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Cum prevenim și reducem hărțuirea sexuală 
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SUMAR EXECUTIV 

Fiecare a cincea femeie angajată din Republica Moldova este supusă unor forme subtile de hărțuire 
sexuală, iar 4 din 100 se confruntă cu forme grave de hărțuire. Deși cadrul legal interzice explicit hărțuirea 
sexuală în toate sferele sociale, realitatea arată că femeile angajate se confruntă des cu comportamente 
abuzive: circa 21% dintre ele s-au confruntat cu forme subtile de manifestare a hărțuirii sexuale (priviri, 
gesturi nepotrivite, limbaj cu tentă sexuală etc.), aproximativ 13,5% au menționat că au fost atinse într-un 
mod nepotrivit, iar 6,7% au declarat că li s-au propus relații sexuale pentru anumite recompense sau 
favoruri. 

Circa 20% dintre femeile agresate s-au confruntat cu amenințări sau solicitări de a întreține relații sexuale 
din partea profesorului. Datele arată că în sistemul de învățământ din Moldova persistă fenomenul 
hărțuirii sexuale, acesta fiind exprimat prin forme extrem de grave, ca amenințări sau cerința profesorului 
de a întreține relații sexuale pentru anumite avantaje (circa 20%). Alarmant este faptul că doar 15% dintre 
femeile hărțuite au anunțat despre acest lucru, având tendința de a vorbi despre experiențele date în cercul 
de oameni apropiați: prieteni, vecini sau partener. 

Practica internațională indică asupra unui sistem comprehensiv de prevenire și combatere a hărțuirii 
sexuale în instituțiile de învățământ. Acest sistem include atât prevederi legislative generale, proceduri 
interne specifice aplicate în cadrul universităților (politici de prevenire a hărțuirii, coduri de etică specifice, 
mecanisme de intervenție), cât și măsuri educative (formare și sensibilizare) destinate studenților și 
angajaților din sistemul educațional.  

În sistemul de învățământ din Republica Moldova există lacune atât în cadrul legislativ național, cât și în 
documentele și practicile interne ale instituțiilor de învățământ. Astfel, Codul Educației nu obligă expres 
instituțiile de învățământ de toate nivelele să adopte proceduri interne de prevenire și combatere a 
hărțuirii sexuale. Totodată, Cartele Universitare și Codurile de Etică Universitară nu definesc sau definesc 
superficial hărțuirea sexuală și, respectiv, nu prevăd mecanisme și măsuri de prevenire și combatere a 
fenomenului. 

În contextul celor menționate, devine imperativ implementarea următoarelor recomandări: (i) Aprobarea 
unui set unitar de prevederi legale cu privire la combaterea hărțuirii sexuale, pentru instituțiile de 
învățământ de toate nivelele, (ii) Obligarea fiecărei instituții de învățământ să aprobe și să implementeze 
proceduri interne de prevenire și combatere a hărțuirii sexuale, (iii) Abilitarea organizațiilor de studenți cu 
drepturi de confident în cazurile de hărțuire sexuală. 
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I.PREVALENȚA HĂRȚUIRII SEXUALE ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

La momentul actual nu există date concludente cu privire la fenomenul hărțuirii în sistemul educațional. 
Întrucât date statistice recente cu referire la acest fenomen lipsesc, estimarea reală a prevalenţei acestuia 
în instituţiile de învăţământ devine dificilă. Conform unui studiu realizat încă în 2007, circa 27% dintre 
studente s-au confruntat cu forme subtile de hărțuire la locul de studii1. În analiza de față ne vom referi la 
experiențele femeilor angajate, care s-au confruntat cu diferite forme de hărțuire la locul de studii. 

Datele statistice arată că fiecare a cincea femeie angajată din Republica Moldova este supusă unor forme 
subtile de hărțuire sexuală la locul de muncă, iar 4 din 100 se confruntă cu forme grave de hărțuire (a se 
vedea figura 1). Deși cadrul legal interzice explicit hărțuirea sexuală în toate sferele sociale, inclusiv la locul 
de muncă, realitatea arată că femeile angajate se confruntă des cu comportamente abuzive. Conform 
Barometrului de Gen din anul 20162, circa 21% dintre femeile angajate s-au confruntat cu forme subtile de 
manifestare a hărțuirii sexuale (priviri, gesturi nepotrivite, limbaj cu tentă sexuală etc.), aproximativ 13,5% 
au menționat că au fost atinse într-un mod nepotrivit, iar 6,7% au declarat că li s-au propus relații sexuale 
pentru anumite recompense sau favoruri.  
 
 

Figura 1. Ponderea femeilor angajate care s-au confruntat personal cu forme de hărțuire sexuală la locul de muncă 
Sursa: Barometrul de Gen, 2016 

Circa 20% dintre femeile agresate s-au confruntat cu amenințări sau solicitări de a întreține relații sexuale 
din partea profesorului. Figura 2 arată că în sistemul de învățământ din Moldova persistă fenomenul 
hărțuirii sexuale, acesta fiind exprimat prin forme extrem de grave, ca amenințări sau cerința profesorului 
de a întreține relații sexuale pentru anumite avantaje (circa 20%). Observăm că la locul de studii formele 
subtile de hărțuire au o pondere semnificativ mai mică (în mediu 8%), fapt ce ar putea fi explicat prin 
efectul retrospectivei: formele grave de hărțuire tind să rămână în memorie pe o durată mai lungă de timp.  

Figura 2. Ponderea femeilor angajate care au fost hărțuite de Profesor, după tipul de hărțuire sexuală 
Sursa: Estimări în baza Barometrului de Gen, 2016                         

                                                           
1 Fenomenul hărțuirii sexuale în Republica Moldova, http://progen.md/files/3401_fenom_hart_sex_rm.pdf  
2”Barometrul de gen. Cum participă femeile și bărbații în politică și în procesele decizionale?”, 2016 
http://progen.md/files/8393_final_barometrul_de_gen_rom.pdf 
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Doar 15% dintre femeile care au fost supuse hărțuirii sexuale au anunțat despre acest lucru. Nivelul redus 
de raportare a cazurilor de hărțuire sexuală este determinat de: sentimentul de rușine sau autoculpabilizare 
pe care îl au victimele, teama de a suporta consecințe nefaste, dar și gradul redus de încredere în organele 
de control3. Aceasta explică și tendința femeilor abuzate de a vorbi despre experiențele date în cercul de 
oameni apropiați: prieteni (31,2%), vecini (22,3%) sau partener (21,3%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Rata de raportare a cazurilor de hărțuire sexuală în rândul femeilor angajate 
Sursa: Estimări în baza Barometrului de Gen, 2016 

  

                                                           
3https://www.soros.md/files/publications/documents/Studiu_Nivelul%20de%20victimizare.pdf 
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II. PRACTICI INTERNAȚIONALE DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A HĂRȚUIRII 

SEXUALE ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

Practica internațională indică asupra unui sistem comprehensiv de prevenire și combatere a hărțuirii 
sexuale în instituțiile de învățământ. Acest sistem include atât prevederi legislative generale, proceduri 
interne specifice aplicate în cadrul universităților, cât și măsuri educative (formare și sensibilizare), 
destinate studenților și angajaților din sistemul educațional. Complexitatea măsurilor de intervenție 
depinde de gradul de interes al autorităților, de amploarea fenomenului, dar și de gradul de implicare a 
administrației instituțiilor de învățământ. Un exemplu indicativ, în acest sens, reprezintă modelul de 
prevenire și combatere a hărțuirii sexuale în instituțiile de învățământ din Statele Unite ale Americii, al cărui 
sumar este ilustrat în figura de mai jos:  

 
Figura 4. Modelul de prevenire și combatere a hărțuirii sexuale în instituțiile de învățământ, aplicat în SUA 

 

 
INTRUMENTE DE PREVENIRE 

La nivel legislativ, discriminarea și hărțuirea pe orice criteriu trebuie interzise prin intermediul Codului 
Educației. Codul Educației al statului New York include o definiție comprehensivă a hărțuirii în mediul 
educațional, fiind extinse și explicitate situațiile ce pot fi considerate drept hărțuire4 (Education Law, Art. 2, 
(11) of New York State). Totodată, Codul Educației interzice expres manifestarea hărțuirii în comunitatea 
academică: ”Niciun student nu trebuie să fie supus hărțuirii sau agresiunii din partea angajaților sau 
studenților pe proprietatea instituției de învățământ sau în cadrul unei funcții deținute în instituția dată” 
(Education Law, Art. 2, (12) of New York State) 5.  
 

