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3INTRODUCERE

INTRODUCERE

Fenomenul hărțuirii sexuale în instituțiile de educație are o prevalență destul de înaltă. O analiză din 2016 
indică faptul că circa 20% dintre femeile care s-au confruntat cu fenomenul hărțuirii sexuale au fost amenin-
țate sau li s-a solicitat întreținerea relațiilor sexuale de către profesor. Datele recente arată că în sistemul de 
învățământ din Moldova persistă diferite forme de hărțuire sexuală, inclusiv extrem de grave, precum ame-
nințări 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 în cauză în cercul de oameni apropiați (prieteni, vecini sau partener), şi mai puțin de a se 
adresa organelor responsabile. 

Practica internațională arată că existența unui sistem comprehensiv de prevenire și combatere a hărțuirii 
sexuale în instituțiile de învățământ poate fi un instrument decisiv în reducerea acestui fenomen. O ase-
menea abordare include atât prevederi legislative generale, proceduri interne specifice aplicate în cadrul uni-
versităților (politici de prevenire a hărțuirii, coduri de etică specifice, mecanisme de intervenție), cât şi măsuri 
educative (formare şi sensibilizare) destinate studenților şi angajaților din sistemul educațional.

În ceea ce vizează Republica Moldova, în sistemul de învățământ există lacune atât în cadrul legislativ 
național, cât și în reglementările și practicile interne ale instituțiilor de învățământ. Astfel, Codul educației 
nu obligă expres instituțiile de învățământ de toate nivelurile să adopte proceduri interne de prevenire şi 
combatere a hărțuirii sexuale. Totodată, Cartele universitare şi Codurile de etică universitară nu definesc sau 
definesc superficial hărțuirea sexuală şi, respectiv, nu prevăd mecanisme şi măsuri de prevenire şi combatere 
a fenomenului.

Întru abordarea acestor provocări, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) a demarat proiectul-pi-
lot „Advocacy pentru o protecție mai bună împotriva discriminării”, implementat în perioada februarie 
2020-iulie 2022, în parteneriat cu Fundația Est-Europeană (FEE) şi Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea 
discriminării şi asigurarea egalității, finanțat de Uniunea Europeană şi cofinanțat de Suedia. Scopul general 
al proiectului constă în consolidarea mecanismelor anti-discriminare din Moldova prin implicarea societății 
civile. Proiectul îşi propune drept obiectiv abilitarea actorilor societății civile pentru: (i) a se coaliza și promova 
îmbunătățirea legislației anti-discriminare; (ii) a abilita cele mai vulnerabile și marginalizate grupuri pentru 
a-și revendica drepturile; (iii) a consolida capacitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării 
și asigurarea egalității de a face transfer de expertiză către instanțele judiciare naționale; (iv) a spori capaci-
tatea a cinci universități din Moldova de a preveni și combate hărțuirea sexuală.

În acest context, în perioada mai-noiembrie 2021, a fost desfășurată o cercetare comprehensivă, atât can-
titativă, cât și calitativă, în cadrul instituțiilor de învățământ profesional tehnic și superior, care a avut drept 
scop identificarea prevalenței fenomenului hărțuirii sexuale, a percepțiilor şi atitudinilor comunității acade-
mice, cât şi a măsurilor de protecție existente în acest sens. 

https://progen.md/cum-prevenim-si-reducem-hartuirea-sexuala-la-locul-de-munca-si-studii-recomandari-de-politici/i
https://progen.md/cum-prevenim-si-reducem-hartuirea-sexuala-in-institutiile-de-invatamant
https://progen.md/cum-prevenim-si-reducem-hartuirea-sexuala-in-institutiile-de-invatamant
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Majoritatea elevilor și studenților nu recunosc formele subtile drept acte de hărțuire sexuală. Privirile şi 
gesturile deocheate, îmbrățişările nepermise, limbajul sau glumele cu conotație sexuală şi alte forme subtile 
sunt înțelese şi recunoscute drept cazuri de hărțuire de doar 35% dintre aceştia.

Comparativ cu studenții și elevii, studentele și elevele dețin mai multe cunoștințe cu privire la fenomenul 
hărțuirii sexuale. Tinerele identifică mai uşor cazurile de hărțuire sexuală (53%), comparativ cu 41% dintre 
studenți şi elevi. Aceasta poate fi explicat atât prin incidența mult mai mare a cazurilor de hărțuire în rândul 
fetelor, cât şi prin faptul că rata de participare a băieților la activități de instruire şi informare cu privire la 
abaterile comportamentale şi discriminare este mai scăzută decât cea a fetelor.

Confruntându-se cu un caz de hărțuire, studenții și elevii tind să clarifice orice situație individual, de multe 
ori ignorând cazul. Conform datelor sondajului, aceştia s-ar adresa organelor abilitate pentru soluționarea 
cazurilor de hărțuire sexuală doar dacă ar fi victime ale unor forme grave. Dacă s-ar confrunta cu un caz de 
hărțuire, tinerele ar prefera să ceară ajutorul familiei sau prietenilor, cu excepția formelor grave, unde rata de 
adresabilitate la poliție ar fi de peste 60%, comparativ cu 42% în rândul tinerilor. 

Pe parcursul vieții, fiecare al cincilea tânăr care își face studiile în învățământul profesional tehnic și univer-
sitar a fost expus unei forme de hărțuire sexuală. Incidența hărțuirii sexuale este mai înaltă în cazul formelor 
subtile, acestea fiind şi mai puțin recunoscute şi percepute drept forme de abuz. Circa 15% dintre elevii din 
învățământul profesional tehnic şi studenți s-au confruntat personal cu forme subtile de hărțuire la locul de 
studii, iar circa 4% – cu forme extrem de grave, cum ar fi cerința sau folosirea forței/amenințărilor pentru a 
întreține relații sexuale. Peste 20% dintre elevele din învățământul profesional tehnic şi studente s-au con-
fruntat în ultimele 12 luni cu forme subtile de hărțuire sexuală cel puțin o dată la 2-3 luni. Frecvența cazurilor 
de hărțuire sexuală este semnificativ mai mare în rândul tinerelor, indiferent de forma de manifestare.

Prevalența hărțuirii sexuale este mai înaltă în instituțiile de învățământ profesional tehnic și universități. 
În medie, nu se atestă diferențe pronunțate între tipurile de instituții de învățământ în ce priveşte prevalența 
fenomenului hărțuirii sexuale. Totuşi cele din învățământul profesional tehnic şi universitar se aliniază în topul 
instituțiilor cu o frecvență mai sporită a cazurilor de hărțuire (conform datelor colectate în rândul elevilor şi 
studenților).

Circa 1 din 10 tineri s-a confruntat cu amenințări din partea profesorului în scopul de a întreține relații se-
xuale. Conform datelor sondajului, circa 8% dintre elevi şi studenți au fost invitați de către profesor la întâlniri 
amoroase cu promisiunea unei recompense.

Circa a cincea parte dintre persoanele antrenate în procesul educațional profesional tehnic și superior au 
fost expuse unor abuzuri verbale în instituția de învățământ. Aproximativ 20% dintre persoanele intervie-
vate au menționat că au fost frecvent martore ale unor cazuri de insulte, înjurături şi certuri violente. Fetele 
de 16-18 ani (vârstă ce poate fi echivalată cu anul I de studii) au menționat o incidență mai mare a astfel de 
cazuri.

În jur de 40% dintre elevii și studenții afectați nu au raportat cazurile de hărțuire la care au fost supuși și 
nu au solicitat suport. Peste 40% dintre fetele care s-au confruntat cu acte de hărțuire sexuală au preferat să 
vorbească despre acest lucru cu prietenii, iar peste 30% – cu familia. Nivelul redus de raportare a cazurilor de 
hărțuire sexuală se explică prin autoculpabilizare, prin prezența sentimentului de ruşine şi teama de blamare 
socială, prin neîncredere în organele de control, care nu se află în topul surselor unde s-ar adresa atât băieții, 
cât şi fetele.
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Fiecare al zecelea reprezentant al tineretului nu se simte în siguranță în incinta instituției de învățământ. 
Pentru mai mult de 83% dintre cei ce studiază în instituțiile de învățământ profesional tehnic şi superior, me-
diul este asociat cu unul sigur, lipsit de orice formă de abuz. Pe de o parte, este un rezultat de apreciat, însă 
pe de altă parte, nu se poate omite faptul că 13,5% dintre tineri/tinere nu se asociază acestei categorii de 
persoane.

Circa a cincea parte dintre cei care își fac studiile în învățământul profesional tehnic și superior au fost ex-
puși la abuzuri verbale în instituția de învățământ. Prin intermediul sondajului, s-a propus să fie identificată 
şi incidența comportamentelor care pot fi asociate cu diverse forme de hărțuire. Astfel, aproximativ 20% 
dintre persoanele intervievate au menționat că au fost frecvent şi foarte frecvent martore ale cazurilor de 
insulte, înjurături şi certuri.

Administrația instituției de învățământ se poziționează pe locul 4 în lista factorilor cărora li s-ar adresa ti-
nerii și tinerele după suport sau asistență în cazul unui act de hărțuire sexuală. Conform datelor sondajului, 
77% din respondenți s-ar adresa organelor de poliție, 42% – organizațiilor nonguvernamentale, 38,8% – unui/
unei psiholog/ă sau psihiatru/ă. Administrației instituției de învățământ s-ar adresa doar 34% din elevi/eleve 
şi studenți/studente. Constatăm că majoritatea tinerilor şi tinerelor nu cunosc nimic despre eforturile institu-
țiilor în care studiază cu privire la prevenirea şi combaterea hărțuirii sexuale. 

Elevele și studentele sunt mai predispuse de a raporta către conducerea instituției cazurile de hărțuire. În 
situația în care ar fi supuse unei forme de hărțuire sexuală, 56% dintre ele ar scrie o plângere către conduce-
rea instituției în care îşi urmează studiile, 33% ar anunța profesorii despre comportamentul respectiv, iar 20% 
ar amenința cu adresarea către superiori. 

Majoritatea tinerilor nu cunosc despre eforturile instituțiilor în care studiază cu privire la prevenirea și 
combaterea hărțuirii sexuale. Sondajul de opinie desfăşurat în rândul studenților şi studentelor a evidențiat 
că tinerii şi tinerele nu sunt la curent cu politicile interne ale instituțiilor în care îşi fac studiile. Doar 21,3% din 
studenți şi studente au menționat că ştiu care sunt politicile interne ale instituțiilor cu privire la prevenirea şi 
combaterea fenomenului hărțuirii sexuale, față de 36,9% din elevii şi elevele din colegii şi 35,9% din centrele 
de excelență.

Elevii și studenții care fac parte din clusterul cu forme grave de hărțuire consideră că politicile interne exis-
tente la locul de studii sunt preponderent ineficiente. De această părere sunt aproximativ 46% dintre cei care 
s-au confruntat cu cazuri grave de hărțuire. Îngrijorător este faptul că 64% dintre cei/cele care fac parte din 
clusterul cu forme subtile consideră că politicile existente la locul de studii sunt eficiente. 



6 METODOLOGIA

METODOLOGIA CERCETĂRII

Raportul analitic a fost elaborat în baza datelor generate de un sondaj de opinie, desfășurat în rândul tine-
rilor și tinerelor, precum și al personalului din instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior din 
Republica Moldova. Sondajul a fost realizat cu scopul de a măsura prevalența fenomenului hărțuirii sexuale 
în sistemul de educație (experiențe proprii sau la care au fost martori în instituția de educație, răspunsul insti-
tuțional), percepțiile şi atitudinile cu referire la fenomenul hărțuirii sexuale (cum definesc hărțuirea, situațiile/
comportamentele ce pot fi considerate hărțuire, percepții generale despre prezența fenomenului în sistemul 
de educație, gravitatea acestuia, percepții legate de securitate etc.), precum şi cunoștințele cu privire la modul 
de apărare şi protecție împotriva hărțuirii sexuale. Cercetarea a fost realizată de Centrul de Investigații Socio-
logice şi Marketing „CBS-RESEARCH”.

Datele utilizate în elaborarea acestui raport analitic au fost colectate în baza unei cercetări cantitative și 
calitative. Cercetarea cantitativă a fost desfăşurată în rândul tinerilor şi tinerelor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 
22 de ani, care sunt actualmente înmatriculați într-o instituție de învățământ superior sau profesional tehnic. 
Cercetarea calitativă a fost realizată în rândul cadrelor didactice şi managerilor din instituțiile de învățământ 
superior şi profesional tehnic. 

CERCETAREA CANTITATIVĂ
Cercetarea cantitativă s-a desfăşurat prin metoda anchetei pe bază de chestionar aplicat elevilor şi studenților 
care îşi fac studiile în instituțiile de învățământ profesional tehnic şi superior.

Volumul eșantionului: 1242 elevi şi studenți din instituțiile de învățământ profesional tehnic şi superior

Metoda de colectare a datelor: față în față, pe cote, la ieşirea din instituția de învățământ 

Criterii de stratificare: 4 tipuri de instituții de învățământ: 

Număr de instituții  
în eșantion

Număr de interviuri 
realizate

%

Tipul 
instituției:

Centru de 
excelență

10 184 12,4%

Colegiu 21 279 17,5%

Școală 
profesională

15 206 13,3%

Universitate 19 573 56,8%

Modul de selecție: Procedură de selecție aleatorie simplă, la nivelul instituțiilor de învățământ. Selecția s-a 
realizat aleatoriu din listele elevilor şi studenților care la momentul desfăşurării studiului îşi fac studiile în 
cadrul acestor instituții.

Eșantionare: Volumele straturilor tinerilor şi tinerelor în funcție de tipul instituțiilor de învățământ au fost 
calculate în baza datelor statistice disponibile. Numărul de interviuri pentru fiecare instituție de învățământ 
s-a stabilit în funcție de numărul de elevi sau studenți. 

Stadii de randomizare:
I. Tipul instituției: în cadrul straturilor ajustate s-a stabilit existența a 115 instituții de învățământ, interviurile 
fiind realizate în 65 dintre ele.
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II. Instituția: numărul maxim de interviuri efectuate într-un punct de eşantionare a fost diferit şi a depins de 
tipul instituției, urmărindu-se cotele elevilor/studenților în funcție de anul de studii şi facultățile sau specia-
litățile existente. 

Reprezentativitate: eşantionul este reprezentativ pentru populația de tineri şi tinere care îşi fac studiile în 
învățământul profesional tehnic şi superior din Republica Moldova, cu o eroare maximă de +3%.

