/NR 13% 18% 17% 

Total 100% 100% 100% 
Da  42% 39% 40% 
Nu 44% 42% 43% 

 - ar avea o majorare de 
salariu 

NŞ/NR 14% 19% 17% 
Total 100% 100% 100% 

 



Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare     Republica Moldova 2007 

 

27 

În ceea ce priveşte consecinŃele asupra relaŃiilor dintre o persoană hărŃuită sexual şi soŃul/ 
partenerul acesteia, aproape 59% dintre studente şi 49% dintre femeile angajate cred că actele de hărŃuire 
sexuală ar duce la o despărŃire. 
 Procentele sunt mai ridicate atunci când se analizează urmările în planul stării de sănătate, în cel al 
resimŃirii unor stări emoŃionale negative şi al pierderii încrederii în sine. Astfel, peste 65% dintre 
respondente cred că actele de hărŃuire sexuală au urmări negative în planul sănătăŃii persoanei, peste 85% 
că aceasta ar trăi stări emoŃionale negative (depresie, nelinişte) şi peste 50% cred că actele de hărŃuire 
sexuală ar influenŃa negativ încrederea în sine a persoanei respective.  
 

Grup Ńintă Ce credeŃi că i se poate întâmpla unei persoane care este 
hăr Ńuită sexual... (în plan personal) Studente Angajate 

Total 

Da  59% 49% 52% 
Nu 16% 29% 25% 

 - s-ar despăr Ńi de 
soŃ/partener 

NŞ/NR 25% 22% 23% 
Total 100% 100% 100% 

Da  68% 66% 66% 
Nu 16% 21% 20% 

 - ar avea probleme de 
sănătate 

NŞ/NR 16% 13% 14% 
Total 100% 100% 100% 

Da  90% 86% 87% 
Nu 3% 6% 5% 

 - ar tr ăi stări emoŃionale 
negative (depresie, 
nelinişte) NŞ/NR 7% 8% 8% 
Total 100% 100% 100% 

Da  25% 31% 29% 
Nu 56% 51% 52% 

 - ar avea o mai mare 
încredere în sine 

NŞ/NR 19% 18% 19% 
Total 100% 100% 100% 

 
Patru din zece persoane intervievate consideră că hărŃuirea sexuală este inevitabilă în relaŃiile 

dintre şef/ă şi angajat/ă (student/ă şi profesor), şase din zece cred că există riscul abuzului de acuzaŃii de 
hărŃuire sexuală şi că refuzul ferm este suficient pentru a descuraja actele de hărŃuire sexuală, în timp ce opt 
din zece cred că hărŃuirea sexuală are efecte negative în viaŃa profesională a persoanei hărŃuite şi peste nouă 
din zece văd ca absolut necesară pedepsirea legală a actelor de hărŃuire sexuală.  

Atât studentele cât şi femeile angajate sunt într-o proporŃie extrem de ridicată favorabile unei 
condamnări legale a actelor de hărŃuire sexuală (96%, respectiv 94%). În privinŃa riscului abuzului de 
acuzaŃii de hărŃuire sexuală şi a efectelor negative asupra vieŃii profesionale a persoanei hărŃuite procentele 
sunt relativ apropiate. DiferenŃele sunt mai semnificative atunci când avem în vedere următoarele aspecte: 

- refuzul ferm este considerat ca fiind suficient pentru a descuraja actele de hărŃuire sexuală 
(39% din studente şi 66% dintre femeile angajate cred acest lucru). 

- 52% dintre studente – spre deosebire de 46% dintre femeile angajate –consideră că 
hărŃuirea sexuală poate fi evitată  în relaŃiile dintre şef/ă şi angajat/ă (student/ă şi profesor). 

 
Aproape două treimi dintre persoanele intervievate cred că femeile hărŃuite sexual provoacă ele 

însele aceste situaŃii prin Ńinută şi/sau comportament. Aproape 60% dintre studente (comparativ cu doar 
44% dintre femeile angajate) consideră că persoanele hărŃuite exagerează de multe ori; peste 80% persoane 
(studente şi angajate) nu sunt de acord cu afirmaŃia că hărŃuirea sexuală este o problema minoră în timp ce 
72% dintre studente (şi 58% dintre angajate) cred că hărŃuirea sexuală are urmări grave pentru persoana în 
cauză. 
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Grup Ńintă 

Cu care dintre următoarele afirmaŃii sunteŃi de acord? 
Studente Angajate 

Total 

 - HărŃuirea sexuală nu poate fi evitată în relaŃiile dintre şef/ă şi 
angajat/ă (student/ă şi profesor) 

33% 42% 39% 

 - Există riscul ca multe persoane să abuzeze de acuzaŃiile de 
hărŃuire sexuală 

63% 57% 59% 

 - Refuzul ferm este suficient pentru a descuraja actele de hărŃuire 
sexuală 

39% 66% 59% 

 - HărŃuirea sexuală are efecte negative în viaŃa profesională a 
persoanei hărŃuite 

77% 80% 79% 

 - HărŃuirea sexuală trebuie pedepsită legal 96% 94% 94% 
- Persoanele hărŃuite sexual provoacă situaŃiile de hărŃuire sexuală 
prin Ńinută şi/sau comportament 

65% 64% 64% 

 - De multe ori, persoanele care spun că sunt hărŃuite exagerează 58% 44% 48% 
 - HărŃuirea sexuală e o problemă minoră care poate fi trecută cu 
vederea 

10% 13% 12% 

 - HărŃuirea sexuală nu are urmări grave pentru persoana hărŃuită 20% 35% 31% 
 
 

 Analiza efectelor diferitelor atitudini pe care le poate lua o persoană faŃă de cineva care o hărŃuieşte 
sexual la locul de muncă/ facultate reflectă o relativă neîncredere în eficienŃa acestora şi, pe de altă parte, o 
necunoaştere a modalităŃilor de stopare a actelor de hărŃuire sexuală. Astfel, în fruntea eficacităŃii măsurilor 
de combatere a actelor de hărŃuire sexuală se situează „adoptarea unei atitudini ferme şi profesionale faŃă de 
persoana respectivă”, urmată de „evitarea persoanei respective” şi de „formularea unei plângeri oficiale 
către conducere” şi „rugămintea de a înceta adresată persoanei respective” .  
   

Ce efect ar avea fa Ńă de cineva care v ă hărŃuieşte sexual la locul de munc ă / 
facultate faptul c ă...
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respective

Să aduceŃi la cunoştinŃa superiorilor
comportamentul respectiv

AmeninŃaŃi că veŃi spune propriului soŃ/ prieten

Să rugaŃi sau să cereŃi persoanei să înceteze

FormulaŃi o plângere oficială către conducere

Evitarea persoanei respective

Să adoptaŃi o atitudine fermă şi profesională faŃă
de persoana respectivă

Ar inrăutăŃi situaŃia Ar rezolva situaŃia
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Din perspectiva studentelor, cele mai eficiente modalităŃi de a rezolva situaŃiile de hărŃuire sexuală 
sunt, pentru jumătate dintre acestea, „adoptarea unei atitudini ferme şi profesionale faŃă de persoana 
respectivă” şi „evitarea persoanei respective”. Aceleaşi opŃiuni le regăsim şi în cazul femeilor angajate, dar 
în procente mult mai ridicate: aproape trei sferturi sunt pentru adoptarea unei atitudini ferme şi profesionale 
şi, respectiv, aproximativ două treimi pentru evitarea persoanei respective. 

 
Analiza situaŃiilor concrete de hărŃuire sexuală a fost efectuată prin măsurarea frecvenŃei cu care s-

au au întâmplat la locul de muncă/ facultate, în ultimul an, rudelor/ prietenilor sau cunoştinŃelor 
respondentelor, forme de hărŃuire sexuală. Astfel, privirile nepotrivite au fost indicate de  44% dintre 
respondente, gesturile deocheate de 40%, limbajul sau glumele cu conotaŃie sexuală au fost prezente în 
30% din cazuri, iar atingerile nepotrivite în 29%. Celelalte situaŃii:  îmbrăŃişările fără permisiune , săruturile 
fără voie, invitaŃia la o întâlnire amoroasă cu promisiunea unor avantaje legate de facultate/serviciu, cerinŃa 
de a întreŃine relaŃii sexuale cu promisiunea unei recompense sau uzând de ameninŃări şi forŃarea la un act 
sexual au avut procente mai reduse. 
 Comparativ, fenomenul de hărŃuire sexuală, este prezent mai degrabă în opiniile studentelor decât 
în cele ale angajatelor. Astfel, 60% dintre studente (spre deosebire de 38% femei angajate) au remarcat 
priviri nepotrivite adresate rudelor, prietenilor sau cunoştinŃelor în ultimul an. PuŃin peste jumătate dintre 
studente şi aproximativ o treime dintre femeile angajate au semnalat gesturi deocheate, în cazul limbajului 
sau glumelor cu conotaŃie sexuală înregistrându-se procente aproximativ similare.  
 

Gândindu-v ă la rudele/prietenii/ cuno ştin Ńele dvs., cât des, la locul de 
munc ă/facultate, li s-a întâmplat urm ătoarele situa Ńii...?

(De multe ori + Uneori + Doar de câteva ori)
60%

54%

42%

42%

20%

4%
5%

4%

6%

35%

20%

13%
15%

13%

21%

26%

25%

34%

38%

10%

priviri nepotrivite

gesturi deocheate

atingeri nepotrivite

limbaj sau glume cu conotaŃie sexuală

ÎmbrăŃişări fără permisiune

săruturi fără voie

invitaŃii la întâlniri amoroase cu promisiunea unei
recompense

cerinta de a întreŃine relaŃii sexuale cu promisiunea
unei recompense

ameninŃări în scopul întreŃinerii de relaŃii sexuale

folosirea forŃei pentru a întreŃine relaŃii sexuale
Studente

Angajate

 
ReacŃiile persoanelor victime ale actelor de hărŃuire sexuală Ńin, în cazul celor mai frecvente 

menŃiuni, mai degrabă de tendinŃa de a nu divulga situaŃia şi de a ajunge la un compromis decât de o 
rezolvare pe cale legală sau instituŃională ( reacŃii precum: „a vorbit cu o colegă, o prietenă”, „a sperat că 
lucrurile se vor rezolva cu timpul”, „a încercat să discute cu cel care o hărŃuia” au fost indicate de peste 
50% dintre persoanele intervievate).  
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În situa Ńia respectiv ă, cum a reac Ńionat persoana respectiv ă?

6%

6%

7%

23%

51%

52%

57%

4%

3%

10%

10%

0% 20% 40% 60%

NŞ/NR

S-a adresat unei instituŃii care se ocupă cu soluŃionarea
cazurilor de hărŃuire sexuală

A făcut o plângere scrisă către o altă persoană din
conducere

 Nu am/a făcut nimic din toate acestea

 A dat agresorul / agresoarea în judecată

 A demisionat pentru a scăpa de problemă

 A încercat să discut/e cu o altă persoană din
conducere

A vorbit cu un membru al familiei

 A încercat să discute cu cel care o hărŃuia

A sperat că lucrurile se vor rezolva cu timpul

A vorbit cu un/o coleg(ă), un/o prieten(ă)

 
 
Opt din zece persoane intervievate consideră că actele de hărŃuire sexuală sunt iniŃiate de către 

bărbaŃi, în general, şi şase din zece cred că şefii agresează sexual subordonaŃii. SituaŃiile în care persoanele 
de sex feminin iniŃiază actele de hărŃuire sexuală sunt indicate de aproximativ şase persoane din zece. 
(Foarte des şi Des) 

 
Comparativ, analiza datelor statistice arată că studentele, faŃă de femeile angajate, percep hărŃuirea 

sexuală ca fiind prezentă într-o proporŃie mai mare în cazul următoarelor tipuri de relaŃii: 
- 77% respectiv 57% în cazul relaŃiei şef - angajat/ă 
- 51%, respectiv 43% în cazul relaŃiei profesor – student/ă 
- 90%, respectiv 78% pentru afirmaŃia că bărbaŃii ini Ńiază hărŃuirea sexuală. 
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Grup Ńintă Cât de des credeŃi că apar cazuri de hăr Ńuire sexuală 

între...? Studente Angajate 
Total 

Foarte des 18% 10% 12% 
Des 59% 47% 50% 
Rar 16% 34% 29% 
Niciodată 1% 1% 1% 

 - şefi spre subordonaŃi 

NŞ/ NR 7% 8% 8% 
Total 100% 100,% 100% 

Foarte des 3% 7% 6% 
Des 47% 36% 39% 
Rar 35% 37% 36% 
Niciodată 8% 3% 5% 

 - profesori spre studenŃi 

NŞ/ NR 7% 17% 14% 
Total 100% 100% 100% 

Foarte des 34% 26% 29% 
Des 57% 51% 53% 
Rar 6% 17% 13% 
Niciodată 1% 1% 1% 

 - bărbaŃi spre femei 

NŞ/ NR 2% 5% 4% 
Total 100% 100% 100% 

Foarte des 2% 4% 3% 
Des 26% 21% 23% 
Rar 52% 52% 52% 
Niciodată 12% 12% 12% 

 - persoane tinere spre cele 
mai în vârstă 

NŞ/ NR 8% 11% 10% 
Total 100% 100% 100% 

  
 
Analiza statistică a percepŃiei frecvenŃei apariŃiei cazurilor de hărŃuire sexuală arată că, dinspre 

subordonaŃi spre şefi, dinspre studenŃi spre profesori şi femei spre bărbaŃi astfel de cazuri sunt mult mai 
rare. Se poate afirma că avem de-a face, din această perspectivă cu o legătură între relaŃiile de putere 
specifice diferenŃei între genuri (bărbaŃi – femei) sau cele instituŃionalizate (şefi – subordonate/ profesori - 
studente) şi incidenŃa actelor de hărŃuire sexuală. Cu alte cuvinte, poziŃia social-dominantă se constituie 
într-un factor care duce la creşterea frecvenŃei apariŃiei acestor acte. 
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Grup Ńintă Cât de des credeŃi că apar cazuri de hăr Ńuire sexuală 

între...? Studente Angajate 
Total 

Foarte des 2% 2% 2% 
Des 27% 25% 25% 
Rar 48% 45% 46% 
Niciodată 14% 16% 15% 

 - subordonaŃi spre şefi 

NŞ/ NR 9% 12% 12% 
Total 100% 100% 100% 

Foarte des 2,% 3% 2% 
Des 26% 22% 23% 
Rar 46% 45% 45% 
Niciodată 16% 15% 16% 

 - studenŃi spre profesori 

NŞ/ NR 10% 15% 14% 
Total 100% 100% 100% 

Foarte des 3% 8% 7% 
Des 38% 39% 39% 
Rar 44% 40% 40% 
Niciodată 7% 5% 6% 

 - femei spre bărbaŃi 

NŞ/ NR 8% 8% 8% 
Total 100% 100% 100% 

Foarte des 12% 13% 13% 
Des 56% 39% 43% 
Rar 25% 35% 32% 
Niciodată 1% 4% 3% 

 - persoanele mai în vârstă 
spre cele mai tinere 

NŞ/ NR 6% 9% 8% 
Total 100% 100% 100% 

 
O treime dintre studente se tem, cel puŃin într-un anumit grad, de profesori, 12% de soŃ/ partener, şi 

10% de unii colegi de facultate.  
Baza: 323 – grup Ńintă Studente. 
Dvs., vă temeŃi de... Mult PuŃin Deloc Nu e cazul Nu răspund Total 
- SoŃ/ partener 1% 11% 38% 49% 1% 100% 
- Colegul de serviciu/ facultate 0% 10% 87% 2% 1% 100% 
- Profesor 1% 31% 56% 0% 12% 100% 
- Altcineva 1% 2% 0% 0% 97% 100% 

 

Altcineva: PărinŃi, Dumnezeu, Vecini, NecunoscuŃi, , 

 
Aproape două din zece femei angajate spun că se tem, cel puŃin într-un anumit grad,  de soŃ sau 

partener, în aceeaşi proporŃie în care se tem şi de şeful de la serviciu.  
 