                                                           
4 ”Hărțuirea înseamnă crearea unui mediu ostil prin comportament sau prin amenințări, intimidări sau abuzuri, inclusiv hărțuirea 
cibernetică, care: (a) influențează sau ar influența în mod nejustificat performanța educațională, beneficiile sau bunăstarea mintală, 
emoțională sau fizică a studentului; (b) cauzează sau se presupune în mod rezonabil că va cauza unui student frica pentru 
securitatea personală; (c) provoacă sau se presupune în mod rezonabil că va provoca un prejudiciu fizic sau emoțional unui student; 
sau (d) are loc în afara proprietății instituției de învățământ și creează sau ar putea crea, în mod previzibil, un risc de perturbare în 
mediul de studii, iar comportamentul, amenințările, intimidarea sau abuzul ar putea ajunge la proprietatea instituției de 
învățământ” 
5 Education Law, New York State, http://public.leginfo.state.ny.us/lawssrch.cgi?NVLWO 
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Codul Educației trebuie să oblige instituțiile de învățământ să implementeze politici interne de prevenire 
a hărțuirii. Astfel, în Statele Unite, Codul Educației include prevederi ce obligă instituțiile de învățământ: (i) 
să elaboreze și adopte politici și proceduri în vederea asigurării unui mediu lipsit de hărțuire, (ii) să 
instruiască personalul pentru a-i sensibiliza față de potențialele cazuri de hărțuire și pentru a-i abilita în 
prevenirea cazurilor de hărțuire, (iii) să raporteze incidentele și tendințele legate de hărțuire (Education 
Law, Art. 2, (13) of New York State). 
 
Practicile internaționale arată că existența unor politici universitare de prevenire a hărțuirii, precum și 
promovarea acestora în cadrul comunității academice, sporește nivelul de raportare a cazurilor de 
hărțuire6. Politicile interne explică ce este hărțuirea, care comportamente pot fi considerate acte de 
hărțuire, care sunt obligațiile membrilor comunității academice în prevenirea și combaterea hărțuirii, 
interzice hărțuirea atât în spațiul academic, cât și înafara acestuia, dar cu răsfrângere asupra lui, stabilește 
modul în care personalul  și studenții ar trebui să răspundă actelor de hărțuire. De asemenea, politicile de 
prevenire a hărțuirii stabilesc mecanismul prin care membrii comunității academice (studenți și profesori) 
pot adresa plângeri atunci când are loc hărțuirea sexuală. Asemenea politici interne au fost adoptate de 
către universitățile din Europa7, Statele Unite8, Canada9, Australia10.  
 
La nivel procedural, universitățile aplică și Codul de Etică ca instrument de prevenire și combatere a 
hărțuirii. În mod general, Codul de Etică prevede detaliat principiile ce stau la baza funcționării universității, 
valorile universității, organele responsabile de monitorizarea respectării acestor valori și măsuri de 
intervenție în cazul încălcării prevederilor Codului. Totodată, Codul de Etică interzice expres manifestarea 
oricăror forme de hărțuire, stabilește mecanismul de intervenție în asemenea cazuri și potențialele 
sancțiuni pentru agresori. Codul de Etică completează politica universitară de prevenire a hărțuirii11. 

Practica internațională arată că efectul politicilor de prevenire a hărțuirii sexuale este mai mare dacă se 
aplică și măsuri educative de prevenire. Astfel, instituțiile educaționale acordă o atenție sporită informării, 
instruirii și sensibilizării comunității academice (atât studenți, cât și angajați) prin campanii de informare 
sau prin introducerea unor cursuri/ programe anti hărțuire în curricula școlară/universitară. Unul dintre 
cele mai de succes programe de acest gen a fost implementat în Canada, în 2015.  
 