Perioada de culegere a datelor: mai-septembrie 2021. Interviurile au fost realizate la locul de studii al res-
pondenților. Chestionarul a fost redactat în limbile română şi rusă, oferindu-se respondenților posibilitatea 
de a alege varianta. 

Notă: În urma analizei structurii eşantionului obținut în teren, s-a constatat neconcordanța dintre distribuția 
elevilor/studenților cunoscută din datele statistice disponibile şi cele colectate, în limitele abaterii statistice 
admisibile. În special, această abatere s-a evidențiat în funcție de tipul instituției de învățământ. Pentru corec-
tare, s-a recurs la ponderarea rezultatelor, astfel încât structura eşantionului luat în calcul să reprezinte media 
dintre distribuțiile înregistrate în statistica oficială şi cea obținută în teren. Astfel, rezultatele prezentate sunt 
ponderate.

Structura eșantionului:

Număr %

Total 1242 100,0%

Genul respondentului:
Masculin 578 45,9%

Feminin 664 54,1%

Vârsta respondentului:

16 ani 164 10,5%

17 ani 195 12,7%

18 ani 219 15,3%

19 ani 189 16,1%

20 ani 161 14,8%

21 ani 130 12,7%

22 ani 184 17,9%

Anul de studii:

Anul I 485 38,8%

Anul II 349 27,5%

Anul III 260 21,3%

Anul IV 148 12,4%

Tipul clasei/grupei:

Doar fete 106 7,6%

Doar băieți 152 10,1%

În mare parte fete 465 38,8%

În mare parte băieți 336 27,7%

În egală măsură 183 15,8%

Tipul instituției:

Centru de excelență 184 12,4%

Colegiu 279 17,5%

Școală profesională 206 13,3%

Universitate 573 56,8%

Mediul de reşedință:
Urban 659 55,4%

Rural 583 44,6%



8 METODOLOGIA

CERCETAREA CALITATIVĂ 
Componenta calitativă a studiului a avut drept scop cercetarea opiniilor, atitudinilor şi percepțiilor cadrelor 
didactice şi managerilor privind fenomenul hărțuirii sexuale în instituțiile de învățământ superior şi profesio-
nal tehnic. Cercetarea s-a desfăşurat prin intermediul interviurilor aprofundate cu profesori şi manageri din 
colegii, şcoli profesionale, centre de excelență şi universități din țară (a se vedea tabelul). 

Metoda de selecție: Selectarea respondenților s-a făcut prin intermediul metodei „bulgărului de zăpadă” 
(snow-ball), urmărindu-se anumite criterii de selecție, precum tipul instituției de învățământ în care activează 
respondenții, sexul şi experiența acestora de muncă. 

Designul cercetării calitative: Interviuri individuale

Categoria respondenților
Nr. 

interviuri
Descrieri / remarci

1
Manageri
(decani, şefi de catedră, directori)

5
2 manageri din universități; 
2 manageri din colegii;
1 manager din şcoală profesională.

2 Profesori/maiştri 12

3 profesori din cadrul universităților;
4 profesori din cadrul colegiilor;
4 profesori din cadrul şcolilor profesionale/ cen-
trelor de excelență. 

Total 17

Perioada de colectare a datelor: Datele studiului calitativ au fost colectate în perioada august-septembrie 
2021.

Provocări ale studiului: 

 – Din cauza condițiilor pandemice, datele au fost colectate online, prin intermediul platformei ZOOM 
şi/sau la telefon. În cazul deplasărilor în teren, echipa de cercetare face şi observații, aspect dificil de 
realizat la distanță.

 – Unii respondenții nu au fost suficient de deschişi şi sinceri în ceea ce priveşte anumite aspecte consi-
derate inacceptabile într-o instituție de învățământ, alții au avut dificultăți de înțelegere a conceptului 
de hărțuire sexuală. 
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ABORDAREA ANALITICĂ

În cadrul cercetării, tinerele și tinerii respondenți au fost clasificați conform formelor actelor de hărțuire 
sexuală la care au fost supuși în cadrul instituțiilor unde își desfășoară studiile. Deşi legislația actuală nu 
prevede expres tipurile şi formele de hărțuire şi hărțuire sexuală, în cadrul prezentului studiu incidența va fi 
apreciată în baza formelor de hărțuire sexuală, clasificate după cum urmează: forme subtile, forme medii şi 
forme grave (conform recomandărilor expuse în nota analitică „Cum prevenim şi reducem hărțuirea sexuală 
la locul de muncă şi studii. Recomandări de politici”.

Opțiunile de răspuns pentru întrebarea: Spuneți-mi, vă rog, în cadrul instituției dvs. de învățământ au fost 
situații când un bărbat/o femeie …? au fost convertite în valori de la 0 la 3, după cum urmează:

Formă de 
hărțuire

Spuneți-mi, vă rog, în cadrul instituției dvs. de învățământ au fost situații 
când un bărbat/o femeie…?

Valoare 
nume-

rică

Forme 
subtile

... se uita la dvs. în mod nepotrivit? 1

... v-a adresat gesturi deocheate? 1

... a folosit un limbaj sau glume cu conotație sexuală chiar dacă ştie că vă deranjează 
acest lucru?

1

... v-a îmbrățişat fără permisiunea dvs.? 1

Forme 
medii

... v-a atins într-un mod nepotrivit? 2

... v-a sărutat fără voia dvs.? 2

... v-a invitat la o întâlnire amoroasă cu promisiunea de a vă oferi anumite avantaje 
legate de studii?

2

... a scris mesaje, comentarii nepotrivite pe rețelele de socializare într-un limbaj necen-
zurat sau cu conotație sexuală? 

2

Forme 
grave

... v-a cerut să aveți relații sexuale cu promisiunea unei recompense? 3

... v-a cerut să aveți relații sexuale amenințându-vă? 3

... a încercat cu forța să aibă relații sexuale cu dvs.? 3

Prin aplicarea mediei aritmetice, tinerele și tinerii respondenți pot fi grupați în trei clustere: (i) forme subtile 
– tinerele şi tinerii care, în mare parte, s-au confruntat cu forme subtile de hărțuire sexuală, valoarea răspun-
surilor lor fiind până la 0,30 puncte; (ii) forme medii – tinerele şi tinerii care, în mare parte, s-au confruntat 
cu forme medii de hărțuire sexuală, valoarea răspunsurilor lor fiind apreciată între 0,31 şi 0,70 puncte şi (iii) 
forme grave – tinerele şi tinerii care, în mare parte, s-au confruntat cu forme de hărțuire sexuală grave, valoa-
rea răspunsurilor lor fiind apreciată cu până la 1 punct. Eşantionul care a fost cuprins în formarea clusterelor 
a constituit 31,64% din eşantionul general al prezentului studiu, fiind excluşi respondenții care au afirmat că 
nu s-au confruntat cu nicio formă de hărțuire în cadrul instituției în care îşi desfăşoară studiile (68,36%).

Forme grave (0,71-1,0 puncte)

Forme medii (0,31-0,70 puncte)

Forme subtile (0-0,3 puncte)CLUSTERELE TINERILOR RES-
PONDENȚI ÎN FUNCȚIE DE FOR-

MELE DE HĂRȚUIRE CU CARE 
S-AU CONFRUNTAT

Figura 1. Clusterele tinerelor și tinerilor în funcție de formele de hărțuire sexuală cu care s-au confruntat în cadrul instituțiilor în care 
își fac studiile 
Sursa: Calculele autorilor în baza datelor generate de sondajul de opinie CPD, 2021

https://progen.md/cum-prevenim-si-reducem-hartuirea-sexuala-la-locul-de-munca-si-studii-recomandari-de-politici/i
https://progen.md/cum-prevenim-si-reducem-hartuirea-sexuala-la-locul-de-munca-si-studii-recomandari-de-politici/i
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Structura clusterelor:

Forme subtile Forme medii Forme grave
Număr % Număr % Număr %

Total 215 53,4% 103 26,2% 75 20,4%

Genul 
respondentului:

Masculin 100 49,7% 60 29,8% 38 20,5%
Feminin 115 57,1% 43 22,5% 37 20,4%

Vârsta 
respondentului:

16-18 ani 126 63,0% 48 24,1% 25 12,9%
19-22 ani 89 46,3% 55 27,7% 50 26,0%

Anul de studii:

Anul I 107 60,3% 31 19,3% 33 20,5%
Anul II 48 49,4% 30 31,4% 16 19,2%
Anul III 45 54,1% 24 27,4% 15 18,5%
Anul IV 15 34,0% 18 39,1% 11 26,9%

Tipul clasei/
grupei:

Doar fete 20 62,9% 8 26,2% 3 10,9%
Doar băieți 22 42,7% 15 29,1% 14 28,1%
În mare parte fete 91 63,6% 30 20,6% 21 15,8%
În mare parte băieți 57 47,5% 33 28,7% 25 23,9%
În egală măsură 25 43,6% 17 32,7% 12 23,7%

Tipul instituției:

Centru de excelență 35 59,3% 18 30,5% 6 10,2%
Colegiu 66 65,3% 23 22,8% 12 11,9%
Școală profesională 42 51,9% 23 28,4% 16 19,8%
Universitate 72 47,4% 39 25,7% 41 27,0%

Mediul de 
reşedință:

Urban 100 45,3% 64 28,9% 53 25,8%
Rural 115 64,5% 39 22,4% 22 13,1%

Analiza arată că o treime dintre tinere și tineri s-au confruntat cu diverse forme de hărțuire sexuală în ca-
drul instituției de învățământ. Jumătate dintre cei care s-au confruntat cu fenomenul hărțuirii, s-au întâlnit, 
în mare parte, cu forme subtile de hărțuire (priviri nepotrivite, glume deocheate, îmbrățişări fără permisiune). 
O pătrime dintre elevii/elevele şi studenții/studentele care s-au confruntat cu acte de hărțuire au fost supuse/
supuşi, în mare parte, la forme de hărțuire medii (sărut fără voie, atingeri nepotrivite, mesaje cu tentă sexu-
ală etc.). Deşi ponderea celor care fac parte din clusterul cu forme grave de hărțuire sexuală este mai mică, 
comparativ cu celelalte clustere, totuşi aceştia constituie 20,4% din eşantion. Este o cifră alarmantă, având 
în vedere faptul că sunt tinere şi tineri care s-au confruntat cu forme grave, cum ar fi amenințări pentru a ac-
cepta o relație sexuală, propunerea de a întreține relații sexuale în schimbul unor favoruri sau aplicarea forței 
pentru a întreține relații sexuale. 

Forme grave 20%Forme subtile, 53%

Forme medii 26%

Ponderea tinerelor și tinerilor care s-au confruntat
cu situaţii de hărţuire sexuală în instituţia de învăţământ

Clusterizarea respondenţilor în funcţie de formele de hărţuire
cu care s-au confruntat în cadrul instituţiei de învăţământ

31.64 68.36 

 

Da Nu

Figura 2. Ponderea tinerelor și tinerilor care s-au confruntat cu 
diverse forme de hărțuire sexuală

Sursa: Sondaj realizat la comanda CPD, 2021

Figura 3. Divizarea clusterelor tinerelor și tinerilor în funcție de for-
ma de hărțuire sexuală cu care s-au confruntat în cadrul instituțiilor 
lor
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Majoritatea elevelor/elevilor și studentelor/studenților nu percep formele subtile drept cazuri de hărțuire 
sexuală. Privirile şi gesturile deocheate, îmbrățişările nepermise, limbajul sau glumele cu conotație sexuală şi 
alte forme subtile sunt percepute drept cazuri de hărțuire de doar 34,6% dintre tinere şi tineri. Nici formele 
medii, ca invitația la o întâlnire amoroasă în schimbul unor avantaje sau favoruri sau săruturi fără permisiune, 
nu sunt văzute drept cazuri de hărțuire de către mai mult de jumătate din tinerele şi tinerii intervievați.

81.2  

76.8  

51.8  

43.6  

39.6  

47.2  

58.4  

35.6  

40.6  

22.1  

27.3  

Folosirea forţei pentru a întreţine relaţii sexuale

Ameninţări în scopul întreţinerii de relaţii sexuale

Cerinţa unor relaţii sexuale cu promisiunea unor recompense 

Sărut fără permisiune

Invitaţie la o întâlnire amoroasă în schimbul unor avantaje /... 

Mesaje, comentarii, avansuri nepotrivite pe reţele de ... 

Atingeri nepotrivite

Îmbrăţișări nepermise

Folosirea unui limbaj sau glume cu conotaţie sexuală

Priviri nepotrivite

Gesturi deocheate

În opinia dvs., care dintre următoarele situaţii sunt cazuri de hărţuire sexuală ...? În opinia dvs., care dintre următoarele situaţii sunt cazuri de hărţuire sexuală ...?  

Forme subtile 

Forme medii 

Forme grave

Figura 4. Percepția cu privire la cazurile de hărțuire sexuală, %
Sursa: Sondaj realizat la comanda CPD, 2021

Comparativ cu elevii/studenții, studentele și elevele au o rată mai înaltă de recunoaștere a acte-
lor de hărțuire sexuală. Fetele identifică mai uşor cazurile de hărțuire sexuală (53%), comparativ cu 
41% dintre băieți. O discrepanță mai pronunțată se atestă în cazul identificării formelor subtile de 
hărțuire: circa 38% în cazul fetelor şi 23% în rândul băieților. Aceste diferențe explică şi nivelul mai 
sporit de cunoaştere a unor cazuri de hărțuire sexuală în rândul studentelor şi elevelor (24,8%). 
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Nivelul de recunoaștere a formelor de hărţuire sexuală  

Fete Băieţi

Figura 5. Nivelul de recunoaștere a formelor de hărțuire sexuală, pe sexe
Sursa: Sondaj realizat la comanda CPD, 2021
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Tinerele și tinerii care fac parte din clusterul persoanelor supuse, în mare parte, formelor subtile de hărțu-
ire sunt mai informate/informați despre hărțuirea sexuală. Conform datelor sondajului, respondenții care 
fac parte din grupul celor supuşi mai des formelor subtile de hărțuire identifică mai uşor şi corect formele de 
hărțuire. Iar respondenții care fac parte din grupul celor care s-au confruntat cu forme grave identifică mai 
greu formele de hărțuire, indiferent de tipul acestora.

În opinia Dvs., care dintre următoarele situaţii sunt cazuri de hărţuire sexuală ...?