Baza: 816 – grup Ńintă Femei angajate. 
Dvs., vă temeŃi de... Mult PuŃin Deloc Nu e cazul Nu răspund Total 
- SoŃ/partener 2% 17% 65% 14% 2% 100% 
 - Şeful de la serviciu 1% 17% 71% 9% 2% 100% 
 - Altă persoană cu funcŃie de 
conducere de la serviciul dvs. 

0% 13% 76% 9% 2% 100% 

 - Colegul de serviciu/facultate 0% 4% 80% 10% 6% 100% 
 - O femeie sau bărbat client 1% 7% 72% 18% 2% 100% 
 - ClienŃi 0% 7% 71% 20% 2% 100% 
 - Altcineva 1% 1% 0% 0% 98% 100% 

Altcineva: PărinŃi, Dumnezeu, Vecini, NecunoscuŃi, Rudă, PoliŃie, Prietenă, „De cei buni” 
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III. 3.   ExperienŃa proprie privind h ăr Ńuirea sexuală 

  
Analiza situaŃiilor de hărŃuire sexuală care s-au întâmplat efectiv persoanelor intervievate a fost realizată 
din mai multe perspective: 

- identificarea formelor de hărŃuire sexuală la care au fost supuse (într-o ierarhizare funcŃie 
de gravitatea lor: priviri nepotrivite, gesturi deocheate, atingeri nepotrivite, limbaj sau 
glume cu conotaŃie sexuală, îmbrăŃişări şi săruturi fără permisiune, invitaŃii la întâlniri 
amoroase cu promisiunea unor recompense profesionale, promisiunea unor recompense în 
schimbul unor relaŃii de natură sexuală, ameninŃări diverse în scopul obŃinerii unor relaŃii 
sexuale ,încercări de a întreŃine relaŃii sexuale cu forŃa) 

- frecvenŃa cu care s-a întâmplat fiecare din formele de hărŃuire sexuală identificate; 
- persoanele care le-au exercitat; 
- reacŃiile persoanelor supuse situaŃiilor de hărŃuire sexuală identificate; 
- motivaŃia lipsei de reacŃie. 

 
Cele mai frecvente forme de hărŃuire sexuală întâlnite sunt privirile nepotrivite (peste 40% dintre 

studente şi aproape 20% dintre femeile angajate au declarat că, în ultimul an, s-a întâmplat ca cineva să se 
uite în mod nepotrivit la ele). Gesturile deocheate/ nepotrivite au fost adresate, în ultimul an, unui procent 
de aproape 30% dintre studente şi unuia de 10% dintre femeile angajate. ÎmbrăŃişările fără permisiune au 
adunat 20% în cazul studentelor şi 7% pentru femeile angajate.  

Se remarcă faptul că, pe toate formele de hărŃuire sexuală analizate, grupul Ńintă al studentelor 
semnalează astfel de situaŃii într-o proporŃie mai mare decât femeile angajate. 

 

Cu dvs., personal, la locul de munca/ facultate, in  ultimul an, s-a intamplat ca 
cineva…?

43%

28%

20%

18%

7%

2%
0%

2%

15%

9%

3%

1%

4%

2%

8%

9%

7%

11%

19%

2%

 să se uite la dvs. in mod nepotrivit

 să facă gesturi deocheate

 să vă îmbrăŃişeze fără permisiunea dvs.

 să vă atingă într-un mod nepotrivit

 să folosească limbaj sau glume cu conotaŃie sexuală 

 să vă sărute fără voia dvs.

 să vă invite la o întâlnire amoroasă în schimbul unor
avantaje legate de facultate/ servciu

 să vă ceară să aveŃi relaŃii sexuale cu el cu
promisiunea unei recompense

 să vă ceară să aveŃi relaŃii sexuale cu el ameninŃându-
vă

 să încerce cu forŃa să aibă relaŃii sexuale cu dvs.

Studente

Angajate

 
 
 

Baza: 323 –  grup Ńintă  Studente  
Baza: 816 –  grup Ńintă Femei angajate 
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În cazul a peste 40% dintre studente şi a mai puŃin de 20% dintre femeile angajate s-a întâmplat ca 
cineva să le privească în mod nepotrivit în ultimul an. 

În ultimul an, la locul de munc ă/ facultate,vi s-a întâmplat ca cineva s ă 
se uite la dvs. in mod nepotrivit ?

43%

81%

57%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Angajate

Studente

Da Nu
 

Analizând grupul studentelor cărora li s-a întâmplat să fie privite în mod nepotrivit observăm că  în 
cazul a aproape 40% acest act s-a întâmplat de multe ori (de multe ori ocazional şi de multe ori/cu 
regularitate) în timp ce în cazul femeilor angajate, procentul pentru o frecvenŃă ridicată este de 45%. 

Cât de des s-a întâmplat ca cineva s ă se uite în mod nepotrivit la dvs.?

39%

53%

55%

2%

6%

45%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Angajate

Studente

De multe ori/ ocazional De câteva ori/ o singur ă dată NS/NR

 
Baza:140 – grup Ńintă Studente; Baza: 155 – grup Ńintă Femei angajate 

 

Autorii gesturilor sunt, în cea mai mare măsură, persoanele necunoscute (39% în cazul studentelor, 
respectiv 27% în cazul femeilor angajate), colegi de facultate / serviciu (22% în cazul studentelor, 20% în 
cel al angajatelor) sau prieteni/ cunoştinŃe (17% şi, respectiv, 12% procente).  

 

Cine a exercitat cel mai des aceasta ac Ńiune (priviri nepotrivite)? 

22%

17%

7%

1%

39%

3%

4%

4%

3%

Studente

Un străin 

Colegul de serviciu/facultate 

Un prieten/ cunoştinŃă 

Altcineva cu funcŃie de conducere 

Profesor 

Şeful de la serviciu 

Un client 

Actualul dvs. soŃ/ partener 

Altcineva 

NS/NR 

5%

10%

10%

8%

7%

12%

27%

20%

1%

Angajate
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 Analiza statistică arată că această formă de hărŃuire sexuală este, atât pentru grupul studentelor, cât 
şi pentru cel al femeilor angajate, de dată recentă. Peste jumătate din cazurile în care studentele au  fost 
privite în mod indecent de persoana indicată s-au petrecut în ultima lună sau săptămână. Cu referire la 
femeile angajate, 45% dintre cazuri s-au întâmplat în aceeaşi perioadă.    
 

ReacŃia la situaŃia în care cineva a adresat priviri nepotrivite este relativ similară pentru ambele 
grupuri analizate: cel mai mare procent îl constituie cele care nu au făcut nimic (peste 40% dintre 
persoanele intervievate), urmat de încercarea de a discuta cu persoana în cauză (19% în cazul studentelor şi, 
respectiv, 26% în cazul persoanelor angajate). 

 

În situa Ńia în care cineva s-a uitat în mod nepotrivit la dv s., cum a Ńi 
reac Ńionat?