Studiu de caz 
Program de prevenire a abuzului sexual în curricula universitară, Canada12 

 
În 2015, în curricula a trei universități din Canada a fost integrat un program de educare și sporire a 
nivelului de rezistență față de abuzurile sexuale - Sexual Assault Resistance Program. În cadrul 
acestui program, fetele înrolate în anul I de studii au fost divizate aleatoriu în două grupuri: Grupul 
de rezistență (ce presupunea frecventarea programului ”Enhanced Assess, Acknowledge, Act Sexual 
Assault Resistance Program) sau în Grupul de control (care urma să participe la o sesiune ce oferea 
broșuri privind hărțuirea sexuală, broșurile fiind o practică universitară obișnuită). În total, 451 fete 
au fost repartizate în Grupul de rezistență și 442 - în Grupul de control.  

Programul de rezistență a constat din patru module a câte 3 ore, fiind o combinație între informație 
teoretică cu privire la hărțuirea sexuală și dezvoltarea abilităților practice pentru a evalua riscul de a 
fi hărțuite, a identifica potențiali agresori, a depăși barierele emoționale în recunoașterea unui 

                                                           
6 https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/19426/19628  
7 The Central European University Policy on Harassment, https://documents.ceu.edu/documents/p-1402-1  
8 University of Michigan Policy on Harassment, http://spg.umich.edu/policy/201.89-0  
9 Discrimination, bullying and harassment prevention policy of the University of the Fraser Valley, 

https://www.ufv.ca/media/assets/human-resources/orientation/ufv-policies/Discrimination,-Bullying-and-Harassment-
Prevention-(18)-(online).pdf  

10 Bullying, harassment and discrimination prevention policy of the University of Sydney, 
http://sydney.edu.au/policies/showdoc.aspx?recnum=PDOC2011/168 
11  https://documents.ceu.edu/documents/p-1009-1v1402-0  
12 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa1411131#t=article  

https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/19426/19628
https://documents.ceu.edu/documents/p-1402-1
http://spg.umich.edu/policy/201.89-0
https://www.ufv.ca/media/assets/human-resources/orientation/ufv-policies/Discrimination,-Bullying-and-Harassment-Prevention-(18)-(online).pdf
https://www.ufv.ca/media/assets/human-resources/orientation/ufv-policies/Discrimination,-Bullying-and-Harassment-Prevention-(18)-(online).pdf
https://documents.ceu.edu/documents/p-1009-1v1402-0
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa1411131#t=article
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potențial pericol, precum și a dezvolta capacitatea de apărare verbală sau fizică în caz de hărțuire 
sexuală. La finele anului, grupurile au completat un Formular specific pentru a estima nivelul 
potențialei hărțuiri sexuale sau viol.  Rezultatele arată că nivelul potențialului risc de hărțuire/ viol 
este mai mic în cazul Grupului de rezistență, comparativ cu Grupul de control (5.2%  față de 9.8%). 
De asemenea, în cadrul Grupului de rezistență, programul a redus șansele studentelor de a fi supuse 
hărțuirii/ violului cu 50%. 

 
INTRUMENTE DE COMBATERE  

Practica internațională arată că politicile de investigare a cazurilor de hărțuire trebuie să fie destul de 
specifice. Mecanismul de intervenție ilustrează schema de acțiune a instituției în cazul unei situații de 
hărțuire: indică persoanele sau organele responsabile, procedura de depunere a plângerii, procedura de 
investigare a cazului, intervenția Universității, sancțiunile posibile și procedura de contestare. Mai jos este 
prezentat mecanismul de intervenție al Universității Central Europene în cazurile de hărțuire. 
 

Studiu de caz 
Modelul de intervenție al Universității Central Europene în cazurile de hărțuire 

 
Politica de prevenire a hărțuirii, adoptată de către Universitatea Central Europeană, prevede mecanismul 
detaliat de intervenție13. În cadrul Universității sunt stabilite așa numitele ”persoane-resursă”, care pot fi 
abordate direct de către victimele hărțuirii. Aceste persoane pot fi: reprezentant al departamentului RU, 
Decanul studenților (persoană responsabilă pentru întreaga comunitate a studenților), șef de 
catedră/departament, prorector. „Persoanele-resursă” oferă ghidare, consiliere și suport informativ 
victimelor hărțuirii. Totodată, persoanele care consideră că au fost hărțuite sau au fost martore ale unui caz 
de hărțuire pot solicita depunerea unei plângeri, care urmează a fi întocmită împreună cu una din 
”persoanele-resursă”. În cazul când acuzatul este un prorector, plângerea se depune Rectorului Universității. 
În decursul a 20 de zile de la depunerea plângerii, persoanele resursă întrunesc în audiere părțile implicate. 
La această etapă se decide procedura de soluționare a cazului: informală sau formală.  

Conform procedurii informale, după audierea părților, persoanele resursă pot urma diferite căi: (i)  
Reclamantul discută direct cu Acuzatul despre situație și decid încetarea comportamentului nedorit, (ii) 
persoana resursă discută cu Acuzatul, (iii) curatorul (supervisor) discută cu Acuzatul, etc. În final, se emite în 
scris rezoluția informală, care poate lua forma: unei avertizări, mustrări, scuze aduse persoanei hărțuite, 
înțelegeri între Reclamant și Acuzat despre încetarea comportamentului abuziv etc. În cazul când agresorul 
încalcă această rezoluție, se aplică măsuri disciplinare.  

În cazul procedurii formale, după audierea părților implicate, persoanele resursă direcționează plângerea 
către Comisia Disciplinară – organ  universitar de investigare, desemnat de către Senatul universitar. În 
același timp,  dacă se bănuiește rezonabil că au fost încălcate prevederile Politicii de prevenire a hărțuirii, 
persoanele resursă sau președintele Comisiei Disciplinare pot aplica măsuri imediate14, până a iniția 
investigarea cazului și emiterea unei decizii.  

Comisia disciplinară este constituită din 7-9 membri, dintre care profesori, studenți și angajatori. Comisia 
este responsabilă de investigarea cazului, emiterea deciziei și aplicarea acesteia. Colectarea informației 
privind cazul de hărțuire este realizată de către 2 membri ai Comisiei, aceștia fiind formați în domeniul anti 
hărțuire. Procedura formală și mecanismul de intervenție sunt prezentate în schema ce urmează15: 

                                                           
13 The Central European University Policy on Harassment, https://documents.ceu.edu/documents/p-1402-1 
14 În cazul unui student: mustrare verbală sau scrisă, excluderea temporară din toate sau anumite spații ale universității (inclusiv 
cămin studențesc), deprivarea de anumite privilegii (accesul la programe, fișiere universitare, librărie, computere universitare, 
poșta electronică etc.), dispoziții restrictive (cererea de a nu intra în incintă sau de a nu contacta o anumită persoană), suspendarea 
statutului de student.  
În cazul unui angajat al universității:  mustrare verbală sau scrisă, dispoziții restrictive (în caz de hărțuire sexuală sau de altă natură 
a angajaților sau studenților), suspendarea unui grant sau donații, suspendarea statutului de angajat.  
15 Codul de Etică al Universității Central Europene, https://documents.ceu.edu/documents/p-1009-1v1402-0 

https://documents.ceu.edu/documents/p-1402-1
https://documents.ceu.edu/documents/p-1009-1v1402-0
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III. SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN REPUBLICA MOLDOVA. PREVEDERI 

LEGISLATIVE 

 
Practica internațională demonstrează că pentru a stopa fenomenul hărțuirii sexuale în instituțiile de 
învățământ este nevoie de prevederi legislative comprehensive, proceduri, mecanisme interne de 
prevenire și combatere a hărțuirii sexuale la locul de studii. 
 
CADRUL LEGISLATIV NAȚIONAL 

Codul Educației nu prevede măsuri eficiente de prevenire și investigare a cazurilor de hărțuire. 
Actualmente, în prevederile din Codul Educației cu privire la  normele de etică și deontologie ce 
reglementează relația dintre cadrele didactice și elevi/studenți nu se regăsește noțiunea de hărțuire 
sexuală. Totodată, cadrul legal nu obligă expres instituțiile de învățământ de toate nivelele să adopte 
proceduri interne de prevenire și  combatere a hărțuirii sexuale. 

Codul de Etică al Cadrului Didactic interzice expres hărțuirea sexuală16 a cadrelor didactice și de conducere 
din învățământul general și profesional tehnic în raport cu elevii, părinții și angajații instituțiilor de 
învățământ. Totodată, cu privire la Codul de Etică există două provocări de bază: (i) prevederile acestuia nu 
se răsfrâng asupra învățământul superior, (ii) chiar dacă actul legislativ respectiv interzice hărțuirea sexuală, 
Codul nu prevede măsuri care ar stipula acțiuni de intervenție în cazul hărțuirii sexuale. 