83.4  
79.2 

69.5 

55.5  
48.8  

39.7  
36.2  38.3  

33.4  

49.6  47 
40.4  42.6  42 

31.3  

39.2  
32 

16.8  

33.9  34.8  36.7  

59 
52.2  

43.3  

16.3  
19.6  22.5  

26.1  27.3  

19.4  

Forme subtile Forme medii Forme grave

folosirea forţei pentru a întreţine relaţii sexuale 
cerinţa unor relaţii sexuale cu promisiunea unor recompense 
folosirea unui limbaj sau glume cu conotaţie sexuală
mesaje, comentarii, avansuri nepotrivite pe reţele de socializare/chat-uri, într-un mesaj necenzurat sau cu conotaţie sexuală
sărut fără permisiune
invitaţie la o întâlnire amoroasă în schimbul unor avantaje / favoruri
îmbrăţișări nepermise
atingeri nepotrivite
priviri nepotrivite
gesturi deocheate

Figura 6. Nivelul de recunoaștere a formelor de hărțuire sexuală, pe clustere, în %
Sursa: Sondaj realizat la comanda CPD, 2021

Tinerii tind să nu raporteze cazurile de hărțuire sexuală. Conform datelor sondajului, băieții s-ar adresa or-
ganelor abilitate în soluționarea cazurilor de hărțuire sexuală doar atunci când ar fi victime ale formelor grave 
de hărțuire. Aşadar, 41,9% s-ar adresa organelor abilitate atunci când cineva ar încerca să întrețină cu ei relații 
sexuale aplicând forța şi 36,6% – dacă cineva le-ar cere să întrețină relații sexuale amenințându-i. Totodată, 
25,4% din respondenți afirmă că ar discuta, încercând să lămurească lucrurile, în schimbul denunțării unui 
astfel de caz. Tinerele participante la acest sondaj ar prefera să ceară ajutorul familiei sau prietenilor în cazul 
în care ar fi victime ale unui act de hărțuire, cu excepția formelor grave, unde rata de adresabilitate la poliție 
ar fi de peste 60%, comparativ cu 41,9% în rândul tinerilor. 
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28,6  

53,1  

50,7  

46,0  
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10,3  
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15,4  

11,2  

3.5 

19.5  

36,6  

41,9

... s-ar uita la Dvs. în mod nepotrivit?

... ar face gesturi deocheate către Dvs.?

... v-ar atinge într-un mod nepotrivit?

... ar folosi un limbaj sau glume cu conotaţie sexuală, chiar dacă
ştie că vă deranjează acest lucru?

... v-ar îmbrăţişa fără permisiunea dvs.?

... v-ar săruta fără voia Dvs.?

... v-ar invita la o întâlnire amoroasă cu promisiunea de a vă oferi
anumite avantaje legate de studii?

... ar scrie mesaje, comentarii, avansuri nepotrivite pe reţele de 
socializare/ chat -uri într-un limbaj necenzurat sau cu conotaţie …

... v-ar cere să aveţi relaţii sexuale cu promisiunea unei
recompense?

... v-ar cere să aveţi relaţii sexuale ameninţându-vă?

... ar încerca cu forţa să aibă relaţii sexuale cu Dvs.?

Cum aţi proceda dacă un bărbat sau o femeie...?  

M-aș preface că nu am observat / auzit Nu aș reacţiona / nu este ceva grav 
Aș discuta/ l-aș pune la punct M-aș adresa după ajutor (prietenilor, familiei)
M-aș adresa la organele abilitate 

Fete Băieţi 

  

Figura 7. Cum ați proceda dacă un bărbat sau o femei…?, pe sexe, pe tip de reacție, în %
Sursa: Sondaj realizat la comanda CPD, 2021

Elevii și studenții care au fost supuși mai des formelor de hărțuire grave sunt mai reticenți în a se adresa 
organelor abilitate dacă s-ar confrunta repetat cu un astfel de caz. Comparativ cu respondenții din clusterele 
cu forme subtile şi medii, tinerii din clusterul cu forme grave de hărțuire sunt mai reticenți să se adreseze 
după ajutor în cazul în care s-ar mai confrunta cu situații de hărțuire. Chiar dacă opțiunea de a se adresa pri-
etenilor sau membrilor familiei este în aceeaşi proporție preferată de către elevi şi studenți, adresabilitatea la 
organele abilitate ar fi până la 20% mai redusă față de ceilalți tineri. 

 

18.8 

48.4 

11.7 

58.1 

13.9 

52.9 

11.1 

53.3 

16.2 

38.6 

15.8 

38.9 

M-aș adresa după ajutor 
(prietenilor, familiei)

M-aș adresa la organele abilitate M-aș adresa după ajutor 
(prietenilor, familiei)

M-aș adresa la organele abilitate 

...v -ar cere să aveţi relaţii sexuale ameninţându-vă? ...ar încerca cu forţa să aibă relaţii sexuale cu Dvs.?

Cum aţi proceda dacă un bărbat, sau o femeie ...?

Forme subtile Forme medii Forme grave

Figura 8. Cum ați proceda dacă un bărbat sau o femei…?, pe clustere, forme grave de hărțuire, în %
Sursa: Sondaj realizat la comanda CPD, 2021

În situația în care ar fi supuși hărțuirii sexuale în instituția de învățământ, tinerii din clusterul cu forme gra-
ve de hărțuire ar fi mai reticenți în a raporta aceste cazuri. Comparativ cu celelalte clustere – forme subtile 
şi forme medii, tinerii care au fost supuşi mai des formelor de hărțuire sexuală grave tind să recurgă la ame-
nințări (că vor spune soțului/soției sau partenerei/partenerului lor ori a/al agresorului despre situația dată, 
că vor anunța superiorii), în pofida opțiunilor de a informa profesorii sau de a sesiza conducerea instituției de 
învățământ.
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Aţi formula o plângere oficială către conducerea 
instituţie de învăţământ

Aţi ameninţa că veţi spune soţului/ prietenului/ 
partenerului

Aţi anunţa profesorii despre comportamentul respectiv 

Aţi ameninţa că veţi spune soţiei / prietenei/ partenerului 
persoanei respective

Aţi ameninţa că veţi spune superiorilor

Ce aţi întreprinde în situaţia în care aţi fi supus unei hărţuiri sexuale
în instituţia de învăţământ?

Forme subtile Forme medii Forme grave

Figura 9. Cum ați proceda dacă un bărbat sau o femei…?, pe clustere, forme grave de hărțuire, în %
Sursa: Sondaj realizat la comanda CPD, 2021

Fiecare al zecelea tânăr nu este de acord că hărțuirea sexuală trebuie pedepsită legal. Această cifră este 
alarmantă, luând în considerare faptul că fenomenul hărțuirii sexuale este unul destul de grav, cu consecințe 
de amploare, care afectează atât fetele, cât şi băieții, chiar dacă nu în mod egal. Totodată, circa 15% dintre 
băieți şi 10% dintre fete consideră că hărțuirea sexuală nu are efecte negative asupra vieții profesionale a per-
soanei hărțuite. Aceste percepții se explică prin nivelul redus de cunoaştere a fenomenului, de conştientizare 
a amplorii acestuia şi a efectelor produse.

9,7 

14,7 

6,1 

9,9 

Hărţuirea sexuală trebuie pedepsită legal

Hărţuirea sexuală are efecte negative în viaţa profesională a
persoanei hărţuite

Băieţi Fete

* Deloc nu sunt de acord și mai degrabă dezacord 

În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii? 

Figura 10. Percepții cu privire la fenomenul hărțuirii sexuale, %
Sursa: Sondaj realizat la comanda CPD, 2021

Circa jumătate dintre tinere și tineri consideră că persoanele hărțuite sexual provoacă situațiile date prin 
ținuta și/sau comportamentul lor. Peste 50% dintre studenți/elevi şi peste 40% dintre studente/eleve bla-
mează victimele cazurilor de hărțuire sexuală, considerându-le a fi responsabile de ceea ce li se întâmplă, 
invocând drept motiv comportamentul sau hainele acestora. Pe de altă parte, circa jumătate dintre respon-
denți consideră că persoanele care afirmă că sunt hărțuite, de fapt, exagerează. Deşi femeile sunt mai des 
supuse hărțuirii sexuale, 50,2% dintre eleve şi studente consideră că există riscul ca persoanele să abuzeze de 
acuzațiile de hărțuire.
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Figura 11. În ce măsură sunteți de acord cu următoarele afirmații? (Total de acord și mai degrabă de acord), %
Sursa: Sondaj realizat la comanda CPD, 2021

În medie, 20% dintre respondenți consideră că hărțuirea sexuală nu poate fi evitată în relațiile dintre ti-
nere/tineri și profesor. Având în vedere faptul că instituțiile de învățământ şi-au asumat angajamentul de a 
asigura un climat sigur atât pentru cei care studiază, cât şi pentru personalul didactic, cazurile de hărțuire în 
relațiile profesor-elev/ă (student/ă) iau o conotație destul de gravă. Peste 21% dintre băieți şi circa 18% dintre 
fete consideră că astfel de situații sunt inevitabile. Conform datelor sondajului, tinerii şi tinerele din grupul 
celor care s-au confruntat cu forme grave sunt de părere că hărțuirea sexuală este o problemă minoră sau că 
persoanele hărțuite sexual provoacă aceste situații, prin ținute sau comportament. De asemenea, în cadrul 
aceleiaşi categorii de tineri, există percepția că hărțuirea sexuală nu poate fi evitată în relațiile dintre elev/ă 
(student/ă) şi profesor.
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Sursa: Sondaj realizat la comanda CPD, 2021



16 INCIDENȚA HĂRȚUIRII SEXUALE ÎN INSTITUȚIILE 
DE EDUCAȚIE

INCIDENȚA HĂRȚUIRII SEXUALE ÎN 
INSTITUȚIILE DE EDUCAȚIE
Douăzeci la sută din tineri și tinere au fost expuși/expuse unei forme de hărțuire sexuală pe parcursul vieții. 
Acestea se referă la forme subtile de hărțuire (priviri nepotrivite, limbaj cu conotație sexuală, îmbrățişări fără 
permisiune), forme medii (atingeri, săruturi nedorite) şi forme grave (cerința de a întreține relații sexuale pen-
tru recompensă, utilizarea forței sau amenințărilor pentru a avea relații sexuale). Incidența hărțuirii sexuale 
este mai înaltă în cazul formelor subtile. Datele sondajului ne arată că atât fetele, cât şi băieții s-au confruntat 
mai des cu forme subtile de hărțuire. 
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Figura 13. Ponderea tinerelor și tinerilor care au fost expuse/expuși diferitelor forme de hărțuire sexuală, %
Sursa: Sondaj realizat la comanda CPD, 2021

Tinerele și tinerii se confruntă cu fenomenul hărțuirii sexuale și în cadrul instituțiilor de învățământ. În pofi-
da faptului că o instituție educațională trebuie să fie un loc sigur, lipsit de discriminare, abuz şi violență, datele 
indică lacune semnificative la acest capitol. Circa 15% dintre tinerele şi tinerii care îşi fac studiile într-o institu-
ție de învățământ profesional tehnic şi superior s-au confruntat personal cu forme subtile de hărțuire la locul 
de studii, iar circa 4% – cu forme extrem de grave, cum ar fi cerința sau folosirea forței/amenințărilor pentru 
a întreține relații sexuale. Ponderea celor care cunosc cazuri de hărțuire la locul de studii este de circa două 
ori mai mare decât experiența proprie. Având în vedere caracterul social indezirabil al fenomenului şi riscul 
blamării publice, există o probabilitate rezonabilă ca o parte dintre tinere şi tineri să prezinte experiențele 
proprii drept cazuri despre care au auzit sau la care au fost martori. Indiferent de forma de prezentare a aces-
tor experiențe, cert este faptul că incidența hărțuirii sexuale în sistemul educațional atinge cote alarmante.
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Sursa: Sondaj realizat la comanda CPD, 2021
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Instituțiile de învățământ profesional tehnic și universitățile se caracterizează printr-o prevalență mai înaltă 
a hărțuirii sexuale. În pofida prevederilor legislative care interzic orice formă de discriminare sau abuz și a 
angajamentului instituțiilor de educație de a asigura respectarea drepturilor omului, datele indică existența 
unor practici negative în cadrul acestora. Deși, în medie, nu se atestă diferențe foarte pronunțate între tipurile 
de instituții în ce privește incidența fenomenului hărțuirii sexuale, totuși cele din învățământul profesional 
tehnic și universitățile se aliniază în topul instituțiilor cu o frecvență mai sporită a cazurilor de hărțuire (con-
form datelor colectate în rândul tinerelor şi tinerilor). Acest lucru ar putea fi explicat prin profilul celor care 
învață aici. Pe de o parte, în instituțiile de învățământ profesional tehnic își fac studiile, în mare parte, tinere 
şi tineri din grupuri cu capacitate financiară mai redusă, cu o vulnerabilitate mai sporită, fapt ce i-ar putea 
expune, într-o măsură mai mare, la abuzuri. Pe de altă parte, studenții au un nivel mai înalt de capacitate și 
cunoștințe, fapt ce le permite să recunoască mai ușor formele de hărțuire și să le declare.
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Figura 15. Incidența hărțuirii sexuale, după tip de instituție, %
Sursa: Sondaj realizat la comanda CPD, 2021

Frecvența cazurilor de hărțuire sexuală este mai mare în rândul fetelor. Cercetarea realizată în rândul stu-
denților relevă o situație alarmantă în ce privește siguranța acestora, atât la locul de studii, cât și în mediul 
lor proxim. Peste 20% dintre tinere s-au confruntat în ultimele 12 luni cu forme subtile de hărțuire sexuală cel 
puțin o dată la 2-3 luni. Frecvența cazurilor de hărțuire sexuală este semnificativ mai mare în rândul fetelor, 
indiferent de forma de manifestare. 
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Figura 16. Frecvența cazurilor de hărțuire sexuală în ultimele 12 luni, %
Sursa: Sondaj realizat la comanda CPD, 2021

Tinerele și tinerii din mediul urban cu vârsta de peste 18 ani sunt cel mai mult expuse/expuși fenomenului 
hărțuirii sexuale. Cartografierea grupurilor de studenți din perspectiva experienței acestora privind diferite 
forme de hărțuire indică o tendință vizibilă în instituțiile educaționale din mediul urban, incidența fiind semni-
ficativ mai mare decât în mediul rural, unde nivelul înalt al proximității în comunitate poate constitui un factor 
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inhibant pentru manifestarea fenomenului hărțuirii. Din perspectivă de gen, se atestă diferențe importante în 
funcție de locul manifestării cazurilor de hărțuire. În cadrul instituțiilor de învățământ, băieții devin mai des 
subiecți ai hărțuirii sexuale, în timp ce experiențele pe parcursul vieții pun într-o poziție vulnerabilă fetele, 
care sunt mult mai expuse acestui fenomen. Hărțuirea sexuală creează un mediu ostil pentru studenți, afec-
tând realizările lor educaționale. Fetele pot renunța la programele/disciplinele dominate de bărbați, având 
temerea de a experimenta sau a se expune la hărțuire. Acest lucru are un impact asupra stării lor de sănătate, 
precum şi asupra oportunităților viitoare de angajare în domenii mai prestigioase şi mai bine plătite.
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Figura 17. Cartografierea grupurilor de studenți expuși cazurilor de hărțuire sexuală, %
Sursa: Sondaj realizat la comanda CPD, 2021

Cel mai des, actele de hărțuire sexuală la locul de studii sunt comise de către colegii din anii mai mari. Cel 
mai frecvent, tinerele şi tinerii din alți ani de studii (de regulă, mai mari) manifestă comportamente abuzive, 
cu tentă sexuală – de la forme mai uşoare (îmbrățişări, limbaj/glume cu conotație sexuală), până la forme mai 
grave, care presupun săruturi şi atingeri nepotrivite sau chiar amenințări în scopul de a avea relații sexuale. 
Deşi nu există o relație de subordonare între studenți din diferiți ani de studii, la nivel de instituție se creează 
o ierarhie informală, care aparent poate lua forma unor comportamente abuzive.
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Circa 1 din 10 tinere/tineri s-a confruntat cu amenințări din partea profesorului în scopul de a întreține 
relații sexuale. Figura de mai jos arată că în sistemul de învățământ din Moldova, fenomenul hărțuirii sexuale 
este unul destul de amplu, fiind exprimat prin forme extrem de grave, ca amenințări sau cerința de a întreți-
ne relații sexuale pentru anumite avantaje. Circa 8% dintre tinere şi tineri au fost invitați de către profesor la 
întâlniri amoroase cu promisiunea unei recompense.
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Figura 18. Prevalența hărțuirii sexuale în instituțiile de educație, în funcție de agresor, %
Sursa: Sondaj realizat la comanda CPD, 2021

Circa 40% dintre tinerii afectați nu au raportat cazurile de hărțuire la care au fost supuși și nu au solicitat 
suport. Adresabilitatea scăzută este mai mult caracteristică respondenților care fac parte din clusterul celor 
care s-au confruntat preponderent cu forme subtile de hărțuire. Aceasta se datorează faptului că formele de 
hărțuire subtile nu sunt percepute drept forme de hărțuire sau că sunt cazuri care au o probațiune redusă. Pe 
de altă parte, nivelul de raportare sau adresabilitate a tinerilor din eşantionul general este de asemenea re-
dus. Acesta este determinat de: sentimentul de ruşine sau de autoculpabilizare pe care îl au victimele, teama 
de a suporta consecințe nefaste, dar şi gradul redus de încredere în organele de control. Sentimentul de auto-
culpabilizare şi frica de blamarea socială este cel mai mult caracteristic fetelor/femeilor. O atenție deosebită 
atragem şi la modul de interpretare şi percepere a actelor de hărțuire de către fete şi băieți. Circa 19% dintre 
cei din urmă au perceput actele de hărțuire drept situații amuzante, în timp ce doar 3% dintre fete au declarat 
acelaşi lucru, ceea ce accentuează vulnerabilitatea femeilor/fetelor în fața acestui fenomen.
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Frica de a fi blamate explică tendința femeilor/fetelor afectate de a vorbi despre experiențele date în cercul 
de oameni apropiați. Peste 40% dintre fetele care s-au confruntat cu acte de hărțuire sexuală au preferat să 
vorbească despre acest lucru cu prietenii, iar peste 30% – cu familia. Organele de drept nu se regăsesc prin-
tre sursele de top unde ar solicita suport persoanele care s-au confruntat cu acte de hărțuire sexuală. Acest 
lucru denotă şi un nivel redus de încredere a populației, în particular – a tinerei generații, în structurile de 
drept. Adresabilitatea în rândul tinerilor care s-au confruntat cu forme subtile şi medii de hărțuire este foarte 
joasă. Atunci când s-au confruntat cu un caz de hărțuire, tinerii din clusterele cu forme subtile şi moderate 
ale fenomenului au preferat să discute cu un prieten sau cu un membru al familiei, şi mai puțin cu organele 
competente sau cu persoane care au autoritatea de a lua anumite decizii în situațiile respective.
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Accentele acestui capitol reprezintă percepția membrilor comunității educaționale privind nivelul de si-
guranță a mediului de studii și intervențiile conducerii în cazurile de hărțuire sexuală. Dat fiind contextul 
şi experiența diferită a celor ce îşi fac studiile în diverse entități educaționale, ne-a preocupat să identificăm 
perspectiva tinerelor şi tinerilor de 16-22 de ani față de expunerea în fața diverselor forme de hărțuire şi 
reacția conducerii în situațiile în care se manifestă vreo formă a fenomenului dat. Disponibilitatea datelor 
dezagregate generate de sondajul de opinie desfăşurat în rândul celor ce studiază în colegii, şcoli profesionale, 
centre de excelență şi universități, dar şi a informației calitative colectate în urma focus grupurilor organizate 
cu reprezentanți ai colectivului didactic şi administrativ al acestor structuri educaționale au permis să fie reli-
efate perspective diferite față de abordarea fenomenului hărțuirii.

NIVELUL PERCEPUT DE SIGURANȚĂ
Fiecare al zecelea reprezentant al tineretului nu se simte în siguranță în incinta instituției de învățământ. 
Pentru mai mult de 83% dintre cei ce studiază în instituțiile de învățământ profesional tehnic şi superior, me-
diul este asociat cu unul sigur, lipsit de orice formă de abuz. Pe de o parte, este un rezultat de apreciat, însă 
pe de altă parte, nu se poate omite faptul că 13,5% dintre tineri/tinere nu se asociază acestei categorii de 
persoane. Analiza dezagregată a datelor sondajului a evidențiat unele diferențe, în special atunci când acestea 
au fost interpretate din perspectiva profilului educațional, precum anul de studii şi tipul instituției. Astfel, per-
soanele care abia au purces la o nouă etapă a procesului educațional, fiind în anul I de studii, şi-au exprimat 
o mai mare preocupare față de siguranța lor în aceste entități, comparativ cu cele din anii ulteriori de studii – 
18,4%, versus 8,1% în anul II şi 11,4% în anul III (a se vedea Figura 21). Aproximativ aceeaşi situație se observă 
şi în cazul celor ce au decis să studieze într-o şcoală profesională (17%) sau colegiu (15,8%). Schimbarea me-
diului de studii, colectivul nou, implicarea în noi procese educaționale (cu cerințe mai mari) ar putea influența 
situația respectivă. Perspectiva de gen a relevat faptul că nivelul de nesiguranță este mai pronunțat în rândul 
fetelor atunci când acestea sunt încadrate în colegii, situația fiind inversă în cazul şcolilor profesionale.
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Figura 21. Nivelul apreciat de siguranță în instituția de învățământ de către respondenți, %
Sursa: Sondaj realizat la comanda CPD, 2021

Nivelul perceput de manifestare a cazurilor de hărțuire și discriminare în mediul de studii este mic. În 
medie, puțin peste 14% dintre respondenți au indicat că în instituțiile de învățământ se întâlnesc practici de 
discriminare, hărțuire sexuală şi violență în foarte mare şi în mare măsură. Deşi la prima vedere acest procent 
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nu este unul mare, totuşi nu trebuie de neglijat faptul că astfel de practici există în instituțiile educaționale, 
care, prin politicile şi regulamentele interne, şi-au asumat responsabilitatea de a proteja membrii comunității 
educaționale şi de a oferi un mediu de studii cât mai sigur. Analiza socio-demografică a relevat faptul că pre-
ponderent cei cu un nivel mai mare de venituri tind să evidențieze că astfel de practici sunt întâlnite la locul 
de studii. Aceeaşi tendință se observă în rândul celor care îşi fac studiile în centrele de excelență (a se vedea 
Figura 22).
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Sursa: Sondaj realizat la comanda CPD, 2021

Analiza prin prisma clusterială a evidențiat discrepanțe semnificative în nivelul perceput de siguranță. Ast-
fel, pentru 42% dintre tinerii/tinerele din grupul cu forme grave de hărțuire, mediul de studii le oferă un grad 
mai scăzut de siguranță. Raportând la practica celorlalte două clustere, se observă că ponderea acestora este 
practic de două ori mai mare (15% în cazul celor din clusterul cu forme subtile şi 19% – al celor cu forme me-
dii). Preponderent în percepția acestora în entitățile educaționale sunt întâlnite cazuri de hărțuire sexuală, 
discriminare şi violență între tinere/tineri.
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Figura 23. Nivelul perceput de siguranță în funcție de clusterele de tinere/tineri, %
Sursa: Sondaj realizat la comanda CPD, 2021

Nivelul limitat de cunoaștere a fenomenului are repercusiuni asupra predispunerii mai mici de sesizare/
recunoaștere a incidenței hărțuirii sexuale în mediul educațional. Atunci când sunt propuse opțiuni mai spe-
cifice ale formelor de hărțuire ce se pot manifesta în spațiul educațional, nivelul de recunoaştere a cazurilor 
sporeşte uşor (a se vedea Figura 24). În acest context, se poate estima că printre cauzele ce stau la baza situ-
ației respective se numără: (i) nivelul limitat şi/sau superficial de cunoaştere a acestor fenomene complexe 
şi (ii) abordarea mai puțin corectă şi comprehensivă a acestora în cadrul instituțiilor de studii. De menționat 
că 11,6% dintre respondenți au indicat manifestarea în mare și foarte mare măsură a cazurilor de hărțuire 
sexuală în educație. 

Cercetarea calitativă vine să susțină această concluzie. Focus grupul desfăşurat în rândul cadrelor didactice 
şi administrative ale entităților educaționale vizate a permis să se identifice o asociere a hărțuirii sexuale 
preponderent cu acte de natură fizică (atingeri, pipăit, sex/relații sexuale, act sexual fără consimțământ/viol 
etc.). Puțini respondenți au menționat că hărțuirea sexuală poate avea diferite forme, inclusiv vizuală şi/
sau verbală. În acest context, creşte probabilitatea abordării incorecte a fenomenului în mediul educațional, 
inclusiv organizarea orelor orientate spre informarea corectă a tinerilor/tinerelor. Totodată, cercetarea calita-
tivă a scos în evidență unele constatări cu referire la percepția profesorilor față de manifestarea fenomenului 
hârțuirii în instituțiile de învățământ. Astfel, la nivel de percepție, există o disonanță: pe de o parte, profesorii 
consideră că astfel de cazuri există, iar pe de altă parte, acestea nefiind raportate, discutate şi/sau gestionate 
corespunzător, se creează impresia că fenomenul nu este prezent în instituția în care activează.

Circa a cincea parte dintre tinerele și tinerii din învățământul profesional tehnic și superior au fost expuse/
expuși la abuzuri verbale în instituția de învățământ. Prin intermediul sondajului s-a propus să fie identifica-
tă şi incidența comportamentelor care pot fi asociate cu diverse forme de hărțuire. Astfel, aproximativ 20% 
dintre persoanele intervievate au menționat că au fost frecvent şi foarte frecvent martore ale cazurilor de 
insulte, înjurături şi certuri. Ponderea acestora este considerabil mai mare pentru opțiunile de răspuns din 
când în când şi rareori. Deşi sunt asociate cu unele forme verbale de comportament abuziv, acestea nu tre-
buie trecute cu vederea, dat fiind probabilitatea amplificării ulterioare în forme mult mai grave, ce pot avea 
efecte mult mai dăunătoare asupra categoriei de persoane supuse unor astfel de atitudini şi practici. La fel, 
atenția urmează a fi orientată şi spre incidența amenințărilor şi a bătăilor între studenți – forme de abuz cu un 
nivel mai grav de manifestare. Chiar dacă procentul acestora nu este atât de mare, totuşi mediul educațional 
urmează să fie un spațiu sigur de studii, fără perpetuarea diverselor forme de violență şi hărțuire în rândul 
membrilor comunității educaționale. În rândul studenților asociați clusterului cu forme grave de hărțuire, ex-
punerea la formele de abuz respective este aproximativ dublu mai mare comparativ cu celelalte două.
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Figura 24. Nivelul perceput de expunere la comportamente de constrângere în incinta instituțiilor de învățământ (în ultimul an), %
Sursa: Sondaj realizat la comanda CPD, 2021

Școlile profesionale, colegiile și centrele de excelență sunt spațiile educaționale în care mai multe fete au 
indicat manifestarea comportamentelor de abuz. Graficul de mai jos arată o cartare a respondenților în 
funcție de gen şi expunerea acestora la cazuri de insultă şi certuri în spațiul în care îşi fac studiile. Astfel, se 
observă diferențe relevante de gen la această etapă. Fetele de 16-18 ani (vârstă ce poate fi echivalată cu anul 
I de studii) au menționat o incidență mai mare a unor astfel de cazuri. Vârsta respectivă poate fi asociată cu 
perioada de formare a caracterului şi de acumulare de noi experiențe pentru următoarele etape ale vieții. 
Prin urmare, nu excludem că manifestarea unor astfel de cazuri în rândul elevilor/elevelor (i) pe de o parte, 
poate fi considerată drept una de evidențiere în colectiv, iar (ii) pe de altă parte, fără intervenții eficiente 
la timp, poate genera amplificarea şi perpetuarea practicilor de accentuare a mediului nesigur de învățare. 
Ținând cont de tipul instituției, s-a identificat faptul că şcolile profesionale, colegiile şi centrele de excelență 
sunt în top, ca fiind mediile în care se manifestă mai des situații cu specific negativ.
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Sursa: Sondaj realizat la comanda CPD, 2021

Manifestarea comportamentelor ce pot fi catalogate drept forme ale hărțuirii sexuale este mai mică în 
rândul persoanelor ce își fac studiile în grupe cu o divizare egală a genurilor. Sondajul de opinie a reliefat o 
diferență semnificativă a expunerii tinerelor şi tinerilor la situații asociate hărțuirii atunci când au fost ana-
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lizate datele în funcție de repartizarea acestora pe tipul de grupe de studii. Astfel, dacă numărul fetelor şi al 
băieților în grupă se echilibrează, se observă o diminuare a relatării de către respondenți a unor forme de 
comportament ce diminuează din siguranța spațiului educațional. Activitățile de socializare şi de schimb de 
experiență dintre fete şi băieți, dar şi influența reciprocă în procesul instructiv-educativ ar putea fi considerate 
unele dintre cauzele acestei situații.
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Figura 26. Răspunsul respondenților în funcție de tipul grupei în care își fac studiile, %
Sursa: Sondaj realizat la comanda CPD, 2021