14%

9%

5%

8%

19%

42%

3%

4%

3%

43%

9%

5%

10%

26%

Am încercat să discut cu persoana în
cauză

Am vorbit cu un coleg/ ă, prieten/ ă

Am discutat situaŃia cu un membru al
familiei mele

Am sperat că lucrurile se vor rezolva cu
timpul

Nu am făcut nimic

Altceva

NŞ/NR
Studente

Angajate

 
 

Baza:140 – grup Ńintă Studente; Baza: 155 – grup Ńintă Femei angajate 
 
 
MotivaŃia principală a lipsei de reacŃie a persoanelor cărora li s-a întâmplat să fie privite în mod 

nepotrivit este, pe de o parte, convingerea că ar fi fost inutilă o reacŃie (o treime atât dintre studente cât şi 
dintre angajate cred acest lucru) şi, pe de altă parte, faptul că gestul nu a fost luat în serios (32% dintre 
studente şi peste 50% dintre angajate). 
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Dacă nu a Ńi întreprins nimic în situa Ńia când cineva v-a privit în mod 
nepotrivit, care a fost motivul principal?

32%

9%

5%

3%

34%

4%

3%

10%

2%

0%

1%

3%

8%

51%

34%

1%

Nu avea nici un rost

Nu am luat in serios acea persoană

M-am obişnuit cu astfel de lucruri

Teama de a-mi crea probleme

Nu am ştiut la cine să apelez

Mi-a fost ruşine

Nu am vrut să creez probleme persoanei in cauză

NŞ/ NR
Studente

Angajate

 

Baza: 140 – grup Ńintă  Studente  
Baza: 155 – grup Ńintă Femei angajate 

 
Aproximativ una din zece persoane care s-au uitat nepotrivit la persoanele intervievate era sub 

influenŃa alcoolului.  
 
În privinŃa gesturilor deocheate, nepotrivite 28% dintre studente şi 11% dintre persoanele 

angajate afirmă că, în ultimul an, li s-a întâmplat ca cineva să facă astfel de gesturi.  

 În ultimul an, la locul de munc ă/ facultate, vi s-a întâmplat ca cineva 
să vă adreseze gesturi deocheate?

28%

89%

72%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Angajate

Studente

Da Nu
 

  
Analiza frecvenŃei cu care au avut loc aceste acte arată o deosebire importantă între studente şi 

femeile angajate, şi anume procentul acestora din urmă care spun că s-a întâmplat să suporte gesturi 
deocheate din partea bărbaŃilor este cu 10% mai mare decât al studentelor care spun acelaşi lucru. 
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Cât de des s-a întâmplat ca cineva s ă faca gesturi deocheate catre 
dvs.?

24%

61%

72%

3%

4%

36%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Angajate

Studente

De multe ori/ ocazional De câteva ori/ o singură dată NS/NR

 
Baza:89 – Studente;  87 – Femei angajate 

 
Cei mai frecvenŃi autori ai gesturilor deocheate sunt persoane necunoscute (37% dintre studentele 

care au fost victime ale acestui gen de hărŃuire sexuală şi 20% dintre persoanele angajate declară că nu 
cunoşteau autorii). Colegii de serviciu/ facultate se situează pe al doilea loc cu procente relativ similare, 
unul din patru cazuri de gesturi deocheate avându-i ca autori. Pe locul al treilea, cu procente mai reduse 
(17% în cazul studentelor şi 12% în cazul femeilor angajate) se situează prieteni/ cunoştinŃe ale victimelor.  
 

Cine a exercitat cel mai des aceasta ac Ńiune (gesturi deocheate)?

26%

17%

3%

7%

10%

4%

37%

7%

1%

4%

8%

3%

12%

20%

25%

6%

Un străin

Colegul de serviciu/ facultate

Un prieten/ cunoştinŃă

Profesor

Şeful de la serviciu

Un client

Actualul dvs. soŃ/ partener

Altcineva

NŞ/ NR

Studente

Angajate

 
 Baza:89 – Studente; 87 – Femei angajate 

 
Mai mult de jumătate dintre persoanele cărora le-au fost adresate gesturi deocheate/ nepotrivite – 

atât în cazul studentelor cât şi în cel al femeilor angajate – declară că li s-a întâmplat acest lucru în această 
lună sau în ultimele trei luni.  

Şi în acest caz se observă un procent ridicat de reacŃii relativ slabe din partea femeilor cărora li s-au 
adresat gesturi deocheate, majoritatea lor limitându-se la nivelul discuŃiilor cu autorul gesturilor (una din 
trei studente sau angajate), discuŃiilor cu colegii/ prietenii sau cu membrii familiei. 
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În situa Ńia în care cineva v-a adresat gesturi deocheate, cu m aŃi reac Ńionat?

17%

11%

1%

8%

32%

30%

1%

6%

4%

32%

8%

7%

10%

33%

Am încercat să discut cu persoana in
cauză

Am vorbit cu un coleg/ ă, prieten /ă

Am discutat situaŃia cu un membru al
familiei mele

Am sperat că lucrurile se vor rezolva cu
timpul

Nu am făcut nimic

Altceva

NŞ/ NR
Studente

Angajate

 
Baza:89 – Studente; Baza: 87 – Femei angajate 

 
Femeile motivează lipsa de reacŃie în situaŃia unor gesturi deocheate prin neîncrederea în eficienŃa 

unei astfel de acŃiuni sau acordarea unei importanŃe reduse respectivelor gesturi. Astfel, aproape patru din 
zece femei (studente sau angajate) consideră că nu avea nici un rost să reacŃioneze atunci când cineva le-a 
adresat gesturi deocheate. DiferenŃa semnificativă apare în aprecierea acestor acte: astfel, de două ori mai 
multe femei angajate decât studente nu au luat în serios persoanele care le-au adresat gesturi deocheate. 
Teama de a-şi crea probleme dacă ar întreprinde vreo acŃiune apare în 15% din cazurile studentelor victime 
ale acestei forme de hărŃuire sexuală. 

 

Dacă nu a Ńi întreprins nimic în situa Ńia când cineva v-a adresat gesturi 
deocheate, care a fost motivul principal?

22%

7%

15%

11%

37%

8%

4%

7%

50%

39%
Nu avea nici un rost

Nu am luat in serios acea persoană

M-am obişnuit cu astfel de lucruri

Teama de a-mi crea probleme

Nu am ştiut la cine să apelez

Nu am vrut să creez probleme persoanei
in cauză

NŞ/ NR

Studente

Angajate

 
Baza:89 – Studente; Baza: 87 – Femei angajate 

 
Atât în situaŃiile întâmplate studentelor, cât şi în cele ale femeilor angajate 13% dintre  persoanele 

care au făcut gesturi deocheate erau sub influenŃa alcoolului.
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În ceea ce priveşte atingerile nepotrivite 18% dintre studente şi 9% dintre femeile angajate au 
suportat, în ultimul an, astfel de situaŃii de hărŃuire sexuală. 

În ultimul an, la locul de munc ă/ facultate, vi s-a întâmplat ca cineva 
să va ating ă într-un  mod nepotrivit?

18%

91%

82%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Angajate

Studente

Da Nu
 

Chiar dacă procentul studentelor care au suportat atingeri nepotrivite este de două ori mai ridicat 
decât cel al femeilor angajate, frecvenŃa cu care au loc aceste acte este mai ridicată în cazul femeilor 
angajate. Astfel 37% dintre femeile angajate declară că de multe ori (ocazional sau cu regularitate) li s-a 
întâmplat să fie atinse într-un mod nepotrivit. În cazul studentelor, procentul este de 28%.  

 

Cât de des s-a întâmplat ca cineva s ă va atinga intr-un mod nepotrivit?

28%

56%

61%

7%

11%

37%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Angajate

Studente

De multe ori/ ocazional De câteva ori/ o singură dată NS/NR

 
Baza:57 – Studente; Baza: 75 – Femei angajate 

 
O treime dintre studentele care spun că au fost atinse în mod nepotrivit indică drept autori ai 

acestor acte persoane străine, necunoscute lor. Două din zece studente spun că suferă de acest gen de 
hărŃuire din partea colegilor de facultate şi prietenilor sau cunoştinŃelor.  

În cazul femeilor angajate, procentele sunt apropiate cu excepŃia prietenilor sau cunoştinŃelor, 
categorie indicată de una din zece femei. Şeful de la serviciu are, de asemenea, un procent ridicat, 15% 
dintre femeile care au suportat acest gen de hărŃuire sexuală identificându-l ca autor.  
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Cine a exercitat cel mai des aceast ă acŃiune: atingeri nepotrivite?

26%

19%

15%

9%

2%

33%

2%

4%

5%
8%

3%

4%

11%

7%

33%

9%

Un străin

Colegul de serviciu/ facultate

Un prieten/ cunostinŃă

Profesor

Şeful de la serviciu

Actualul dvs. soŃ/ partener

Altcineva

NŞ/ NR

Studente

Angajate

 
Baza:57 – Studente; Baza: 75 – Femei angajate 

 
Mai mult de 60% (în cazul studentelor) şi peste 70% (în cazul angajatelor) dintre aceste acte s-au 

întâmplat relativ recent (ultimele trei luni şi mai puŃin). 
 ReacŃia persoanelor victime ale acestei forme de hărŃuire sexuală – atingerile nepotrivite – se 
situează aproximativ în aceeaşi notă ca şi în cazul celorlalte situaŃii. Astfel, 47% dintre studente şi 44% au 
încercat să discute cu persoana în cauză în momentul în care au fost victime ale atingerilor nepotrivite. 
DiscuŃiile cu un coleg/prieten cumulează 16% în cazul studentelor şi 5% în cazul femeilor angajate.  
 

În situa Ńia în care cineva v-a atins in mod nepotrivit, cum aŃi reac Ńionat?

16%

7%

5%

8%

47%

16%

1%

4%

7%

20%

11%

8%

5%

44%

Am încercat să discut cu persoana în
cauză

Am vorbit cu un coleg/ ă prieten/ ă

Am discutat situaŃia cu un membru al
familiei mele

Am sperat că lucrurile se vor rezolva cu
timpul

Nu am făcut nimic

Altceva

NŞ/ NR
Studente

Angajate

 
Baza:57 – Studente; Baza: 75 – Femei angajate 

 
 

  Persoanele victime ale atingerilor indecente motivează lipsa de reacŃie prin aceea că „nu avea nici 
un rost, oricum nu se rezolva nimic” (aproape şapte din zece studente şi două din zece angajate) sau prin 
aceea că nu a fost luată în serios acea persoană (două din zece studente şi patru din zece angajate).  
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Dacă nu a Ńi întreprins nimic, în situa Ńia când persoana indicat ă v-a atins 
într-un mod nepotrivit, care a fost motivul princip al?

/Studente/

22%

11%

67%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Mi-a fost ruşine

Nu am luat în serios acea
persoană

Nu avea nici un rost,
oricum nu se rezolva

nimic

 
 

Baza:57 – Studente 
 
Dacă în cazul studentelor răspunsurile sunt relativ omogene, în cazul femeilor angajate motivaŃia 

este mai diversificată. Astfel, în rândul motivelor care le-au determinat să nu reacŃioneze, apar: obişnuinŃa 
cu astfel de acte (13%) şi necunoaşterea locului unde există posibilitatea de adresare cu un procent identic. 
 

Dacă nu a Ńi întreprins nimic, în situa Ńia când persoana indicat ă v-a 
atins într-un mod nepotrivit, care a fost motivul p rincipal?

/Angajate/

20%

40%

7%

7%

13%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

NŞ/NR

Am avut teama de a-mi crea probleme

Nu am ştiut la cine să apelez

M-am obişnuit cu asemenea lucruri

Nu avea nici un rost, oricum nu se rezolva
nimic

Nu am luat în serios acea persoană

 
Baza: 75 – Femei angajate 

 
 
Peste 20% dintre femeile care au indicat că au suportat atingeri nepotrivite afirmă spun că autorii 

acestor acte de hărŃuire sexuală erau sub influenŃa alcoolului. 
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Două din zece studente spun că au fost îmbrăŃişate fără permisiune, în ultimul an. În cazul 

femeilor angajate, procentul este mult mai scăzut (7% dintre acestea semnalând că au fost îmbrăŃişate fără 
voia lor). 

În ultimul an, cu dvs., personal la locul de munc ă/ facultate, s-a 
întâmplat ca cineva s ă vă îmbrăŃişeze fără permisiunea dvs.?

7%

20%

93%

80%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Angajate

Studente

Da Nu
 

 
 
Dintre studentele care au spus că au fost îmbrăŃişate fără permisiune, 19% apreciază că acest lucru 

s-a întâmplat de mai multe ori în ultimul an. În cazul femeilor angajate, procentul este puŃin mai ridicat.  

Cât de des s-a întâmplat, în ultimul an, la locul d e munc ă/  facultate ca 
cineva s ă vă îmbr ăŃişeze fărăr permisiune?

19%

70%

73%

7%

8%

23%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Angajate

Studente

De multe ori/ ocazional De câteva ori/ o singură dată NS/NR

 
Mai mult de o treime dintre autorii îmbrăŃişărilor fără permisiune sunt (în cazul studentelor) 

colegii de facultate şi mai mult de un sfert sunt colegii de serviciu, în cazul femeilor angajate. Urmează, tot 
cu 25% (respectiv 20% în cazul studentelor) prieteni sau cunoştinŃe care au fost autori ai acestei forme de 
hărŃuire sexuală.  
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Cine a exercitat cel mai des aceasta actiune (îmbr ăŃişări f ără permisiune)?

25%

3%

10%

7%

5%

16%

3%

6%

36%

6%

3%

10%

2%

20%

28%

17%

13%

Colegul de serviciu/ facultate

Un prieten/ cunoştinŃă

Şeful de la serviciu

Altcineva

Altă persoană cu fcŃ. de conducere

Un străin

Profesor

Actualul dvs. soŃ/ partener

NŞ/NR

Studente

Angajate

 
 

 Respondentele au declarat în proporŃie de 50% (studentele) şi de 55% femeile angajate că 
îmbrăŃişările fără permisiune au avut loc în ultimele trei luni.  

Este semnificativ faptul că reacŃiile majoritare se situează la nivelul „discuŃiei cu persoana în 
cauză” (şase din zece studente şi peste trei din zece femei angajate), a „discuŃiei cu un coleg/ă” sau a  
„discuŃiei cu un membru al familiei”. Procentele sunt ridicate şi pentru absenŃa oricărui gen de reacŃie (16% 
- studente şi 22% angajate).  

 

În situa Ńia în care persoana respectiv ă v-a imbr ăŃişat fără permisiune cum a Ńi 
reac Ńionat?

6%

3%

5%

6%

61%

16%

4%

2%

5%

22%

20%

8%

8%

35%
Am încercat să discut cu persoana în cauză

Am vorbit cu un coleg/ă, prieten/ă

Am discutat situaŃia cu un membru al familiei mele

Am sperat că lucrurile se vor rezolva cu timpul

Nu am făcut nimic

Altceva

NŞ/ NR
Studente

Angajate

 
 
 Persoanele care nu au întreprins nici o acŃiune atunci când au fost îmbrăŃişate fără permisiune îşi 
motivează lipsa de reacŃie prin faptul că nu au luat în serios autorii actelor respective, prin aceea că nu au 
vrut să creeze probleme persoanei în cauză, prin convingerea de inutilitatea oricărei reacŃii sau prin teama 
de a-şi crea probleme.  
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Limbajul sau glumele cu conotaŃie sexuală au fost semnalate de către 15% dintre studentele 
intervievate şi, respectiv, de 8% dintre femeile angajate.  