POLITICILE INTERNE ALE INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

Instituțiile sistemului de învățământ superior trebuie să fie locuri sigure în care demnitatea umană, 
egalitatea de gen și drepturile omului să fie respectate. Politicile interne trebuie să prevadă mecanisme 
eficiente, care previn și combat orice manifestare a urii sau a unei forme de discriminare, hărţuire, 
exploatare, umilire, dispreţ, ameninţare sau intimidare. 

Managementul intern al universităților este reglementat prin Carta universitară a instituției. Codul 
Educației stipulează că managementul sistemului de învățământ superior al structurilor instituționale se 
realizează prin Carta Universitară și regulamentele instituționale aprobate în condițiile legii17. Respectiv, 
Carta Universitară este documentul de bază care stabilește misiunea, principiile academice, obiectivele, 
structura și organizarea universității, precum și normele de etică și deontologie academică18. 

Documentele interne de bază din cadrul instituțiilor de învățământ superior nu definesc termenul de 
hărțuire de orice tip, inclusiv cea sexuală. În urma analizei Cartelor universitare din patru instituții de 
învățământ superior (ASEM19, USM20, UTM21, USMF22), putem concluziona că nu toate universitățile includ 
termenul de hărțuire și nu prevăd măsuri de prevenire și combatere a fenomenului hărțuirii de toate 
tipurile, inclusiv cea sexuală. Carta Universitară a Academiei de Studii Economice este unicul document din 
cele patru analizate, care include prevederi ce interzic hărțuirea sub orice formă, inclusiv cea sexuală, în 
cadrul instituției, și  chiar definește termenul de hărțuire.  

Deontologia profesională a personalului universitar este reglementată prin Codurile de Etică ale 
universităților. Normele de etică și deontologie profesională, dar și obligațiile cadrului didactic și a 

                                                           
16Art. 6, alin.  e) neadmiterea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor consensuale.  
http://lex.justice.md/index.php?action=view&id=363796&lang=1&view=doc 
17 Art.18 http://lex.justice.md/md/355156/ 
18Ibidem, art. 109 
19http://www.ase.md/files/documente/regulamente/interne/1.1_carta_asem2015.pdf 
20http://usm.md/wp-content/uploads/2015/04/Carta_USM__EDU-1.pdf 
21http://utm.md/anunturi/UTM_Carta_2015.pdf 
22http://usmf.md/wp-content/uploads/2014/06/Carta-USMF-24.10.2015-redactia-finala.pdf 

 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&id=363796&lang=1&view=doc
http://lex.justice.md/md/355156/
http://www.ase.md/files/documente/regulamente/interne/1.1_carta_asem2015.pdf
http://usm.md/wp-content/uploads/2015/04/Carta_USM__EDU-1.pdf
http://utm.md/anunturi/UTM_Carta_2015.pdf
http://usmf.md/wp-content/uploads/2014/06/Carta-USMF-24.10.2015-redactia-finala.pdf


 
11 

 

personalului auxiliar, în raport cu studenții, sunt stipulate în Codul de Etică al Universității. Codul de Etică 
Universitară stabilește principiile și valorile etico-morale, reglementează relațiile din cadrul comunității și 
prevede mecanisme de raportare și sancționare a abaterilor de la Codul de Etică Universitară.  

Codurile de Etică Universitară interzic hărțuirea sexuală, dar nu prevăd clar procedurile de raportare a 
cazurilor de hărțuire, precum și mecanisme de intervenție și prevenire. Respectarea prevederilor din 
Codurile de Etică Universitară este supravegheată de către Comisia de Etică instituită în fiecare instituție. 
Atribuțiile Comisiei de Etică sunt: elaborarea/modificarea Codului de Etică al Universității; examinarea 
sesizărilor referitor la încălcarea Codului; elaborarea și prezentarea anuală a rapoartelor privind examinarea 
cazurilor de încălcare a Codului și propunerile de soluționare. Totuși, nu există un mecanism clar și eficient 
de prevenire și eliminare a hărțuirii sexuale. Deși, Codurile de Etică Universitară interzic expres hărțuirea 
sexuală, iar Comisia de Etică ar trebui să examineze plângerile parvenite, nu găsim în documentele interne 
ale universității (Carta Universității, Codul de Etică Universitară) să fie clar definit modul de raportare a 
actelor de hărțuire sexuală, cât și un mecanism de protecție a victimelor. 

