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ACT ADITIONAL NR . 38089 / 19.12.2022 

la   Regulamentul Intern al Serviciului de Ambulanță Județean Neamț nr. 116 / 03.01.2022 

 

 

PROCEDURĂ PRIVIND ASIGURAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ȘI INTERZICEREA 

DISCRIMINĂRII 

 

Prin egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în relațiile de muncă se 

înțelege accesul nediscriminatoriu la:  

a) Alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activități;  

b) Angajarea în toate posturile sau locurile de muncă vacante și la toate nivelurile ierarhiei 

profesionale; 

c) Venituri egale pentru muncă de valoare egală; 

d) Informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare, 

specializare și recalificare profesională, inclusiv ucenicia;  

e) Promovarea la orice nivel ierarhic și profesional;  

f) Condiții de încadrare în muncă și de muncă ce respectă normele de sănătate și securitate 

în muncă, conform prevederilor legislative în vigoare,inclusiv condițiile de concediere; 

 g) Organizații patronale, sindicale și organisme profesionale, precum și la beneficiile 

acordate de acestea.  

 

SECȚIUNEA I - HĂRŢUIREA SEXUALĂ 

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

sancţiunile aplicabile, în cazul încălcării acestora.  

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

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. 

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

care va conţine relatarea detaliată a incidentului reclamat.  

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

întemeiată şi dacă va fi însoţită de cercetări. 

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. 

 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. Măsurile vor fi comunicate în scris şi reclamantului, şi 

reclamatului.  

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

dacă doreşte, se poate adresa justiţiei. 

  9. Dacă actul de hărţuire sexuală la locul de muncă vine din partea unei persoane care nu 

este angajată în unitate, victima se va adresa şefului ierarhic.  

10. Dosarele cu plângerile de hărţuire sexuală vor fi păstrate confidenţial cel puţin 3 ani de 

la data rezolvării lor.  

11. 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.  

12. În cazul în care ancheta stabileşte că reclamantul a adus acuzaţii false, cu reacredinţă, 

acesta va răspunde potrivit legii. 

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

acestora şi despre avizul dat.  
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SECȚIUNEA II - HĂRȚUIREA PSIHOLOGICĂ (MOBBING)  

1. Prin hărțuire psihologică se înțelege orice comportament necorespunzător care are loc 

într-o perioadă, este repetitive sau sistematic și implică un comportament fizic, limbaj oral sau scris, 

gesturi sau alte acte intenționate și care ar putea afecta personalitatea, demnitatea sau integritatea 

fizică ori psihologică a unei persoane;  

2. Se consideră a fi hărțuire psihologică la locul de muncă (mobbing) fără a fi enumerate 

exhaustiv, următoarele:  

a) Existența unui comportament abuziv, manifestat împotriva unui salariat în mod 

sistematic, repetat și având o întindere semnificativă în timp (frecvența comportamentelor de 

mobbing mai mult de o data pe săptămână, pe o perioadă mai mare de șase luni, este considerată 

valoare-prag pentru diagnoza mobbingului);  

b) Acte de hărțuire ce violează personalitatea, demnitatea sau integritatea fizică/mentală a 

individului, hărțuirea determinând degradarea substanțială a mediului de lucru, atrăgând după sine 

posibilitatea (în cele mai multe cazuri) o demisie forțată;  

c) Orice formă de discriminare la locul de muncă, care încalcă principiile egalității de șanse 

constând într-un comportament repetat și anormal față de un salariat sau un grup de salariați, care 

este de natură să genereze un risc pentru respectivii salariați; 

  d) Comportament anormal ce vizează un salariat și care tinde la victimezarea, umilirea, 

diminuarea respectului de sine sau amenințarea acestuia;  

3. Angajatorul va include hărțuirea psihogică pe agenda sesiunii de instruire a personalului.  

4. Angajatorul, împreună cu reprezentanții sindicatelor, va oferi consigliere și asistență 

victimelor actelor de hărțuire psihologică și, în cazul confirmării actului de hărțuire, va propune 

măsuri disciplinare corespunzătoare. Acestea pot merge până la transferul hărțuitorului.  

5. Procedura privind sesizarea, investigarea și soluționarea cazurilor de hărțuire psihologică 

se realizează în conformitate cu prevederile art. 4-12 din Sectiunea I.  

 

SECȚIUNEA III – PREVENIREA DISCRIMINĂRII  

1. Federațiile sindicale desemnează, în cadrul organizațiilor sindicale din unități, 

reprezentanți cu atribuții pentru asigurarea respectării egalității de șanse și de tratament între femei 

și bărbați la locul de muncă; 

2. Reprezentanții sindicali desemnați primesc de la persoanele care se consideră discriminate 

sesizări/reclamații, aplică procedurile de soluționare a acestora și solicit angajatorului rezolvarea 

cererilor angajaților.  



4 

 

3. Opinia reprezentanților sindicali din unități, cu atribuții pentru asigurarea respectării 

egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați la locul de muncă, se menționează în mod 

obligatoriu în raportul de control privind respectarea prevederilor Legii 202/2002. 

 4. Angajații au dreptul ca, în cazul în care se consideră discriminați să formuleze 

sesizări/reclamații către angajator sau împotriva lui,dacă acesta este direct implicat, și să solicite 

sprijinul organizației sindicale pentru rezolvarea situației la locul de muncă. Organizațiile sindicale 

au un interes legitim în respectarea principiului egalității de șanse și pot, la cererea persoanelor 

discriminate, reprezenta/asista în cadrul procedurilor administrative aceste persoane 

 

 

MANAGER GENERAL INTERIMAR,             BIROU RUNOS, 

  DR. ALBU DORICE                                                                        EC. ANTON MARIA ALEXANDRA 

 

 

 

VIZA JURIDIC, 

AV. MILOIU CIPRIAN 