În ultimul an, la locul de munc ă/ facultate, s-a întâmplat ca cineva s ă 
foloseasc ă limbaj sau glume cu conota Ńie sexual ă chiar dac ă ştie că 

vă deranjeaz ă?

8%

15%

92%

85%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Angajate

Studente

Da Nu
 

 
 FrecvenŃa cu care s-a întâmplat ca cineva să folosească limbaj sau glume cu conotaŃie sexuală este 

mai ridicată în cazul studentelor agresate verbal (o treime declară că li s-a întâmplat de multe ori) decât în 
cel al angajatelor (două din zece). 

Cât de des s-a întâmplat ca cineva s ă foloseasca limbaj sau glume cu 
conotatie sexuala la adresa dvs., chiar daca stie c a va deranjeaza?

33%

73%

59%

5%

8%

22%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Angajate

Studente

De multe ori/ocazional De câteva ori/ o singură dată NS/NR

 
Baza:49 – Studente; baza:67 - Femei angajate 

 
 

Peste o treime dintre studentele care spun că au fost agresate verbal indică drept autori ai acestor 
acte persoane străine, necunoscute lor. Trei din zece studente spun că suferă de acest gen de hărŃuire din 
partea colegilor de facultate. 

În cazul femeilor angajate, majoritatea glumelor cu conotaŃie sexuală vin din partea colegilor de 
serviciu, categorie indicată de trei din zece femei agresate verbal.  
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Cine a exercitat cel mai des aceasta ac Ńiune: limbaj sau glume cu conota Ńie 
sexual ă?

29%

14%

4%

11%

2%

4%

4%

37%

10%

2%

7%

9%

3%

11%

18%

31%

4%

Un străin

Colegul de serviciu/facultate

Un prieten/cunostinta

Profesor

Şeful de la serviciu

Altă persoană cu funcŃie de conducere

O femeie sau un bărbat client

Actualul dvs. soŃ/ partener

Altcineva

NŞ/ NR

Studente

Angajate

 
 

 

 

Baza:49 – Studente; baza:67 - Femei angajate 
 

Mai mult de jumătate din situaŃiile în care studentele intervievate au suferit un limbaj sau glume cu 
conotaŃie sexuală s-au petrecut în ultima lună; în cazul femeilor angajate, perioada indicată este de trei luni 
pentru aproximativ 40% din cazuri. 
 ReacŃia persoanelor victime ale acestei forme de hărŃuire sexuală – limbaj sau glume cu conotaŃie 
sexuală – se situează aproximativ în aceeaşi notă ca şi în cazul celorlalte situaŃii. Astfel, peste 40% dintre 
studente şi peste 30%  dintre femeile angajate au încercat să discute cu persoana în cauză l. DiscuŃiile cu un 
coleg/prieten cumulează 25% în cazul studentelor şi 9% în cazul femeilor angajate.  Mai mult de 10% 
dintre studente şi un sfert dintre femeile angajate nu au avut nici o reacŃie faŃă de acest tip de 
comportament. 
 

În situa Ńia în care cineva a folosit limbaj sau glume cu con ota Ńie sexual ă, cum 
aŃi reac Ńionat?

25%

4%

2%

6%

43%

14%

6%
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6%

25%

18%

7%

9%

33%

Am încercat să discut cu persoana în
cauză

Am vorbit cu un coleg/ ă, prieten/ ă

Am discutat situaŃia cu un membru al
familiei mele

Am sperat că lucrurile se vor rezolva cu
timpul

Nu am facut nimic

Altceva

NŞ/ NR
Studente

Angajate

 
Baza:49 – Studente; baza:67 - Femei angajate 
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Principalele cazuri ale lipsei de reacŃie sunt, şi de această data, neîncrederea în posibilitatea de a 

rezolva ceva şi considerarea persoanei care a folosit limbaj sau glume cu conotaŃie sexuală ca 
nereprezentând o ameninŃare reală. 
 

 
Procentele rezultate în ceea ce priveşte actele cele mai grave de hărŃuire sexuală sunt foarte reduse: 

astfel, 29 de studente (9%) au fost sărutate fără să permită acest lucru, 22 (7%) au fost invitate la întâlniri 
amoroase cu promisiunea unor avantaje legate de facultate, în 9 cazuri li s-a cerut să întreŃină relaŃii sexuale 
cu promisiunea unei recompense, în 5 cazuri au fost ameninŃate în scopul întreŃinerii relaŃiilor sexuale şi tot 
în 5 cazuri au fost forŃate să întreŃină relaŃii sexuale.  

În cazul femeilor angajate situaŃia este următoarea: 17 persoane intervievate au fost sărutate fără să 
permită acest lucru, 34 au fost invitate la întâlniri amoroase cu promisiunea unei recompense, în 18 cazuri 
li s-a cerut să întreŃină relaŃii sexuale cu promisiunea unei recompense, în 4 cazuri au fost ameninŃate în 
scopul întreŃinerii relaŃiilor sexuale şi în 3 cazuri au fost forŃate să întreŃină relaŃii sexuale.  

 
 Din perspectiva sancŃiunilor pe care autorii actelor de hărŃuire sexuală le-au primit, se poate 
remarca procentul extrem de ridicat al celor cărora nu li s-a întâmplat nimic (circa 65% pentru ambele 
grupe de intervievaŃi). Doar 4% au fost sancŃionaŃi uşor şi 1% drastic. 
 

Grup Ńintă  
Studente Angajate 

Total 

Da, drastic 1% 2% 1% 
Da, minor 4% 4% 4% 
Nu a fost aplicată nici o sancŃiune 70% 61% 65% 

Această persoană 
a fost  sancŃionată 
în vreun mod? 

NŞ/NR 25% 34% 30% 
Total  100% 100% 100% 

 
Aproape o treime dintre studentele intervievate şi un sfert dintre femeile angajate consideră că 

astfel de acte se vor repeta. 
 

 
Grup Ńintă  

Studente Angajate 
Total 

Da 29% 25% 27% 
Nu 10% 14% 12% 
Nu pot aprecia 29% 25% 27% 
Nu e cazul 5% 3% 4% 

ConsideraŃi că astfel 
de situaŃii se vor 
repeta? 

NŞ/NR 27% 33% 30% 
Total 100% 100% 100% 

 
Baza:165– Studente; Baza:186 - Femei angajate 

 



Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare     Republica Moldova 2007 

 

47 

 
III. 4.   ProtecŃia socială împotriva hăr Ńuirii sexuale 

Trei din zece studente şi două din zece femei angajate declară că au auzit/ cunosc cel puŃin o 
organizaŃie/ instituŃie care ajută femeile supuse unor situaŃii de hărŃuire sexuală.  

 
Grup Ńintă 

 Studente Angajate Total 

Da 32% 22% 25% 
Nu 62% 71% 69% 

AŃi auzit/cunoaşteŃi vreo organizaŃie/instituŃie 
care sprijină / ajută femeile supuse unor situaŃii 
de hăr Ńuire sexuală? NS/NR 6% 7% 6% 
Total 100% 100% 100% 

 
 

Analiza statistică relevă un procent şi mai mic al persoanelor care cunosc una sau mai multe 
organizaŃii/ instituŃii care ajută femeile supuse unor acte de hărŃuire sexuală. Astfel 31% din persoanele 
care au declarat că au auzit/ cunosc cel puŃin o astfel de organizaŃie/ instituŃie nu au numit-o concret. 
PoliŃia este nominalizată în 10% din cazuri, urmată de serviciul Linia fierbinte destinată 
victimelor situaŃiilor de hărŃuire sexuală – 7% - şi de OrganizaŃia femeilor din Moldova cu 6%.  

