Campanie ANES-IRDO privind conștientizarea hărțuirii morale la locul de
muncă
(15 septembrie-15 octombrie 2020)
HĂRȚUIREA MORALĂ ESTE ILEGALĂ! Pune stop relațiilor de muncă
disfuncționale !

Formular adresat victimelor1

1. Nume:

2. Prenume:

3. Sex:

4. Vârstă:

5. Menționați funcția deținută de dvs. în cadrul autorității/instituției în care s-a
produs actul de hărțuire morală:

1

Informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest formular vor fi prelucrate în acord cu normele
și principiile cuprinse în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) .

6. Precizați funcția deținută de autorul faptelor de hărțuire morală:

7. Identificați modul de concretizare a actelor de hărțuire morală
(suprasolicitare, denigrare, blocarea unei perspective de promovare, etc.):

8. Menționați care sunt cauzele care, în opinia dvs., au determinat actele de
hărțuire morală:

9. Precizați dacă ați raportat actele de hărțuire morală la care ați fost supus (ă) la
nivelul autorității/instituției în care acestea s-au produs:

10.În cazul în care ați raportat actele de hărțuire morală, precizați care au fost
sancțiunile aplicate de conducerea autorității/instituției respective asupra
autorului hărțuirii morale (sancțiuni disciplinare, sancțiuni morale, etc.):

11.Menționați repercusiunile actelor de hărțuire morală asupra dvs. în calitate de
victimă (stigmatizare din partea colegilor, scăderea performanțelor la locul de
muncă, complexe de inferioritate, etc.):

12.Precizați dacă la nivelul instituției/autorității în care au fost produse actele de
hărțuire morală ați beneficiat de consiliere/îndrumare în perioada ulterioară
producerii acestor acte:

13.În cazul în care ați beneficiat de servicii de consiliere/îndrumare, vă rugăm să
descrieți în ce au constat acestea:

14.Formulați propuneri care, în opinia dvs., sunt pertinente pentru prevenirea și
combaterea actelor de hărțuire morală la locul de muncă:

