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Pe 27 februarie 2013, SNLP a organizat lansarea proiectului Itinerariul Dialog ID, finantat de Norvegia prin Mecanismul Financiar  

Norvegian 2009-2014, in cadrul Programului Munca Decenta si Dialog Tripartit 

Seminar lansare, 27 februarie 2013 
 

Sindicatul National al Lucratorilor de 

Penitenciare, in calitate de beneficiar a 
organizat miercuri, 26 februarie 2013 
seminarul de lansare al proiectului 
Itinerariul Dialog, finantat de Norvegia 
prin Mecanismul Financiar Norvegian 
2009-2014, in cadrul Programului Munca 
Decenta si Dialog Tripartit. 
 
Proiectul se implementeaza pe perioada 1 
februarie 2013 – 30 noiembrie 2014, 
avand o valoare totala de 196674 euro, 
dintre care 19665 euro reprezinta 
cofinantarea nerambursabila. 
 

Printre invitatii la eveniment, se numara 
expertul Federatiei Europene a 
Sindicatelor din Serviciile Publice EPSU 
Nadja Salson, reprezentantii Blocului 
National Sindical, vicepresedintii 
Mariana Kniesner si Ilie Gheorghe, 
consilierul ministrului delegat pentru 
dialogul social din cadrul Ministerului 
Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si 
Persoanelor Varstnice Mircia Giurgiu, 
presedinti ai sindicatelor afiliate 
Federatiei Sindicatelor din Administratia 
Publica si Asistenta Sociala PUBLISIND, 
cat si presedinti ai filialelor Sindicatului 
National al Lucratorilor de Penitenciare. 
 

NEWSLETTER 
①   Ianuarie – Martie / 2013 

TESTIMONIALE 
 
Stefan Teoroc 

 presedinte SNLP 

“Urmeaza doi ani de munca si 

provocari la finalul carora ne dorim 

sa putem spune ca am facut un pas 

inainte si am generat plusvaloare in 

planul relatiilor sociale si de 

parteneriat, in sistemul nostru (si 

nu numai) avand un scop dublu si 

anume un serviciu penitenciar 

european si o miscare sindicala 

moderna, bazata pe 

constructivitate.” 

 
Nadja Salson 

prison officer EPSU 

“In tango trebuie sa fie doua 

persoane, angajatorii trebuie sa-si 

assume responsabilitatile.” 

 
 
Adrian Neagoe 

vicepresedinte SNLP 

“Scopul nostru este sa proiectam, sa 

testam si sa diseminam un model 

participativ de dialog social, 

urmarind o abordare de jos in sus: 

proiectarea unei experiente 

captivante a dialogului social, 

testarea in cadrul SNLP si 

diseminarea in cadrul organizatiilor 

din serviciile publice.” 
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Despre proiect in cateva cuvinte 

& 

prima intalnire de managemet 
 

Proiectul reuneste in parteneriat pentru prima data in spatiul european, atat 
organizatiile sindicale cat si administratiile penitenciare din doua tari cu modele si 
politici sociale diferite:  

• Romania (Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare SNLP si 
Administratia Nationala a Penitenciarelor) si  

• Norway (Kriminalomsorgens Yrkesforbund si Serviciile Corectionale din 
Norvgia).  

 
De asemenea, prin prezenta celui de-al cincelea partener EPSU (Federatia Europeana a Sindicatelor din Serviciile Publice), 
proiectul beneficiaza de o viziune europeana globala. Atat SNLP, cat si KY fac parte din networkul sistemului penitenciar din cadrul 
EPSU. 
 
Pe 26 Februarie 2013, in Bucuresti, la hotelul Europa Royale, a avut loc prima intalnire de management din cadrul proiectului. Au 
participat toti reprezentantii partenerilor din proiect. La aceasta intalnire, au fost dezbatute urmatoarele: activitatile relevante 
programului de formare privind dialogul social si termenii de referinta pentru cercetare si dezvoltare. Cu prilejul intalnirii tuturor 
rerprezentantilor partenerilor, au fost de asemenea abordate si aspect privind managementul proiectului.  
 
 
  

Diseminare intre membrii organizatiei 
 
Statusul proiectului, rezultatele, activitatile si metodologia trebuie sa fie in 
concordanta cu opiniile si perspectivele membrilor nostri. 
 
Cu prilejul organizarii Consiliului National al SNLP in data de 26 martie 
2013 (format din presedintii tuturor filialelor organizatiei), a fost 
sustinuta o prima prezentare a proiectului. 
 
Adrian Neagoe a dezbatut tematica dialogului social pe cazuri concrete si, 
de asemenea a prezentat rezultatele care se doresc a fi atinse la finalizarea 
proiectului, de asemenea la nivel national sau la nivel de unitate. 
 

 

 

Itinerariul Dialog ID – pagina oficiala de Facebook 

 
Pagina oficiala de Facebook a proiectului Itinerariul Dialog ID a fost create incepand 
cu luna februarie, 2013. Pe aceasta pagina, pot fi vizualizate rapoarte, statistici, 
fotografii, articole, revizii sau materiale interesante si relevante privind dialogul 
social la nivelul sistemului penitenciar. La o simpla cautare “SNLP Itinerariul Dialog 
ID”, veti gasi pagina ofiiala. Va fi un important canal de comunicare care se va 
dezvolta continuu, astfel incat orice persoana interesata este invitata sa faca parte 
din grup. 
     De asemenea, pe siteul oficial al SNLP, la sectiunea de Proiecte/Noutati, se  afla 

sinteza de pe pagina de Facebook, cu o interactivitate mai redusa.  
Source: Internet 
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