Dacă da, pute Ńi să-mi spune Ńi care este organiza Ńia/ institu Ńia care ajut ă femeile 
supuse unor situa Ńii de h ărŃuire sexual ă?

5%

6%

6%

7%

5%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

31%

10%

NS/NR

Biserica

Femida

OrganizaŃia femeilor libere

FederaŃia femeilor din Moldova

AdministraŃia publică

AsistenŃa socială

InstituŃiile de judecată din Moldova

OrganizaŃii pentru apararea drepturilor femeilor/ONG-uri

La strada

OrganizaŃia femeilor din Moldova

Linia ferbinte

PoliŃia

 
 Aproximativ nouă de din zece persoane intervievate – atât studente cât şi femei angajate – 
consideră că este necesară o lege care să stabilească cu exactitate care sunt formele de hărŃuire 
sexuală şi, implicit, să le sancŃioneze.  
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Concluzii 

� Studiul fenomenului de hărŃuire sexuală în Republica Moldova pleacă de la ipoteze precum 
subevaluarea dimensiunilor fenomenului de către opinia publică, înŃelegerea  confuză a 
formelor pe care le îmbracă hărŃuirea sexuală, în sensul absenŃei unei diferenŃieri clare între 
discriminarea de gen şi hărŃuirea sexuală, eroare specifică chiar şi victimelor acestor acte 
precum şi de la aceea că legislaŃia în domeniu este insuficientă şi ineficientă. Aceste 
ipoteze vor fi confirmate, în diverse grade, de analiza datelor statistice. 

� Analiza incidenŃei actelor de hărŃuire sexuală, comparativ pe studente şi angajate, are ca 
motivaŃie de bază faptul că aceste două categorii sunt cele mai expuse situaŃiilor de acest 
tip. 

� Studiul a avut ca punct de pornire evaluarea pe care au făcut-o studentele şi femeile 
angajate modului în care îşi desfăşoară viaŃa de zi cu zi. Coordonatele acestei evaluări au 
fost: gradul de mulŃumire faŃă de viaŃă în general, faŃă de situaŃia materială şi faŃă de 
propria viaŃă de familie.  

� SituaŃia materială este cea care provocă cele mai multe nemulŃumiri, mai mult de jumătate 
dintre persoanele care au participat la studiu declarând că sunt nu prea sau deloc mulŃumite 
de situaŃia lor materială.  

� Se remarcă un grad mare de încredere în propriile posibilităŃi: peste opt din zece persoane 
intervievate „găsesc mijloace prin care să îşi rezolve singure problemele” şi „au control 
asupra lucrurilor ce li se întâmplă”, în timp ce şase din zece afirmă că „pot să facă orice îşi 
propun”. 

� Valorile planului privat sunt prioritare în percepŃia studentelor şi femeilor intervievate, dat 
fiind că, pentru a obŃine ceea ce îşi doresc în viaŃă, foarte puŃine acceptă „să se 
căsătorească cu o persoană pe care nu o iubesc” sau „să renunŃe definitiv la persoana cea 
mai dragă”. În aceeaşi ordine de idei, peste jumătate dintre femeile cuprinse în studiu 
consideră că, pentru ca o femeie să aibă succes în viaŃă, cel mai importante condiŃii sunt 
familia şi sănătatea.  

� Mai mult de jumătate dintre femeile din Republica Moldova din mediul urban consideră că 
cele mai importante şi utile calităŃi pe care le posedă sunt:  capacitatea de a se înŃelege uşor 
cu oamenii, educaŃia pe care o au, precum şi hărnicia şi seriozitatea. 

� Patru din zece femei cred că „este mai mult de datoria bărbaŃilor decât a femeilor să aducă 
bani în casă” şi două din zece că „este mai mult datoria femeilor decât a bărbaŃilor să se 
ocupe de treburile casei” fapt care atestă existenŃa unui model tradiŃional manifestat mai 
ales în cazul femeilor angajate. Acesta este atenuat de tendinŃa spre o egalizare a 
responsabilităŃilor: peste jumătate dintre femei consideră că ambii membri ai cuplului ar 
trebui să aducă bani în casă şi peste şase din zece cred că ambii ar trebui să se ocupe de 
treburile casei.  
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� Modelul patriarhal, tradiŃional, este confirmat şi de faptul că un sfert dintre persoanele 
intervievate cred că bărbatul ar trebui să conducă în familie. În viaŃa publică (administraŃie, 
politică, la locul de muncă) două studente din zece şi trei femei angajate din zece cred că 
bărbatul ar trebui să conducă. 

� Cele mai frecvente cauze ale inegalităŃilor de gen sunt, în opinia respondentelor, 
monopolul pe care încearcă să îl instituie bărbaŃii asupra funcŃiilor de conducere, nivelul de 
corupŃie al mediului politic şi al celui de afaceri precum şi faptul că treburile gospodăreşti 
ocupă foarte mult din timpul femeilor.  

� Peste jumătate dintre persoanele intervievate consideră că angajaŃii de sex masculin 
avansează în funcŃie mai uşor decât femeile şi peste patru din zece respondenŃi că salariile 
bărbaŃilor sunt mai mari şi că femeile sunt supuse unui program mai dificil decât bărbaŃii. 
Femeile angajate resimt aceste forme de discriminare mai acut decât studentele.  
 

� Mai mult de şase din zece dintre studente şi patru din zece femei angajate consideră că în 
Republica Moldova există discriminare de gen şi spun că, direct sau indirect – rude, 
prieteni, cunoştinŃe – s-au confruntat cu diverse forme de discriminare de gen. 

� Discriminarea de gen este percepută de femeile active (studente sau angajate) din 
Republica Moldova ca fiind prezentă în diverse sfere: în cadrul profesional (salarizare sau 
promovare diferenŃiată pe criteriu de gen), ca violenŃă fizică sau verbală în societate sau 
familie sau ca hărŃuire sexuală.  

� Impreciziile în definirea discriminării de gen se reflectă automat şi în reacŃiile pe care 
persoanele supuse unor situaŃii de discriminare de gen le-au avut în momentul în care au 
suportat aceste acte. Astfel, aproximativ o treime dintre femeile intervievate nu au au 
reacŃionat în nici un fel, în timp ce reacŃiile cele mai frecvente se situează pe linia 
încercării de a evita un eventual conflict deschis. 

� Foarte puŃine participante la studiu cunosc organizaŃiile/ instituŃiile unde s-ar putea adresa 
dacă ar fi supuse discriminării de gen; dintre persoanele care spun că ştiu de existenŃa unor 
astfel de organizaŃii, mult mai puŃine pot efectiv să le şi numească. 

� HărŃuirea sexuală este analizată, în fază iniŃială, prin identificarea situaŃiilor considerate de 
persoanele intervievate ca reprezentând acte propriu-zise de hărŃuire sexuală. Aproximativ 
şapte din zece femei văd în problema hărŃuirii sexuale o chestiune destul de/foarte 
importantă şi peste opt din zece cred că actele de hărŃuire sexuală au efect negativ asupra 
reuşitei profesionale/academice, relaŃiei cu colegii de muncă/studii, cu soŃul/ partenerul sau 
asupra personalităŃii. 

� Analiza fenomenului de hărŃuire sexuală este efectuată şi din perspectiva consecinŃelor 
posibile pe care astfel de acte le au în sfera profesională; o persoană hărŃuită sexual ar fi, în 
opinia persoanelor intervievate, „bârfită de către colegi” (nouă răspunsuri din zece), „ar 
pleca singură de la locul de muncă” (şapte răspunsuri din zece”), ar avea o majorare de 
salariu  sau ar fi concediată (patru răspunsuri din zece). 
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� ConsecinŃele actelor de hărŃuire sexuală în plan psihic-emoŃional au fost şi ele analizate. 
Astfel, aproximativ nouă din zece persoane intervievate cred că femeile hărŃuite sexual ar 
trăi stări emoŃionale negative (depresie, nelinişte). În plan privat, jumătate dintre 
respondenŃi cred că persoana hărŃuită s-ar despărŃi de soŃ/partener. 

