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In zilele de 25 si 26 septembrie 2013, in cadrul celui d

intalnirea anuala a reprezentantilor din sistemul

Evenimentul EPSU/SNLP, 25

Sindicatul National al Lucratorilor de 

Penitenciare (SNLP), promotor al 

proiectului Itinerariul Dialog ID, 
finantat de Norvegia prin Granturile 
Norvegiene 2009-2014, in cadrul 
Programului Munca Decenta si Dialog 
Tripartit, impreuna cu Federatia 

Europeana a Sindicatelor din Serviciile 

Publice (EPSU) au organizat in zilele de 
25 si 26 septembrie intalnirea anuala a 
reprezentantilor organizatiilor sindicale 
din sistemele penitenciare Europene. 

La eveniment au fost prezenti 
reprezentanti ai organizatiiilor sindicale 
din 14 tari din Europa, lucrarile fiind 
prezidate de Jean-Paul DEVOS, 
presedintele comitetului NEA / EPSU 
(comitetul NEA reprezinta sectorul 
administratiei nationale si Europene – 
functionari publici din ministere, agentii 
si insitutii ale Uniiunii Europene).  

Ne-au onorat cu prezenta si ministrul 
delegat pentru dialogul social la nivelul 
Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei 
Sociale si Persoanelor Varstnice 
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drul celui de-al doilea semestru al proiectului, a avut loc un evenim

stemul penitenciar European, eveniment organizat la Bucuresti cu

25-26 septembrie 2013 

(MMFPSPV) Doina PANA, consilierul 
ministrului Mircia GIURGIU, directorul 
general al Administratiei Nationale a 
Penitenciarelor Catalin Claudiu BEJAN 

cat si alti invitati cu expertiza in dialogul 
social. 

In cadrul lucrarilor, Adrian NEAGOE in 
calitate de reprezentant al SNLP si 
manager de proiect, a prezentat 
obbiectivele si rezultatele activitatilor 
derulate in cadrul proiectului Itinerariul 
Dialog ID. 

Proiectul s-a evidentiat inca de la inceput 
prin colaborarea deopotriva a 
administratiei si a sindicatului, in vederea 
atingerii unui scop comun si anume, 
imbunatatirea dialogului social in 
sistemul penitenciar din Romania.  

Astfel, SNLP a primit tot angajamentul 
atat din partea administratiei cat si a 
MMFPSPV, in ceea ce priveste sprijinul in 
vederea bunei desfasurari a proiectului, 
conducand implicit la indeplinirea tuturor 
obiectivelor propuse. 
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Intalnire PARTENERI 
 
In cadrul intalnirii, Adrian Neagoe a prezentat 
(analize, management de risc, activitati si revizuiri Gan
modificarile aduse bugetului perioadei urmatoare si a m
activitatilor. 
 
De asemenea, Pedro das Neves, director Qualify Just/IP
Systems a prezentat participantilor: 
* rezultate ale chestionarului online implementat in iun
imbunatatirea si formarea in dialogul social 
* curicula program formare in dialog social 
 
Spre final, s-au dezbatut ultimele aspecte referitoare la
sindicale din sistemul penitenciar European. 
 
 

PROGRAM
 
Formatului progr
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de auto-invatare,
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Intregul program, care include toate detaliile si inform
proiectului: 

● http://www.snlp.ro/proiecte/noutati.html
● https://www.facebook.com/pages/SNLP

 

 

Chestionarul online 
REZULTATE. statistici

 

Chestionarul online a fost implementat in iunie 201
repodenti in perioda 1 iunie 2013 -31 iulie 
chestionarului, SNLP  a cautat sa colecteze cat mai 
practica si politica dialogului social in Europa. 
 