Întrebând despre problema hărțuirii sexuale în mediul de studii, mai multe fete au raportat o preocupare 
mai mare față de subiectul dat. Figura 27 arată ponderea celor ce au indicat că hărțuirea sexuală reprezintă 
o problemă atât pentru ei, cât şi pentru actorii vizați direct de procesul educațional – tinere şi tineri, cadre di-
dactice şi conducerea instituției. Astfel, pentru toate situațiile analizate, în cazul tinerelor, ponderea acestora 
o depăşeşte cu mult pe cea a tinerilor respondenți. Tabloul respectiv ar putea fi abordat din câteva perspec-
tive: (i) pe de o parte, preocuparea mai mare a tinerelor pentru fenomenul în discuție ar putea avea la bază 
cunoaşterea mai multor situații în care o persoană a fost victimă a hărțuirii sexuale (24,8% versus 15,8% în 
cazul tinerilor), ceea ce stârneşte o doză mai mare de neîncredere față de expunerea la fenomenul dat; (ii) pe 
de altă parte, mai multe tinere sunt de părerea că echipa managerială a instituției educaționale se preocupă 
mai mult de subiectul în cauză, prin abordarea lui în cadrul unor seminare, campanii de informare, discuții 
etc., ceea ce poate fi interpretat drept o implicare mai mare a acestora în activități cu tentă informativă des-
pre manifestarea şi amploarea fenomenului; (iii) mai mulți tineri (circa 57%) au indicat că pentru ei hărțuirea 
nu reprezintă o problemă: în cazul dat, indirect, se poate interpreta că tinerele au o predispunere mai mare 
de a se confrunta cu situații de acest fel, fie mai mulți tineri nu ştiu care sunt efectele fenomenului asupra 
bunăstării psihice a persoanelor expuse la acte de hărțuire.
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Sursa: Sondaj realizat la comanda CPD, 2021

Nivelul de preocupare față de problema hărțuirii sexuale în instituția de învățământ este considerabil mai 
mare în rândul tinerelor de 16-18 ani care studiază în școli profesionale și sunt din mediul rural. Analiza 
detaliată a datelor sondajului de opinie (a se vedea Figura 28) vine să reliefeze aceste caracteristici ale ele-
velor, care, indirect, pot fi considerate persoane expuse mai des la comportamente abuzive, atât fizice, cât şi 
verbale, din partea celor din mediul de studii. Astfel, a atras atenția faptul că (!) fiecare a şaptea elevă este 
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preocupată de fenomenul hărțuirii sexuale. Lista este suplinită şi de elevele din colegiu, care au vârsta de 16-
18 ani şi vin din mediul rural.

Cercetarea calitativă a permis să fie evidențiat profilul tânărului/tinerei expus(-ă) riscului de fi hărțuit(-ă), 
în percepția cadrelor didactice. Astfel, majoritatea profesorilor şi managerilor implicați în focus grupuri au 
ilustrat o elevă, din mediul rural, care provine dintr-o familie social-vulnerabilă. Se consideră că un elev/o 
elevă care în familia de origine a fost martor(ă)/victimă la un comportament abuziv, dar tolerat de către restul 
membrilor familiei, ar fi mai vulnerabil(ă) în raport cu alți actori care ar încerca să îl/o hărțuiască sexual. De 
asemenea, s-a menționat că un factor important ar fi reuşita elevei/elevului la învățătură, astfel mai vulne-
rabili(-le) fiind tinerii/tinerele care întâmpină dificultăți în procesul de învățare şi/sau au rezultate slabe. În 
cadrul interviurilor s-a opinat că elevii din anul I, indiferent de tipul instituției de învățământ, la fel sunt mai 
predispuşi să fie hărțuiți sexual, atât de către colegii mai mari, cât şi de către profesori, dat fiind faptul că 
aceştia nu cunosc care sunt normele acceptate într-o instituție de învățământ superior sau profesional tehnic 
şi pot considera anumite comportamente ca fiind acceptabile şi uzuale.
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Figura 28. Profilul celor care sunt preocupați de problema hărțuirii sexuale în mediul de studii, % 
Sursa: Sondaj realizat la comanda CPD, 2021

MĂSURILE ÎNTREPRINSE DE INSTITUȚIILE EDUCAȚIONALE
Disponibilitatea unui mecanism clar de combatere a fenomenului hărțuirii ar putea fi echivalată cu un 
indicator proximal de măsurare a preocupării conducerii entității educaționale pentru problema hărțuirii 
sexuale. Considerând caracteristica latentă a hărțuirii sexuale, în special în rândul membrilor comunităților 
educaționale, măsurile de combatere a acestui fenomen se cer a fi clare şi complexe. Studiile elaborate de 
CPD în scopul elucidării incidenței hărțuirii sexuale în instituțiile de învățământ au scos în relief necesitatea 
intervențiilor multidimensionale şi complexe ce trebuie să fie aprobate de conducerea acestora, dar şi de 
autoritatea publică centrală responsabilă de domeniul educațional, în scopul eficientizării mecanismelor de 
prevenire, raportare şi combatere a hărțuirii. Dată fiind incidența hărțuirii sexuale în mediul educațional, 
desluşită în studiile elaborate de CPD în 20181, dar şi reticența sporită a tinerilor şi tinerelor de a raporta astfel 
de cazuri, ne-am propus, prin intermediul studiului de față, să scoatem în evidență predispunerea diverselor 
entități ale sistemului educațional – universități, colegii, şcoli profesionale etc. – de a avea o abordare cât mai 
clară a fenomenului hărțuirii sexuale. 

Practicile de succes arată că existența unor politici de prevenire și combatere a hărțuirii, precum și promo-
varea acestora în cadrul universității, sporește nivelul de raportare a cazurilor de hărțuire. Acest sistem are 
o abordare multidimensională şi vizează atât prevederi legislative generale, politici interne specifice aplicate 
în cadrul universităților (coduri de etică specifice, proceduri, mecanisme de prevenire), cât şi măsuri educa-
tive (formare, educare şi sensibilizare) destinate studentelor/studenților şi angajaților din învățământ. Astfel, 
implementarea măsurilor orientate spre buna informare a membrilor comunității educaționale despre ce 

1 Notele analitice elaborate de CPD în 2018 au avut la bază datele sondajului național de opinie desfăşurat în rândul persoanelor 
angajate care s-au confruntat cu diverse forme ale hărțuirii sexuale, inclusiv la locul de studii.

https://progen.md/cum-prevenim-si-reducem-hartuirea-sexuala-in-institutiile-de-invatamant/
https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/19426/19628
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este hărțuirea şi care ar trebui să fie răspunsul la orice formă de hărțuire pot contribui semnificativ la încura-
jarea raportării cazurilor şi la intervenții eficiente şi rapide de soluționare a acestora. Totodată, măsurile de 
prevenire îşi au scopul şi de a diminua incidența şi prevalența hărțuirii sexuale. Instruirile specifice, campaniile 
de informare despre fenomenul respectiv şi mecanismul de raportare şi investigare pot fi considerate doar 
unele dintre măsurile de prevenire a hărțuirii.

(i) Desfășurarea activităților de informare
Marea majoritate a respondenților cercetării calitative au menționat că în instituțiile în care activează și/
sau le gestionează au fost realizate activități de informare privind hărțuirea sexuală. De cele mai dese ori, 
acest subiect este abordat tangențial atunci când se vorbeşte de educație sexuală, egalitate de gen sau de 
alte concepte ce țin de comportamente inacceptabile într-o instituție de învățământ, cum ar fi: bullying-ul, 
violența fizică, violența verbală, discriminarea şi altele.

Datele sondajului cantitativ arată că, în medie, doar 30% dintre studente/studenți au participat la activități 
de informare privind subiectele conexe cu fenomenul hărțuirii sexuale în mediul educațional. Figurile de 
mai jos arată datele dezagregate pe genul respondentului şi subiectul pe marginea căruia au fost desfăşurate 
activități de informare, seminare, instruiri în cadrul instituției de învățământ. Astfel, se observă un decalaj 
semnificativ în rândul celor care au participat la astfel de activități, în raport cu cei ce nu au avut această opor-
tunitate – procent dublu mai mare (32% au menționat participarea versus 62% neparticiparea). Perspectiva 
de gen a arătat că, în cazul tinerelor, participarea la activități ce ținteau să abordeze subiecte precum violența 
verbală, bullyng-ul, discriminarea, hărțuirea sexuală etc. a fost mai mare. Analiza prin prisma clusterială a 
relevat o participare mai mică a celor care, de fapt, sunt asociați grupului cu forme grave de hărțuire (a se 
vedea Figura 29). Menționăm că, din perspectiva acestei categorii de tineri/tinere, conducerea manifestă o 
preocupare mai mică față de fenomenul hărțuirii sexuale.
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Observăm că activitățile de informare privind hărțuirea sexuală au fost organizate preponderent cu parti-
ciparea elevelor și elevilor de 16-18 ani care studiază în colegii, centre de excelență. De specificat faptul că 
ponderea elevilor din şcolile profesionale care au participat la astfel de activități este semnificativ mai mic 
decât în cazul elevelor. Amintim că sondajul a scos în evidență faptul că anume elevele din învățământul pro-
fesional tehnic sunt mai preocupate de problema hărțuirii sexuale.
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Figura 30. Profilul tinerilor și tinerelor care au participat în procesul de informare privind fenomenul hărțuirii sexuale, %
Sursa: Sondaj realizat la comanda CPD, 2021

Preponderent, activitățile de informare privind hărțuirea sexuală au fost organizate de cadrele didactice. 
Această opțiune a fost indicată în medie de mai mult de 52% dintre respondenții. Printre inițiatorii discuțiilor 
şi acțiunilor de conştientizare cu participarea tinerilor/tinerelor despre ce este hărțuirea se numeră atât alți 
reprezentanți ai comunității educaționale – conducerea instituției, reprezentanți ai tineretului, cât şi repre-
zentanți ai asociațiilor obşteşti. Nu trecem cu vederea faptul că totuşi o mare parte a celor din învățământul 
profesional tehnic şi superior nu au fost antrenați în activități de capacitare şi informare privind un subiect 
atât de sensibil, ce poate avea efecte multiple asupra bunăstării psihologice.
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Studiul calitativ vine să confirme implicarea mai multor actori în abordarea subiectului hărțuirii sexuale în 
rândul tinerilor și tinerelor. În cadrul focus grupurilor organizate cu cadrele didactice şi administrative, s-a 
relatat atât despre activități de informare realizate de către reprezentanții instituției de învățământ, cât şi 
despre cele inițiate şi realizate de sectorul asociativ. 

• Activități de informare realizate de ONG-uri. Reprezentanții câtorva instituții de învățământ superior şi 
profesional tehnic, atât din Chişinău, cât şi din alte oraşe din țară, s-au referit la seminare/traininguri/
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sesiuni de informare organizate în incinta instituțiilor de învățământ de ONG-uri. În marea majoritate a 
cazurilor, acestea sunt orientate spre tinerii şi tinerele care studiază în ele, însă pot asista şi profesorii. 
În câteva instituții, s-a punctat că aceste sesiuni au fost organizate doar pentru unii tineri/tinere, nefiind 
explicat modul de selecție a acestora. Se atestă o colaborare mai bună între instituțiile de învățământ 
şi ONG-uri în cazul în care reprezentanții managementului universității/centrului de excelență/colegiu-
lui/şcolii profesionale cooperează cu reprezentanții societății civile. De cele mai dese ori, inițiativa de 
a informa tinerii/tinerele cu privire la tematici precum hărțuire sexuală, bullying etc. vine din partea 
ONG-urilor.

• Activități de informare realizate de către reprezentanții instituțiilor de învățământ. În toate instituțiile 
incluse în eşantionul studiului se realizează careva activități de informare, cu o periodicitate diferită, 
privind hărțuirea sexuală, dar, la fel, în contextul abordării mai multor tematici asemănătoare. Niciun 
intervievat nu a menționat organizarea unor sesiuni de informare exclusiv pe subiectul hărțuirii sexua-
le. Mai mulți actori din instituție informează tinerii/tinerele în acest sens: (i) diriginții/curatorii – câțiva 
participanți la studiu au susținut că diriginții au un curriculum special elaborat pentru orele de diri-
genție, care include şi tematica hărțuirii sexuale. Conform respondenților, anual, tinerii/tinerele sunt 
informați/te despre formele hărțuirii sexuale, măsurile pe care le pot întreprinde şi instanțele cărora 
li se pot adresa; (ii) psihologul din instituție – un alt actor care desfăşoară activități de informare în 
rândul tinerilor/tinerelor, inclusiv cu privire la hărțuirea sexuală (în unele instituții, psihologul are un 
orar anual, astfel încât să discute cu fiecare grupă în parte, în alte instituții, nu are ore, însă abordează 
aceste tematici atunci când înlocuieşte un cadru didactic); (iii) în unele instituții de învățământ profe-
sional tehnic, dar şi universități, cu precădere în cele care oferă cămin, se practică informarea tinerilor 
şi tinerelor la cazare privind comportamentele acceptabile şi inacceptabile în incinta căminului şi a 
instituției de învățământ. 

În procesul de informare, cadrele didactice întâmpină dificultăți în a aborda cât mai eficient fenomenul hărțu-
irii sexuale. Această constatare a fost reliefată pe parcursul focus grupurilor desfăşurate pe subiectul în cauză. 
Deşi majoritatea profesorilor şi managerilor instituțiilor de învățământ intervievați au remarcat că informează 
tinerii şi tinerele privind hărțuirea sexuală, în cadrul interviurilor aceştia au avut dificultăți de exprimare cu 
privire la subiectul dat, unii recunoscând că nu ştiu cum să reacționeze dacă sunt hărțuiți sau dacă un tânăr/o 
tânără li se adresează cu o astfel de plângere. De asemenea, unii manageri şi/sau profesori au accentuat că în 
majoritatea cazurilor când abordează subiectul hărțuirii sexuale, o parte din tineri/tinere se incomodează sau 
declară că au fost informați/te privind această tematică în instituția de învățământ în care au învățat anterior, 
de aceea comunicarea se întrerupe. 

Sesiunile de informare în rândul tinerilor și tinerelor sunt mai indicate de a fi organizate și moderate de 
către specialiști din afara instituției de învățământ, care sunt mai instruiți privind desfăşurarea trainingurilor, 
creând o atmosferă mai degajată în rândul participanților. Această opțiune a fost menționată pe parcursul 
cercetării calitative desfăşurate cu implicarea cadrelor didactice şi manageriale din instituțiile educaționale.