� Dintre atitudinile posibile faŃă de actele de hărŃuire sexuală, şansele cele mai ridicate de a 
rezolva situaŃia sunt, în opinia respondenŃilor, „adoptarea unei atitudini ferme şi 
profesionale”, „evitarea persoanei respective” şi „formularea unei plângeri oficiale către 
conducere”. 

� Analiza frecvenŃei cu care anumite forme de hărŃuire sexuală se întâmplă rudelor/ 
prietenilor/ cunoştinŃelor persoanelor intervievate arată că studentele percep, într-un 
procent mai mare decât femeile angajate, prezenŃa unor astfel de acte. Pe fiecare categorie 
analizată – de la priviri nepotrivite şi până la folosirea forŃei pentru a întreŃine relaŃii 
sexuale – studentele identifică, într-o proporŃie mai ridicată, acte de hărŃuire sexuală 
petrecute în  anturajul lor.  

� Semnificativă este reacŃia pe care femeile hărŃuite au avut-o faŃă de persoanele care au 
iniŃiat acele acte: mai mult de jumătate nu au făcut decât să vorbească cu un coleg/prieten, 
au sperat că lucrurile se vor rezolva cu timpul sau au încercat să discute cu persoana care le 
hărŃuia.  

� Numărul actelor de hărŃuire sexuală este invers proporŃional în raport cu gravitatea lor. 
Unui număr de peste patru studente din zece li s-au adresat priviri nepotrivite, aproximativ 
trei din zece au fost Ńinta unor gesturi deocheate/ nepotrivite, două din zece au fost 
îmbrăŃişate fără permisiune sau au suferit atingeri cu conotaŃie sexuală.  

� În cazul angajatelor numărul actelor de hărŃuire sexuală suferite este semnificativ mai 
redus: unui număr de două femei angajate din zece li s-au adresat priviri nepotrivite, la una 
din zece li s-au arătat gesturi deocheate, au fost atinse într-un mod nepotrivit, li s-a adresat 
un limbaj sau glume cu conotaŃie sexuală sau au fost sărutate fără voie. 

� Analiza frecvenŃei cu care au loc aceste acte arată că femeilor angajate li se întâmplă mult 
mai des să fie victime ale diverselor forme de hărŃuire sexuală, situaŃie care poate induce 
concluzia că mediul profesional este, într-o măsură mai mare decât cel universitar, un loc 
unde femeile sunt agresate sexual.  

� Persoanele necunoscute, străine au fost, în cele mai multe cazuri, autorii actelor de hărŃuire 
sexuală. Urmează colegii de serviciu/ facultate, prietenii sau cunoştinŃele persoanelor 
intervievate. 

� Peste o treime dintre femeile cuprinse în studiu (atât studente cât şi femei angajate) nu 
cunosc organizaŃii sau instituŃii la care s-ar putea adresa în momentul în care ar fi victime 
ale situaŃiilor de hărŃuire sexuală. 
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Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) este o instituŃie obştească care îşi propune să contribuie la 
promovarea unui discurs integrator cu privire la problematica genurilor umane, statutul femeii şi egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaŃi.  

De-a lungul celor nouă ani de activitate, CPD se afirmă în calitate de structură neguvernamentală care pledează 
pentru integrarea conceptului egalităŃii de gen în toate domeniile vieŃii, promovarea politicilor publice în domeniu, 
abordarea problemelor ce Ńin de rolul femeii în societate şi abilitarea acesteia, eliminarea tuturor formelor de 
discriminare faŃă de femei, fiind concomitent şi un centru de documentare, informare şi instruire pentru ONG-urile de 
profil şi grupurile de iniŃiativă. 

CPD îşi orientează eforturile spre promovarea principiului egalităŃii de gen prin implementarea proiectelor care 
susŃin inserarea perspectivei de gen pe agendele de lucru ale tuturor instituŃiilor şi structurilor relevante, tinde să 
contribuie la elaborarea unor politici publice sensibile la dimensiunea de gen şi la sensibilizarea factorilor de decizie 
privind importanŃa accederii la o perspectivă de gen integrată.  

Strategia de activitate a Centrului „Parteneriat pentru Dezvoltare” este orientată spre promovarea egalităŃii de 
gen prin asigurarea societăŃii – ONG-uri, mass-media, partide politice, comunitate şi instituŃii guvernamentale – cu 
instrumente şi informaŃii necesare pentru ca egalitatea genurilor să devină o valoare unanim acceptată şi împărtăşită de 
către toŃi membrii. 

Misiunea şi Viziunea CPD 
CPD promovează valorile egalităŃii de gen, ca parte componentă a unei societăŃi deschise, în scopul 

consolidării unui parteneriat autentic de gen. CPD pledează pentru edificarea unei comunităŃi cu perspective şi 
oportunităŃi egale pentru membrii săi, a unei societăŃi în care femeile şi bărbaŃii sunt cetăŃeni cu drepturi depline, 
capabili să soluŃioneze problemele în comun, să beneficieze în mod egal de noile oportunităŃi şi să se angajeze plenar 
în activităŃi politice, economice şi sociale.  

 
Adresa noastră:  
Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” 
Str. Armenească, 13 
MD-2012, Chişinău 
Republica Moldova 
Tel./fax: 241393 
Tel.: 207158, 237089 
www.progen.md 

 
 
 
 
 

Institutul de Marketing şi Sondaje „IMAS-INC Chişinău”  este o companie de cercetare sociologică şi de 
marketing, filială a IMAS Bucureşti. Cu o experienŃă de peste 15 ani în România şi 7 ani în Republica Moldova, 
Institutul de Marketing şi Sondaje IMAS reuneşte specialişti cu o bogată experienŃă din diverse domenii: sociologie, 
psihologie, filosofie, marketing, statistică, matematică, informatică şi economie. 

Misiunea pe care IMAS-INC Chişinău şi-a asumat-o încă de la început este aceea de a contribui activ la viaŃa 
socială, culturală şi economică a Republicii Moldova prin intermediul studiilor pe care le realizează. Astfel, clienŃii 
noştri sunt atât organizaŃii internaŃionale sau locale (Consiliul Europei, OSCE, UNICEF, Institutul pentru Politici 
Publice, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, FundaŃia Soros, Institutul Republican InternaŃional), cât şi companii 
locale sau internaŃionale de renume. 

Echipa tânără de profesionişti, experienŃa acumulată de-a lungul timpului în cele mai diverse proiecte, 
metodologiile avansate pe care le utilizăm şi dotările tehnice necesare realizării studiilor la cele mai înalte standarde 
de calitate, cât şi aprecierile din partea clienŃilor şi partenerilor noştri sunt argumente ale nivelului nostru de 
profesionalism şi competenŃă. 

IMAS-INC Chişinău îşi desfăşoară activitatea respectând principiile etice şi morale fundamentale. În primul 
rând, ca membri ai ESOMAR din 2004 (The World Association for Research Professionals)) acceptăm şi ne ghidăm 
după principiile, codul etic şi conduita acestei organizaŃii. În al doilea rând, organizaŃia noastră se conduce după un set 
de valori esenŃiale: reflectarea realităŃii, adaptabilitate, flexibilitate şi disponibilitate. 
 

Adresa noastră: 
Institutul de Marketing şi Sondaje IMAS-INC 
Str. Fierarilor, 6 
MD-2012, Chişinău 
Republica Moldova 
Tel: (+373 22) 54-17-09 
Fax: (+373 22) 27-02-98 
Email: imas-inc@dnt.md 

 


