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HĂRŢUIREA SEXUALĂ 

 

Art.1.  Hărţuirea sexuală reprezintă orice formă de comportament nedorit, constând în contact 

fizic, cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitaţii 

compromiţătoare, cereri de favoruri sexuale sau orice altă conduită cu conotaţii sexuale, 

care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a persoanelor la locul de muncă. 

Art.2.   

a. Angajatorul nu va permite şi nu va tolera hărţuirea sexuală la locul de muncă şi va face public 

faptul că încurajează raportarea tuturor cazurilor de hărţuire sexuală, indiferent cine este 

ofensatorul. 

b. Totodată, angajatorul nu va permite formularea cu rea credință a unor acuzații de hărțuire 

sexuală și folosirea în alte scopuri decât combaterea acestei practici a drepturilor conferite de 

acest regulament.  

c. Angajatorul va informa toţi salariaţii de regulile de conduită ce trebuie respectate şi de 

sancţiunile aplicabile, în cazul încălcării acestora. 

d. Angajatorul va include hărţuirea sexuală pe agenda sesiunii de instruire a personalului. 

Art.3.  Angajatorul, împreună cu reprezentanţii sindicatelor, va oferi consiliere şi asistenţă 

victimelor actelor de hărţuire sexuală, va conduce investigaţia în mod strict confidenţial şi, 

în cazul confirmării actului de hărţuire sexuală, va propune măsuri disciplinare 

corespunzătoare. Acestea pot merge de la avertisment până la transferul hărţuitorului. 

Art.4.  Persoana care se consideră hărţuită sexual va raporta incidentul printr-o plângere în scris, 

care va conţine relatarea detaliată a incidentului reclamat. 

Art.5.  Comisia va comunica reclamantului, în termen de 2 săptămâni, dacă sesizarea este 

întemeiată şi dacă va fi însoţită de cercetări. 

Art.6.  Investigatorii vor cerceta faptele cu atenţie, iar la terminarea investigaţiei vor comunica 

părţilor implicate rezultatul anchetei şi ceea ce se intenţionează să se facă, într-un termen 

ce nu va depăşi 8 săptămâni de la depunerea plângerii. Pe parcursul anchetei nu vor fi 

admise referiri cu privire la stilul de viaţă al reclamantului. 

Art.7.  Dacă se stabileşte că a avut loc un act de hărţuire sexuală, hărţuitorului i se vor aplica 

sancţiuni disciplinare corespunzătoare, în termen de 2 săptămâni de la terminarea 

anchetei. Victima nu poate fi transferată împotriva voinţei sale. 

Art.8.  Măsurile vor fi comunicate în scris şi reclamantului, şi reclamatului. 

Art.9.  Dacă se stabileşte că nu a avut loc hărţuirea sexuală, se va comunica reclamantului care, 

dacă doreşte, se poate adresa justiţiei. 

Art.10.  Dacă actul de hărţuire sexuală la locul de muncă vine din partea unei persoane care 

nu este angajată în unitatea respectivă, victima se va adresa şefului ierarhic. 

Art.11.  Dosarele cu plângerile de hărţuire sexuală vor fi păstrate confidenţial cel puţin 3 ani de la 

data rezolvării lor. 

Art.12.  Orice fel de represalii, în urma unei plângeri de hărţuire sexuală, atât împotriva 

reclamantului, cât şi împotriva oricărei persoane care ajută la investigarea cazului, vor fi 

considerate acte discriminatoare şi vor fi sancţionate conform legii în vigoare. 

Art.13.  În cazul în care ancheta stabileşte că reclamantul a adus acuzaţii false, cu rea-credinţă, 

acesta va răspunde potrivit legii. 

Art.14.  Comisia va informa conducerea anual despre numărul de sesizări primite, despre natura 

acestora şi despre avizul dat. 