(ii) Prezența procedurilor de prevenire și combatere a hărțuirii sexuale 
Analiza sistemului de învățământ din Republica Moldova indică 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 nivelurile să adopte proceduri interne de prevenire şi combatere a hărțuirii 
sexuale. Totodată, Cartele universitare şi Codurile de etică universitară nu definesc sau definesc superficial 
hărțuirea sexuală şi, respectiv, nu prevăd mecanisme şi măsuri de prevenire şi combatere a fenomenului. 

Codul de etică al cadrului didactic interzice expres hărțuirea sexuală2 a cadrelor didactice şi de conducere 
din învățământul general şi profesional tehnic în raport cu elevii, părinții şi angajații instituțiilor de învăță-
mânt. Totodată, cu privire la Codul de etică, există două provocări de bază: (i) prevederile acestuia nu se răs-

2 Art. 6, alin. e) neadmiterea hărțuirii sexuale şi a relațiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor consensuale. http://lex.justice.md/index.
php?action=view&id=363796&lang=1&view=doc
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frâng 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.

Consiliile de etică sunt responsabile de aplicarea prevederilor Codului de etică al cadrului didactic. În învă-
țământul general, conform documentului menționat anterior, sunt create Consilii de etică, după cum urmea-
ză: (i) Consiliul de etică al instituției de învățământ; (ii) Consiliul de etică al organului local de specialitate în 
domeniul învățământului al administrației publice locale de nivelul al doilea şi al UTA Găgăuzia; (iii) Consiliul 
de etică al Inspectoratului Școlar Național. În învățământul profesional tehnic se creează Consiliul de etică al 
instituției de învățământ.

Administrația instituției de învățământ se află pe locul 4 în lista instituțiilor cărora s-ar adresa după ajutor, 
susținere sau asistență în caz de hărțuire sexuală. Deşi, conform cadrului normativ legal, există organe abili-
tate de a investiga cazurile de abatere de la normele de etică, datele sondajului relevă că tinerii şi tinerele sunt 
mai puțin tentați de a raporta un caz de hărțuire sexuală conducerii instituției în care îşi fac studiile. 76,7% din 
respondenți s-ar adresa organelor de poliție, 41,5% – organizațiilor nonguvernamentale, 38,8% –unui/unei 
psiholog/ă sau psihiatru/ă. Administrației instituției de învățământ s-ar adresa doar 33,6%. 
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Sursa: Sondaj realizat la comanda CPD, 2021

Majoritatea tinerilor și tinerelor din învățământul profesional tehnic și universitar nu cunosc nimic despre 
eforturile instituțiilor în care studiază cu privire la prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale. Sondajul de 
opinie desfăşurat în rândul tinerilor şi tinerelor a evidențiat că aceştia/acestea nu ştiu nimic despre politicile 
interne existente în cadrul instituțiilor în care îşi fac studiile. Conform graficului de mai jos, observăm că res-
pondenții şi respondentele sondajului, la întrebarea dacă sunt la curent cu politicile existente în instituțiile 
în care îşi fac la moment studiile, majoritatea au răspuns cu nu. Persoanele care îşi fac studiile în sistemul de 
învățământ universitar sunt mai puțin informate spre deosebire de cele care îşi fac studiile în centrele de ex-
celență şi colegii. Doar 21,3% dintre studenți şi studente au afirmat că cunosc politicile interne ale instituțiilor 
cu privire la prevenirea şi combaterea fenomenului hărțuirii sexuale, față de 36,9% dintre elevii din colegii şi 
35,9% – din centrele de excelență. Menționăm că universitățile sunt autonome, asumându-şi prin Carta uni-
versitară sau Codul de etică responsabilitatea de a preveni comportamentele indezirabile care pot prejudicia 
buna desfăşurare a procesului de studii. 



31RĂSPUNSUL INSTITUȚIILOR EDUCAȚIONALE LA 
FENOMENUL HĂRȚUIRII SEXUALE

 35.9    

 36.9    

 30.6    

 21.3    

 25.5    

 39.1    

 34.5    

 39.1    

 38.6    

 24.0    

 35.0    

 39.6    

 -  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  70.0  80.0  90.0  100.0

Centru de excelenţă

Colegiu

Școală profesională

Universitate

Cunoașteţi despre faptul că instituţia în care studiaţi la moment are anumite 
politici pentru combaterea și evitarea hărţuirii sexuale? 

Da

Nu

NR

Figura 33. Nivelul de informare cu privire la politicile pentru combaterea și evitarea hărțuirii sexuale în instituțiile în care studiază, %
Sursa: Sondaj realizat la comanda CPD, 2021

Analiza prin prisma clusterială arată că, indiferent de tipul acestuia, majoritatea persoanelor nu cunosc 
despre politicile interne ale instituției de învățământ în care studiază. Conform datelor redate în graficul de 
mai jos, observăm o discrepanță cu privire la nivelul de informare a persoanelor încadrate în diferite instituții 
educaționale. Indiferent de cluster, studenții, în proporție de aproximativ 70%, afirmă că nu cunosc politicile 
interne existente. La polul opus, în cadrul centrelor de excelență, această cifră este mai mică. Dacă analizăm 
datele doar din perspectiva gradului de incidență, observăm că cel mai bine sunt informate persoanele care 
studiază în şcolile profesionale şi centrele de excelență şi care s-au confruntat cu anumite forme medii şi grave 
de hărțuire sexuală (aproximativ 50%).

 34.3    

 37.9    

 33.3    

 29.2    

 55.6    

 39.1    

 39.1    

 30.8    

 50.0    

 33.3    

 50.0    

 24.4    

 -  50.0  100.0  150.0

Centre de 
excelenţă

Colegii

Școli profesionale 

Universităţi

EXPERIENŢA CLUSTERELOR 
Ponderea celor care CUNOSC că instituţia în care 
studiază la moment are anumite politici pentru 

combaterea și evitarea hărţuirii sexuale  

Forme subtile Forme medii Forme grave

 65.7    

 62.1    

 66.7    

 70.8    

 44.4    

 60.9    

 60.9    

 69.2    

 50.0    

 66.7    

 50.0    

 75.6    

 -  50.0  100.0  150.0  200.0  250.0

Centre de 
excelenţă

Colegii

Școli profesionale 

Universităţi

EXPERIENŢA CLUSTERELOR 
Ponderea celor care NU CUNOSC că instituţia în care 

studiază la moment are anumite politici pentru 
combaterea și evitarea hărţuirii sexuale  

Forme subtile Forme medii Forme grave

Figura 34. Nivelul de informare pe clustere cu privire la politicile pentru combaterea și evitarea hărțuirii sexuale în instituțiile în care 
studiază, %
Sursa: Sondaj realizat la comanda CPD 2021

Cu toate acestea, tinerii și tinerele consideră că eforturile întreprinse de instituțiile de învățământ de toate 
nivelurile pentru combaterea tuturor formelor de discriminare sau hărțuire sexuală sunt suficiente. Fo-
losind o scară de la 1 la 10, în graficul de mai jos, este redată opinia respondenților şi respondentelor cu privire 
la eforturile depuse de instituțiile educaționale în combaterea fenomenului de discriminare şi hărțuire sexuală. 
Astfel, deşi majoritatea au recunoscut că nu cunosc politicile interne existente (a se vedea Figura 34), totuşi consi-
deră că eforturile întreprinse de toate instituțiile sunt suficiente pentru a combate fenomenul hărțuirii sexuale în 
sistemul educațional.
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Fig. 35. Nivelul de apreciere a eforturilor privind combaterea și evitarea hărțuirii sexuale întreprinse de instituțiile în care studiază, %
Sursa: Sondaj realizat la comanda CPD, 2021

Persoanele care fac parte din clusterul cu forme grave de hărțuire consideră că politicile interne ale insti-
tuțiilor în care își fac studiile sunt preponderent ineficiente. De această părere sunt aproximativ 46% dintre 
cei/cele care s-au confruntat cu cazuri grave de hărțuire. Îngrijorător este faptul că 64% dintre cei/cele care 
fac parte din clusterul cu forme subtile apreciază politicile instituțiilor drept eficiente. 
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Fig. 36. Nivelul de apreciere a eforturilor privind combaterea și evitarea hărțuirii sexuale întreprinse de instituțiile în care studiază, % 
Sursa: Sondaj realizat la comanda CPD, 2021



33RĂSPUNSUL INSTITUȚIILOR EDUCAȚIONALE LA 
FENOMENUL HĂRȚUIRII SEXUALE

Tinerele sunt mai predispuse de a raporta către conducerea instituției în care își urmează studiile. În situația 
în care ar fi supuse unei forme de hărțuire sexuală, 55,8% dintre studente ar scrie o plângere către condu-
cerea instituției, 33,3% – ar anunța profesorii despre comportamentul respectiv, iar 20,3% – ar amenința cu 
adresarea către superiori. Aceste instrumente de raportare sunt printre cele mai credibile şi în rândul studen-
ților, cu toate aceste, conform cifrelor redate în figura de mi jos, observăm un decalaj. 
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Figura 37. Metodele de raportare a unui caz de hărțuire sexuală în instituțiile în care studiază, din perspectiva de gen, %
Sursa: Sondaj realizat la comanda CPD, 2021
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La elaborarea politicilor privind hărțuirea sexuală trebuie evidențiat faptul că hărțuirea este un proces cu 
efecte dincolo de cazurile în care apare, şi tinde să aibă efecte de lungă durată asupra persoanei care se con-
fruntă cu aceasta. În consecință, politicile care abordează fenomenul dat trebuie să includă o perspectivă pe 
termen lung. 

În practica internațională se aplică un sistem comprehensiv de prevenire și combatere a hărțuirii sexuale 
în instituțiile de învățământ.3 Acest sistem are o abordare multidimensională şi vizează atât prevederi legis-
lative generale, politici interne specifice aplicate în cadrul universităților (coduri de etică specifice, proceduri, 
mecanisme de intervenție), cât şi măsuri educative (formare, educare şi sensibilizare) destinate tinerilor/
tinerelor şi angajaților din învățământ.

Totodată, practicile de succes arată că existența unor politici de prevenire și combatere a hărțuirii, pre-
cum și promovarea acestora în cadrul universității, sporește nivelul de raportare a cazurilor de hărțuire.4 
Politicile interne explică ce este hărțuirea, ce comportamente pot fi considerate acte de hărțuire, care sunt 
obligațiile membrilor comunității academice în prevenirea şi combaterea hărțuirii, interzice hărțuirea atât în 
spațiul academic, cât şi în afara acestuia, dar cu răsfrângere asupra lui, stabileşte modul în care personalul şi 
studenții ar trebui să răspundă actelor de hărțuire. De asemenea, politicile de prevenire a hărțuirii stabilesc 
mecanismul prin care membrii comunității universitare (studenți şi profesori) pot adresa plângeri. În acelaşi 
timp, politicile interne trasează acțiunile de informare şi educare privind acest subiect. Asemenea politici in-
terne au fost adoptate şi sunt aplicate de universitățile din Europa,5 Statele Unite,6 Canada,7 Australia.8

Drept urmare a procesului analitic și a constatărilor evidențiate în cadrul acestei cercetări, se propune 
o abordare holistică ce cuprinde intervenții care au fost grupate în două categorii majore: (i) Intervenții 
abordând cauzele structurale ce țintesc, în primul rând, ajustarea cadrului legal național specific domeniului 
educației, a căror implementare va contribui substanțial la un mediu decent şi sigur de studii; (ii) măsuri de 
împuternicire şi susținere, care au drept scop abilitarea unor grupuri de persoane sau organe interne respon-
sabile de prevenirea şi combaterea fenomenului hărțuirii sexuale. 

Intervenții structurale
1 Modificarea și completarea Codului educației cu privire la combaterea hărțuirii sexuale, pentru 

instituțiile de învățământ de toate nivelurile. Prevenirea şi combaterea hărțuirii sexuale în sistemul 
educațional trebuie să devină o prioritate de importanță majoră a Ministerului Educației, Culturii şi 
Cercetării. Astfel, Codul educației trebuie completat cu un capitol care interzice hărțuirea sexuală în 
sistemul educațional şi obligă instituțiile de învățământ de toate nivelurile să adopte un mecanism 
intern de prevenire, raportare şi investigare a acestui fenomen.

2 Obligarea fiecărei instituții de învățământ să aprobe și să implementeze proceduri interne de preve-
nire și combatere a hărțuirii sexuale. Fiecare instituție de învățământ trebuie să adopte un mecanism 
clar de investigare a cazurilor de hărțuire sexuală şi să traseze intervențiile Consiliului/Comisiei de eti-
că. Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării va elabora un regulament-cadru care va putea fi preluat 
şi adaptat de fiecare instituție de învățământ.

3 Cum prevenim şi reducem hărțuirea sexuală în instituțiile de învățământ, CPD.
4 https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/19426/19628
5 The Central European University Policy on Harassment, https://documents.ceu.edu/documents/p-1402-1
6 University of Michigan Policy on Harassment, https://spg.umich.edu/policy/201.89-0
7 Discrimination, bullying and harassment prevention policy of the University of the Fraser Valley
8 Bullying, harassment and discrimination prevention policy of the University of Sydney
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3 Aprobarea și instituționalizarea unei metodologii pentru a evalua maturitatea proceselor interne 
ale unei instituții educaționale din perspectiva prevenirii și combaterii hărțuirii sexuale. Metodolo-
gia de față prezintă un model complex de intervenție care ar ajuta instituțiile de învățământ să progre-
seze în acest efort instituțional. Aceasta vizează atât componenta de prevenire (cu toate elementele 
ei specifice, conform practicilor internaționale de succes), cât şi cea de investigare, raportarea fiind 
abordată ca un element liant între ele (a se vedea anexa la metodologia de intervenție). 

4 Includerea obligatorie în curriculumul pentru toate nivelurile sistemului de învățământ a subiecte-
lor cu referire la diminuarea și eliminarea tuturor formelor de discriminare, hărțuire, abuz sexual, 
violență. Educarea şi sensibilizarea tinerilor/tinerelor şi a personalului la toate nivelurile ar avea la 
bază informații despre cum să recunoaştem, să prevenim şi răspundem la hărțuirea sexuală.

5 Elaborarea unui Program Național anti-hărțuire ca răspuns comprehensiv pentru diminuarea fenome-
nului în sistemul educațional.