Rezultatele au reflectat raspunsurile a 67 de repond
(Danemarca, Franta, Germania, Italia, Norvegia, Portug
 
In ciuda optiunii clare privind echilibrarea teoriei

de a distribui 100 de ore pe tematici si moduri de lucr
in majoritate componenta practica. Raspunsul acesto
participantilor la intalnirea partenerilor din iunie 2013
Cele mai importante domenii spre aprofundare, ales
dialogul social si negocierea, urmate de cadrul legal s
monitorizarea a fost considerata ca fiind cea mai neimp
 
Dupa curs, competentele care se doresc a fi dezvolt
monitorizarea, lucrul in echipa, networking-ul si influe
Numeroase raspunsuri si statistici pot fi vizualizate pe 
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Formatului programei cursului de formare a fost structurat in septe
discutiile, analizele si propunerile anterioare. 

Prezentul program isi asuma rolul critic al metodologiilor invatarii acti
schimbul de experienta (studii de caz, jocuri de rol, vizite de studiu, e
invatare experientiala. 
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Curs de formare 
REFERITOR LA 

DIALOGUL SOCIAL 
 

In vederea includerii unor subiecte cat de 
eficiente pentru cursurile de formare privind 
dialogul social (activitate prevazuta in 
calendarul proiectului in cel de-al doilea 
semestru 2013), participantilor de la intalnirea 
dintre parteneri din iunie 2013, li s-a solicitat 
stabililrea unui numar de ore dintr-un total de 
100, care sa fie alocate pentru fiecare subiect 
prevazut in structura cursului. 
 
Subiectele propuse sunt: managementul 
conflictului, tehnici de negociere, dialog social, 
reguli, comunicare bi/multilaterala, medierea, analizele si sintetizarea informatiei, studiile de gaz si stabilirea 
scopurilor/strategiilor si tacticilor. 
 
Dupa cum este reprezentat in figura alaturata, rezultatele se concentreaza pe tehnicile active si de asemenea, pe dezvoltarea 

capacitatii de negociere. 
 
 
 

Q&A PE SCURT LA INTALNIREA DINTRE PARTENERI (24 septembrie 2013) 

 
Knut Bjarkeid, director penitenciar Ila 
Q; Sunt partenerii sociali egali? Cine are mai multa putere in procesul de negociere si de ce? 

A: In conformitate cu cadrul legal, partenerii se presupune ca sunt egali. Insa in practica, angajatorul este cel care are mai 

multa putere. 

 

Sven Erik Rath, membru in organul de conducere KY 
Q:Cat de importanta vedeti formarea partenerilor in dialogul social, in vederea gestionarii un dialog social eficient? 

Este o activitate necesara sau poate lipsi? Dialogul social poate fi invatat? 

A: Este foarte important, intrucat daca nu detii instrumentele, nu poti actiona. Este necesar sa construiesti o cat mai buna 

relatie intre lucratori si angajator, cat si sa ajuti angajatorul sa inteleaga cu ce se confrunta lucratorii (sindicatul). 

 
May Olsen, vicepresidente KY 
Q: Cum vezi abordarea femeilor a conflictului in cadrul unui process de negociere? Exista diferente intre barbati si 

femei? 

A: In Norvegia nu. Dar ni s-a intamplat si nou. Numim “sindromul fetei dragute”. Doamnele pregatesc cazurile mult mai detaliat  

si mai bine decat colegii lor de sex masculin. 

  
Cristian Plesa, Serviciul Cooperare si Programe ANP 
Q: Ce idei sau strategii ai allege de la modelul Norvegian? 

A: Au “white paper” – document strategic aprobat de Parlament pentru o perioada de 7-8 ani. Toate partile respecta regulile 

de baza ale documentului, inclusiv politicile corectionale. De asemenea, directorul lor general este ales de Rege si nu este asa 

usor de schimbat, de fiecare data cand ministrul este inlocuit. 

 

Leonard Anghel, reprezentant Ministerul Justitiei 
Q; Sunt partenerii sociali egali? Cine are mai multa putere in procesul de negociere si de ce? 

A: Partenerii sociali sunt egali, fiecare parte are proprii reprezentanti la intalniri. In cele mai multe situatii, angajatorul este cel 

care detine mai multa putere in negociere pentru ca beneficiaza de suport tehnic de la departamentele interne.  
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