Lipsa unui mecanism eficient de prevenire şi eliminare a hărțuirii sexuale face dificilă monitorizarea 
severității fenomenului în sistemul educațional. Atâta timp cât instituțiile de învățământ nu dispun de 
proceduri clare de prevenire, examinare și raportare a cazurilor de hărțuire sexuală, fenomenul rămâne 
subestimat și perpetuat. 

IV. RECOMANDĂRI  

(1) Aprobarea unui set unitar de prevederi legale cu privire la combaterea hărțuirii sexuale, pentru 
instituțiile de învățământ de toate nivelele. Prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale în sistemul 
educațional trebuie să devină o prioritate de importanță majoră a Ministerului Educației, Culturii și 
Cercetării. Astfel, Codul Educației trebuie completat cu un nou capitol care interzice hărțuirea sexuală în 
sistemul educațional și obligă instituțiile de învățământ de toate nivelele să adopte un mecanism intern de 
prevenire și eliminare a acestui fenomen.  
 
(2) Obligarea fiecărei instituții de învățământ să aprobe și să implementeze proceduri interne de 
prevenire și combatere a hărțuirii sexuale. Fiecare instituție de învățământ trebuie să adopte un mecanism 
clar de investigare a cazurilor de hărțuire sexuală și să traseze intervențiile Consiliului/Comisiei de Etică. 
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va elabora un regulament cadru care va putea fi preluat și adaptat 
de fiecare instituție de învățământ. 
 

(3) Abilitarea organizațiilor de studenți cu drepturi de confident în cazurile de hărțuire sexuală. 
Confidentul este persoana resursă în rândul semenilor care are rolul de a informa și ghida cu privire la 
modalitățile de protecție și acțiune în cazurile de hărțuire sexuală. Procedurile interne trebuie să ofere 
posibilitatea și tot sprijinul organizațiilor de studenți de a se implica cât mai plenar în activități de prevenire 
și investigare a cazurilor de hărțuire sexuală.  
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DESPRE CENTRUL PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE 

 
Creat în anul 1998, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) este o instituție obștească, care îşi propune 
să contribuie la promovarea unui discurs integrator cu privire la problematica genurilor umane, statutul 
femeii şi egalitatea de șanse pentru femei şi bărbaţi. CPD se afirmă în calitate de structură 
neguvernamentală, care pledează pentru implementarea conceptului egalităţii de gen în toate domeniile 
vieții, promovarea politicilor publice în domeniu, abordarea problemelor ce ţin de rolul femeii în societate 
şi abilitarea acesteia, eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei, fiind concomitent şi un 
centru de documentare, informare şi instruire pentru ONG-urile de profil şi grupurile de inițiativă.  

Scop. Dezvoltarea şi consolidarea resurselor şi mecanismelor de abilitare echitabilă a femeilor şi bărbaţilor 
în vederea promovării egalităţii de gen în Republica Moldova prin susținerea unui demers coerent de 
influențare a politicilor.  

Misiune. CPD promovează valorile egalităţii de gen, ca parte componentă a unei societăţi deschise, în 
scopul consolidării unui parteneriat autentic de gen.  

Viziune. CPD pledează pentru edificarea unei comunităţi cu perspective şi oportunități egale pentru 
membrii/ele săi/sale, a unei societăţi în care femeile şi bărbaţii sunt cetățeni cu drepturi depline, capabili să 
soluționeze problemele în comun, să beneficieze în mod egal de noile oportunități şi să se angajeze plenar 
în activități politice, economice şi sociale. 

 

ADRESA NOASTRĂ:  
Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"  
str.  Armenească 13 
Chișinău, MD-2012, Republica Moldova  
Tel.: +(373 22) 23-70-89; 20-71-58 
Tel./Fax: +(373 22) 20-71-57 

www.progen.md 
e-mail: cpd@progen.md 
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