Măsuri de împuternicire și susținere
1 Abilitarea organizațiilor de studenți cu drepturi de confident în cazurile de hărțuire sexuală. Con-

fidentul este persoana resursă în rândul semenilor care are rolul de a informa şi ghida cu privire la 
modalitățile de protecție şi acțiune în cazurile de hărțuire sexuală. Procedurile interne trebuie să 
ofere posibilitatea şi tot sprijinul organizațiilor respective de a se implica cât mai plenar în activități de 
prevenire şi investigare a cazurilor de hărțuire sexuală. 

2 (Re) Abilitarea Comisiilor/Consiliilor de etică cu privire la modul de abordare a cazurilor de hărțuire 
sexuală prin dezvoltarea/fortificarea capacităților profesionale în ce priveşte prevenirea, identificarea, 
investigarea şi stoparea cazurilor de hărțuire sexuală.

3 Formarea cadrelor didactice/personalului care activează în instituțiile de învățământ, inclusiv pri-
vind abordarea fenomenului hărțuirii sexuale în sistemul educațional, cunoaşterea elementelor sale 
de bază, a comportamentelor care pot fi considerate acte de hărțuire, a modalităților de raportare a 
cazurilor de hărțuire şi a instituțiilor/organelor competente.

4 Elaborarea unor ghiduri aliniate tuturor tipurilor de învățământ pentru cadrele didactice, care ar 
conține materiale informative, de suport cu privire la prevenirea şi combaterea cazurilor de hărțuire 
sexuală. 



36 ANEXA 1. MODELUL DE INTERVENȚIE
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Amploarea fenomenului hărțuirii sexuale, atât la nivel național, cât și la cel internațional, a determinat 
importanța unor măsuri de intervenție. Instituțiile de educație şi-au asumat obligația de a asigura un mediu 
prietenos, non-ostil şi sigur pentru fiecare actor implicat, fie că este vorba despre personal, fie că despre ti-
nerele şi tinerii care studiază aici. Răspunsul instituțional la răspândirea fenomenului hărțuirii sexuale diferă 
de la o entitate la alta, însă cel mai eficient se dovedeşte a fi cel calibrat la prevalența fenomenului şi cu o 
abordare exhaustivă.9 

Practica internațională indică asupra unui sistem comprehensiv de abordare a fenomenului hărțuirii sexu-
ale în instituțiile de educație. Acest sistem include atât prevederi legislative generale, proceduri interne spe-
cifice aplicate în cadrul universităților, cât şi măsuri educative (formare şi sensibilizare), destinate tinerelor/
tinerilor şi angajaților din învățământ. Complexitatea măsurilor de intervenție depinde de gradul de interes 
al autorităților, de amploarea fenomenului, dar şi de nivelul de implicare a administrației instituțiilor de edu-
cație. 

Un model eficient de gestionare a fenomenului hărțuirii sexuale vizează trei elemente de bază: prevenirea, 
raportarea și investigarea. Prevenirea şi investigarea sunt dimensiunile fundamentale ale unui proces eficient 
şi sustenabil de intervenție, în timp ce raportarea se prezintă ca un element de legătură între ele.10 Elemente 
de raportare se regăsesc atât în componenta de prevenire (măsuri care să stimuleze raportarea, prevederi 
specifice legate de modalitățile de raportate în politica instituției), cât şi în componenta de investigare (cui 
se raportează, procesul post-raportare). Un mecanism eficient de investigare ar putea stimula, la un moment 
dat, predispunerea de a raporta cazurile de hărțuire sexuală. Deşi fiecare dintre aceste componente vizează 
măsuri specifice şi țintesc spre rezultate distincte, un model comprehensiv de intervenție le abordează pe 
fiecare dintre ele, astfel fiind recunoscută interconexiunea acestora. Modelul de intervenție de față se va 
axa, în mod prioritar, pe componentele de prevenire și investigare, în timp ce raportarea va fi abordată ca 
element liant.

PREVENIRE 

 

RAPORTARE  

INVESTIGARE  

MODELUL COMPREHENSIV DE INTERVENŢIE 

POLITICI 
CAPACITARE 

SENSIBILIZARE 

PROCEDURI 
MECANISME 
SANCŢIUNI 
 

MĂSURI DE SUPORT, 
PROTECŢIE  

9 Sexual harassment in the workplace: what you need to know and what you can do; Mary L. Boland, 2005.
10 A Guidance Note for Preventing, Reporting and Responding to Sexual Assault and Sexual Harassment in Tertiary Education Institu-

tions; World Bank, 2019.
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PREVENIREA
Măsurile de prevenire, în mare parte, urmăresc scopul de a schimba și a forma o cultură a non-toleranței 
față de actele de hărțuire sexuală. Prevenirea este esențială în cadrul sistemului de gestionare a fenomenului 
hărțuirii, aceasta creând premise pentru a dezvolta un mediu sigur şi non-ostil pentru toți actorii sistemului. 
În literatura de specialitate, prevenirea este considerată drept cea mai puternică „armă” împotriva fenome-
nului hărțuirii sexuale. 

Prevenirea o definim ca un set de măsuri întreprinse de instituția de învățământ, care au drept scop dez-
voltarea unui cadru regulator general, pe de o parte, şi stimularea unor atitudini şi comportamente, pe de 
altă parte. Aşadar, componenta de prevenire include: dezvoltarea de politici interne şi procese bine stabilite 
şi reglementate ce abordează fenomenul hărțuirii sexuale, capacitarea, educarea şi sensibilizarea tinerilor/ti-
nerelor înmatriculați/te şi personalului despre modul de recunoaştere şi răspuns la diferite forme de hărțuire 
sexuală, precum şi măsurarea constantă a prevalenței acestui fenomen. 

Politicile interne joacă un rol esențial în componenta de prevenire, dar nu sunt suficiente. Practicile interna-
ționale de succes arată că efortul de prevenire a fenomenului hărțuirii sexuale în instituțiile de educație este 
eficient atunci când există politici bine dezvoltate la nivel de unitate, acestea fiind completate cu măsuri de 
altă natură: cum ar fi instruiri pentru profesori, cursuri pentru studenți, campanii de sensibilizare, campanii de 
informare despre politica universitară în această direcție etc. Un exemplu indicativ, în acest sens, reprezintă 
modelul de prevenire a hărțuirii sexuale în instituțiile de învățământ din Statele Unite ale Americii, care inte-
grează toate aceste elemente în efortul instituțional de anticipare a comportamentelor indezirabile11. Astfel, 
modelul actual de intervenție va lua în considerare aceste aspecte. 

INVESTIGAREA

Componenta de investigare este complementară celei de prevenire și are drept scop reducerea numărului 
de incidente. Un model eficient de investigare presupune, întâi de toate, existența unui mecanism clar şi func-
țional, prevăzut în procedurile interne ale instituției. Acest mecanism trebuie să fie accesibil pentru întreaga 
comunitate universitară, atât din perspectiva accesului fizic, cât şi din perspectiva conținutului. Un exemplu 
indicativ de mecanism de investigare îl constituie cel aplicat de Universitatea European-Centrală12. Intenția de 
bază a componentei de investigare este de a identifica comportamentele abuzive, a analiza gravitatea abaterii 
de la normele stabilite şi a iniția un răspuns adecvat situației, pentru a stopa aceste comportamente şi a le 
reduce, în perspectivă.

Investigarea cuprinde întreg procesul, începând cu momentul raportării și finalitatea acesteia. Altfel spus, 
aceasta se referă la etapa de remediere, care clarifică consecințele şi măsurile ce urmează a fi întreprinse, în 
funcție de nivelul de gravitate a comportamentului. Mecanismul descrie procedura integrală de investigare, 
organele responsabile, etapele şi cronologia acestora. 

O parte importantă a componentei de investigare o constituie sancționarea. În funcție de gravitatea cazu-
lui, organele de investigare pot decide asupra măsurilor punitive, care pot varia de la consiliere disciplinară, 
avertizare oficială până la acțiuni disciplinare (transfer, suspendare, retragerea unor premii, concediere etc.). 
Cazurile grave de hărțuire sexuală cad sub incidența Codului penal şi sunt tratate ca atare. 

RAPORTAREA

Raportarea se prezintă ca un element liant între prevenire și investigare. Componenta dată vizează, în mare 
parte, persoanele supuse hărțuirii sexuale şi predispunerea acestora de a raporta cazurile respective (fapt 

11 Cum prevenim şi reducem hărțuirea sexuală în instituțiile de învățământ; CPD, 2018, http://www.progen.md/files/7178_sexu-
al_harassment_education_final_1.pdf 

12 Ibidem, pag. 9

http://www.progen.md/files/7178_sexual_harassment_education_final_1.pdf
http://www.progen.md/files/7178_sexual_harassment_education_final_1.pdf
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pentru care este mai puțin abordată în prezentul model de intervenție). Cu toate acestea, şi la etapa în cauză 
există puncte de intrare pentru instituția educațională: acordarea de sprijin, consiliere şi ghidare în procesul 
de raportare, asigurarea securității persoanei şi prevenirea victimizării acesteia. 

PROCESUL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A HĂRȚUIRII SEXUALE
Prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale constituie procese instituționale realizate la nivelul unității de 
învățământ. Luând în considerare modelul de intervenție prezentat anterior, fiecare componentă (prevenire, 
raportare şi investigare) presupune implementarea unui set de măsuri şi procese care ar facilita efortul in-
stituției în demersul dat. Maturitatea proceselor instituționale poate varia de la o instituție de învățământ la 
alta, acest factor influențând, în ultimă instanță, eficiența efortului de a lupta împotriva fenomenului hărțuirii.

Pentru a înțelege mai bine nivelul de maturitate și dezvoltare a acestor procese în cadrul instituțiilor de 
educație, este necesară evaluarea lor inițială. Din perspectiva modelului de intervenție propus, procesele 
legate de prevenire, raportare şi investigare urmează a fi analizate prin prisma a 5 dimensiuni principale: (i) 
reglementare, (ii) responsabili/implementatori, (iii) coordonator, (iv) Instrumente/resurse şi (v) măsurarea 
performanței. Nivelul de dezvoltare al acestor 5 elemente indică cât de consolidat este procesul instituțional.

DIMENSIUNILE EVALUĂRII POTENȚIALE ELEMENTE DE ANALIZĂ

PR
EV

EN
IR

E
RA

PO
RT

A
RE

IN
VE

ST
IG

A
RE

Reglementare
Există anumite reglementări la nivel de instituție privind prevenirea, ra-
portarea şi investigarea, exprimate în politici, proceduri interne? Sunt 
acestea suficient de dezvoltate? Sunt acestea accesibile?

Responsabili/implementatori
Instituția de educație desemnează persoane responsabile de imple-
mentarea politicii anti-hărțuire? Aceste persoane au suficiente cunoş-
tințe, capacități, atribuții? 

Coordonator
Există la nivel de instituție un coordonator al întregului proces de preve-
nire, raportate şi investigare? Acesta are o viziune clară asupra procesu-
lui? Dispune de o strategie/un plan de acțiuni consolidat?

Instrumente/platforme

Instituția utilizează instrumente/platforme de informare a comunității 
universitare despre politica anti-hărțuire? Cât de avansate sunt aces-
tea? Angajații, studenții sunt capacitați în domeniul anti-hărțuire? Sunt 
utilizate instrumente de sporire a conştientizării privind toleranța zero 
față comportamentele abuzive? 

Măsurarea performanței
Instituția măsoară prevalența fenomenului? Sunt colectate date privind 
incidența raportării cazurilor investigate, soluționate? Cum sunt utiliza-
te aceste date?

Pentru a estima nivelul de dezvoltare a proceselor instituționale din perspectiva acestor 5 dimensiuni, vom 
utiliza un instrument de evaluare – scorecard. Acesta va permite să stabilim etapa la care se află instituția 
de învățământ în efortul de prevenire şi combatere a hărțuirii sexuale. Instrumentul dat măsoară progresul 
pe toate cele 5 dimensiuni menționate mai sus, acestea urmând a fi clasate conform 4 niveluri de dezvoltare: 
incipient, mediu, consolidat şi avansat. Instrumentul va scoate în evidență dimensiunile care nu sunt suficient 
de dezvoltate şi, în acest mod, se va contura potențiala intervenție (ce dimensiuni şi ce elemente ale acestora 
urmează a fi dezvoltate/consolidate). 

Evaluarea dată va fi eficientă atâta timp cât există un cadru de referință. Pentru a ne asigura că evaluarea 
este obiectivă şi conformă realității, este necesar să stabilim din start un cadru de referință (standarde) al 
unui proces eficient de prevenire şi combatere a hărțuirii sexuale. Analiza practicilor internaționale de succes 
a permis conturarea elementelor definitorii pentru fiecare dintre cele 5 dimensiuni, conform tabelului ce 
urmează:
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DIMENSIU-
NILE EVALU-

ĂRII
STANDARDE INTERNAȚIONALE

Reglementare • Instituția de educație are un cadru regulator general, exprimat în politici interne, proce-
duri, prevederi specifice anti-hărțuire sexuală sau politici zero toleranță.

• Politicile şi procedurile interne sunt coerente în întreaga instituție şi în concordanță cu 
legislația de stat.

• Politicile şi procedurile interne sunt clare, lizibile şi exacte, uşor accesibile tuturor mem-
brilor comunității universitare.

• Politica internă trebuie să conțină definiții clare şi exemple ale formelor de hărțuire 
sexuală. Aceasta trebuie să definească orice caz de comportament care ar putea fi con-
siderat hărțuire şi orice conduită de natură sexuală.

• Politica internă trebuie să interzică expres manifestarea oricărui comportament indezi-
rabil, conform definițiilor date.

• Politica explică care sunt obligațiile membrilor comunității universitare în prevenirea şi 
combaterea hărțuirii.

• Politica internă încurajează persoanele afectate de hărțuire sexuală sau martorii unui 
caz de hărțuire să raporteze situațiile în cauză. Totodată, aceasta indică cine şi în ce con-
diții poate solicita consiliere, ghidare, informare şi cine sunt responsabilii.

• Politica internă conține prevederi ce asigură siguranța şi securitatea persoanelor care 
raportează. Totodată, orice comportament represiv orientat împotriva persoanei care a 
raportat un caz de hărțuire, a participat în procesul de raportare/investigare este califi-
cat drept violare a politicii şi este pasibil de sancționare.

• Politica internă trebuie să conțină proceduri (clare, detaliate) de raportare şi investigare 
a hărțuirii sexuale.

• Aceasta stabileşte cum poate fi depusă o plângere, cine sunt responsabilii pentru co-
lectarea plângerilor, modalitățile de raportare (de regulă, trebuie să existe mai multe 
modalități de raportare: oral, scris, personal, hotline, anonim etc.), potențiale măsuri 
imediate (interimare) de protecție ce pot fi întreprinse de instituție, odată cu comple-
tarea/ depunerea plângerii.

• Procedura indică termenele de depunere a plângerii (trebuie să fie termene rezona-
bile). În unele universități, termenul de raportate a unui caz de hărțuire nu trebuie să 
depăşească 2 ani de la momentul întâmplării.

• Procedura explică pas cu pas etapele de investigare, începând cu momentul depunerii 
plângerii. Altfel spus, trebuie să prevadă un mecanism clar definit de gestionare a cazu-
rilor şi de investigare a revendicărilor13.

• Procedura internă stabileşte componența organelor de investigare, atribuțiile şi respon-
sabilitățile acestora, termenele de investigare.

• Procedura descrie măsurile de remediere, sancțiunile posibile pentru fiecare tip de hăr-
țuire sexuală, în caz că investigația demonstrează existența hărțuirii. Măsurile discipli-
nare depind de gravitatea cazului şi pot varia de la transfer, suspendare, retragerea unor 
premii până la concediere (cazurile foarte grave cad sub incidența Codului penal şi sunt 
investigate ca atare). Adițional procedurilor, politica internă prevede măsuri de educare 
continuă, de formare a angajaților şi studenților, precum şi măsuri de sporire a conşti-
entizării în rândul comunității universitare.

13 Un mecanism clar de investigare a cazurile de hărțuire sexuală este prevăzut în procedurile interne ale Universității Central Euro-
pene (CEU), http://www.progen.md/files/7178_sexual_harassment_education_final_1.pdf, pag. 9
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DIMENSIU-
NILE EVALU-

ĂRII
STANDARDE INTERNAȚIONALE

Re
sp

on
sa

bi
li/

 im
pl

em
en

ta
to

ri
• În cadrul instituției sunt desemnate persoane care implementează politica internă an-

ti-hărțuire.

• Printre responsabili se regăsesc prorectori (responsabili de educarea comunității uni-
versitare, politicile, procedurile, resursele şi opțiunile de raportare aplicabile, dezvolta-
rea programelor şi inițiativelor educaționale), decani (responsabili de implementarea 
politicilor la nivel de facultate, de luarea măsurilor de prevenire a cazurilor de hărțuire 
sexuală).

• În cadrul instituției sunt desemnate persoane responsabile de colectarea plângerilor 
privind acte de hărțuire sexuală (reprezentanți ai Resurselor umane şi ai conducerii, ai 
senatelor studențeşti, persoane confidente). 

• În cadrul instituției funcționează un organ de investigare a cazurilor de hărțuire sexuală.

• În cadrul instituției sunt desemnate persoane responsabile de instruire, de organizarea 
campaniilor de informare. 

Co
or

do
na

to
r

• În cadrul universității există o persoană care îndeplineşte funcția de coordonator al pro-
cesului de prevenire şi combatere a hărțuirii sexuale.

• Coordonatorul supraveghează procesul de investigare şi soluționare a cazurilor de hăr-
țuire/violență/exploatare sexuală, urmărire şi violență în relații în incinta campusurilor, 
implicând studenți, personal, consultanți.

• Coordonatorul monitorizează implementarea politicilor şi a procedurilor interne care 
abordează hărțuirea sexuală; respectarea deplină a tuturor cerințelor procedurale apli-
cabile, a păstrării evidenței şi a termenelor stabilite.

• Coordonatorul supraveghează eforturile de formare, educare, sensibilizare şi revizuire 
periodică a politicii.

• Coordonatorul are un plan strategic/un plan de acțiuni ce trebuie întreprinse în cadrul 
instituției.

• O bună practică, coordonatorul ar putea face parte din conducerea universității, având 
putere de decizie/autoritate şi participând la elaborarea/modificarea/monitorizarea 
politicilor interne. 

In
st

ru
m

en
te

/ 
Pl

atf
or

m
e

• Coordonatorul şi implementatorii diseminează pe scară largă conținutul politicilor şi 
procedurilor interne. Se asigură că orice membru al comunității universitare are acces 
la documente/informație.

• În cadrul instituției se aplică mai multe surse de informare, educare, accesibile tuturor: 
seminare, sesiuni informative, difuzarea materialelor informative, video etc., utilizând 
diferite canale (întâlniri față în față, rețele de socializare, pagina web).

• Instituția organizează anual sesiuni de informare pentru personalul universitar (profe-
sori şi manageri) privind hărțuirea sexuală, responsabilitățile şi obligațiile tuturor mem-
brilor.

• Instituția organizează instruiri anuale pentru studenți privind hărțuirea sexuală şi po-
liticile interne (ce înseamnă hărțuire, cum poate fi identificată, ce trebuie studenții să 
întreprindă, ce consecințe pot fi etc.). În cazul unui succes, instituția va include în curri-
culum un curs anti-hărțuire pentru studenții anului I. 

• Instituția realizează campanii de informare şi sensibilizare a comunității universitare pri-
vind toleranța zero față de fenomenul hărțuirii sexuale.
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DIMENSIU-
NILE EVALU-

ĂRII
STANDARDE INTERNAȚIONALE
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• Instituția utilizează instrumente de evaluare şi monitorizare a fenomenului, prin aplica-
rea de chestionare, sondaje interne, indicatori, surse de date. 

• Instituția desemnează responsabilul de evaluare şi monitorizare.

• Instituția colectează şi analizează date privind prevalența fenomenului, numărul de ca-
zuri raportate, tipul de cazuri/forme, cazuri investigate, soluționate, decizii/sancțiuni 
aplicate etc. 

• Există un proces de comunicare a rezultatelor analizei/evaluării către comunitatea uni-
versitară. 

• Politicile interne sunt periodic revăzute şi ajustate, conform rezultatelor evaluării (în 
unele universități, politicile interne sunt revăzute nu mai rar decât o dată în 36 de luni).
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ANEXA 2. SCORECARD DE EVALUARE A NIVE-
LULUI DE DEZVOLTARE A PROCESELOR DE PRE-
VENIRE ȘI COMBATERE A HĂRȚUIRII SEXUALE

PREVENIRE

Nivel incipient Nivel mediu Nivel consolidat Nivel avansat

RE
G

LE
M

EN
TA

RE

Nu există o politică 
internă/prevederi 
care abordează fe-
nomenul hărțuirii 
sexuale sau există, 
dar sunt foarte ge-
nerice. 

Există o politică inter-
nă/prevederi specifice 
fenomenului hărțuirii 
sexuale, însă acestea 
abordează doar anu-
mite elemente de pre-
venire.

Politica internă/preve-
derile privind hărțuirea 
sexuală sunt dezvoltate, 
explică detaliat obligați-
ile, responsabilitățile.

Pol it ica/prevederi le 
sunt comprehensive şi 
abordează toate ele-
mentele (instruire, in-
formare, sensibilizare, 
raportare, investigare, 
evaluare).

IM
PL

EM
EN

TA
TO

RI
/R

ES
-

PO
N

SA
BI

LI

Nu este identificată 
sau este identificată 
informal o persoană 
sau un grup de per-
soane responsabile 
de aplicarea politi-
cilor şi procedurilor 
privind hărțuirea se-
xuală.

Grupul/persoana este 
desemnat/ă oficial, 
însă nu sunt clar defi-
nite responsabilitățile. 
Acestea sunt realizate 
sporadic.

Persoana/grupul de 
persoane are respon-
sabilități clar stabilite 
şi trasate/fişa de post/
atribuții specifice feno-
menului hărțuirii sexu-
ale. 

Persoana/grupul parti-
cipă la activități de dez-
voltare a abilităților şi 
de sporirea a nivelului 
de performanță. Rea-
lizează tot spectrul de 
activități de prevenire 
(instruire, informare, 
sensibilizare, evaluare).

CO
O

RD
O

N
AT

O
R

În cadrul instituției 
nu este desemnată 
o persoană în func-
ția de coordonator/
toare general/ă al/a 
procesului de imple-
mentare a politicii 
anti-hărțuire.

Există o persoană de-
semnată, însă aceasta 
nu are o viziune cla-
ră/un plan strategic 
privind prevenirea 
hărțuirii sexuale.

Coordonatorul/toarea 
are o viziune clară asu-
pra procesului de pre-
venire a hărțuirii sexu-
ale, exprimată într-un 
plan de acțiuni detaliat.

Coordonatorul/toarea 
este activ implicat/ă în 
realizarea planului de 
acțiuni privind preveni-
rea hărțuirii sexuale. 

IN
ST

RU
M

EN
TE

/
PL

AT
FO

RM
E 

Informarea comuni-
tății universitare nu 
se realizează sau se 
realizează sporadic, 
inconsecvent.

Sunt identificate anu-
mite metode de infor-
mare, dar acestea nu 
sunt suficiente pentru 
informarea şi sensibi-
lizarea întregii comuni-
tăți universitare.

Sunt utilizate mai multe 
metode de informare, 
educare şi sensibilizare. 
Instrumentele sunt in-
tegrate în procesul edu-
cațional.

Informarea comunității 
universitare se realizea-
ză în mod sistematic şi 
conform politicii inter-
ne.

M
Ă

SU
RA

RE
A

 P
ER

-
FO

RM
A

N
ȚE

I

Nu sunt realizate ac-
țiuni de măsurare, 
monitorizare şi eva-
luare a fenomenului 
hărțuirii sexuale sau 
acestea sunt realiza-
te sporadic.

Măsurarea, monito-
rizarea şi evaluarea 
implementării politicii 
interne sunt definite şi 
realizate parțial.

Acțiunile de măsurare, 
evaluare sunt imple-
mentate sistematic, din 
care rezultă raportul 
anual de implementare 
a politicii de prevenire 
şi combatere a hărțuirii 
sexuale. 

Politica de prevenire şi 
combatere a hărțuirii 
sexuale este ajustată 
sistematic în baza con-
cluziilor raportului de 
M&E.
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RAPORTARE

Nivel incipient Nivel mediu Nivel consolidat Nivel avansat
IN

ST
RU

M
EN

TE
/ 

RE
-

SU
RS

E
Nu sunt prevăzute 
măsuri de suport 
pentru persoanele 
care raportează sau 
sunt martore într-un 
proces de investiga-
re, ori aceste măsuri 
sunt generice.

Instituția prevede 
anumite măsuri de 
ghidare şi sprijin pen-
tru persoanele care 
raportează un caz de 
hărțuire.

Persoanele care rapor-
tează cazuri de hărțuire 
beneficiază de tot spec-
trul de măsuri (ghidare 
şi asistare, consiliere 
psihologică şi juridică, 
confidențialitate, pro-
tecție).

Securitatea persoa-
nelor care raportează 
cazuri de hărțuire este 
pe deplin asigura-
tă. Sunt luate măsuri 
temporare de înde-
părtare a abuzatorului 
de victimă.

RE
G

LE
M

EN
TA

RE

Nu există o proce-
dură clară de inves-
tigare a cazurilor de 
hărțuire sexuală sau 
există, dar este gene-
rică. Nu este prevăzut 
mecanismul de inves-
tigare.

Există o procedură 
de investigare a cazu-
rilor de hărțuire se-
xuală, însă mecanis-
mul nu este suficient 
de detaliat.

Procedura este speci-
fică, accesibilă şi clară. 
Mecanismul de inves-
tigare este detaliat, in-
clude informații privind 
toate etapele de inves-
tigare, responsabilii.

Procedura este apli-
cabilă şi funcțională la 
nivelul întregii institu-
ții universitare.

IM
PL

EM
EN

TA
TO

RI
/

RE
SP

O
N

SA
BI

LI

Nu este desemnat un 
organ responsabil de 
investigarea cazurilor 
de hărțuire sexuală 
sau este desemnat, 
dar nu este funcțio-
nal.

La nivelul instituției, 
este desemnat oficial 
un organ de investi-
gare, cu atribuții ge-
nerale.

Organul de investiga-
re are atribuții clare, 
pe care le realizează 
consecvent. Deciziile 
acestuia au caracter de 
recomandare. 

Organul de investigare 
realizează toate res-
ponsabilitățile, con-
form procedurii inter-
ne (analizează cazurile 
de hărțuire sexuală, 
emite decizii, sancți-
uni). Deciziile acestuia 
sunt implementate. 

CO
O

RD
O

N
AT

O
R În cadrul instituției 

nu este desemnată 
o persoană în func-
ția de coordonator/
toare general/ă al/a 
procesului de inves-
tigare.

Există o persoană de-
semnată, însă aceas-
ta nu are o viziune 
clară asupra proce-
sului.

Coordonatorul/toarea 
are o viziune clară asu-
pra procesului de com-
batere a hărțuirii sexu-
ale, exprimată într-un 
plan de acțiuni detaliat.

Coordonatorul/toarea 
este activ implicată în 
realizarea planului de 
acțiuni privind comba-
terea hărțuirii sexuale. 

PE
RF

O
RM

A
N

ȚA

Nu sunt realizate ac-
țiuni de monitorizare 
şi măsurare a cazuri-
lor de hărțuire sexu-
ală raportate/investi-
gate sau acestea sunt 
realizate sporadic.

Monitorizarea şi eva-
luarea procedurii de 
investigare este reali-
zată parțial. Sunt co-
lectate date privind 
cazurile investigate.

Sunt colectate sistema-
tic date privind cazuri-
le de hărțuire sexuală 
raportate, investigate, 
soluționate, tipul aces-
tora, care stau la baza 
raportului anual de 
evaluare.

Politica de prevenire şi 
combatere a hărțuirii 
sexuale este ajustată 
sistematic în baza con-
cluziilor raportului de 
M&E.
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DESPRE CENTRUL PARTENERIAT PENTRU 
DEZVOLTARE

Creat în anul 1998, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) este o instituție 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 bărbați. CPD se afirmă în calitate de structură neguvernamentală, care 
pledează pentru implementarea conceptului egalității de gen în toate domeniile vieții, promovarea politicilor 
publice în domeniu, abordarea problemelor ce țin de rolul femeii în societate şi abilitarea acesteia, eliminarea 
tuturor formelor de discriminare față 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 bărbaților în 
vederea promovării egalității de gen în Republica Moldova prin susținerea unui demers coerent de influențare 
a politicilor.

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

Viziune. CPD pledează pentru edificarea unei comunități cu perspective şi oportunități egale pentru membrii/
ele săi/sale, a unei societăți în care femeile şi bărbații 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
Chişinău, 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

http://www.progen.md
mailto:cpd@progen.md
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