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Perioada VI – finalizare program formare dialog social, participare la intalniri a reprezentantilor sindicatelor din sisteme penitenciare Europene, 

dezbateri focus grupuri, continuare intalniri agenda comuna dialog social, pregatiri conferinta finala de inchidere a proiectului, implementare noi 

activitati – IMBUNATATIREA DIALOGULUI SOCIAL IN SISTEMUL PENITENCIAR ROMANESC 

Programul de formare, FINALIZARE 

In perioada VI/2014, ambele serii de participanti 
au finalizat programul de formare in dialogul 

social : 
• 09.04.2014 – grupul 1 
• 23.06.2014 – grupul 2 

 
Primul grup a fost constituit din membri sindicali 
activi, angajati in unitati din sistemul penitenciar 
si un angajat din cadrul sindicatului. Grupul a 
totalizat 12 de participanti. 
 
Cel de-al doilea grup a fost constituit din lideri 
sindicali si directori/specialisti din cadrul 
administratiei, cu un background puternic in 
dialogul social si multe responsabilitati conexe. 

NEWSLETTER 
⑥  Aprilie - Iunie / 2014 

TESTIMONIALE 
 
 
Jean Francois FORGET 

UFAP UNSA, Franta 

“In Franta, conflictul reprezinta una 

dintre fazele dialogului social. » 

 

Jorge ALVES 

SNCGP, Portugalia 

« Un sindicat este puternic, daca este 

constituit dintr-un numar cat mai mare 

de membri care se implica si participa 

activ in vederea atingerii obiectivelor, 

afirmarea organizatiei si dezvoltarea 

influentei sale, astfel incat un sindicat 

trebuie definit in primul rand prin : 

UNITATE. » 

 

 

Membru SNLP  

Filiala ANP Aparat Central 
“Cred ca fiecare dintre noi are o 

problema. Nu este vorba numai de 

informatia propriu-zisa : daca vrei sa te 

informezi, intri pe site. Daca vrei, vii si 

intrebi. Cred ca este vorba de timp, de 

neimplicare si de nepasare. Nu poti sa 

dai vina numai pe SNLP sau numai pe 

membri. »” 

 

Stefan TEOROC 

Presedinte SNLP 

“ Daca avem un punct de vedere si o 

intelegere comuna, putem gasi idei de 

politici si dimensiuni comune. “ 

 

 

CALENDAR PERIOADA VI/2014 
2.04 Program formare (G1) 
3.04 Program formare (G2-intro) 
9.04 Program formare FINAL (G1) 

14.04 Program formare 
6.05 Focus grup, ANP 
8.05 Intalnire agenda comuna DS 
9.05 Program formare (G2) 

27.05 Program formare (G2) 
28.05 Intalnire agenda comuna DS 
29.05 Vizita de studiu penitenciar Giurgiu 
30.05 Vizita de studiu penitenciar Jilava 

31.05-05.06 Vizita de studiu Norvegia 
17.06 Intalnire agenda comuna DS 
19.06 Program formare (G2) 
20.06 Intalnire agenda comuna DS 
23.06 Program formare FINAL (G2) 

24.06-28.06 Vizita de studiu Portugalia 
 

 
La finalul programului de 
formare, ambele serii si-au 
perfectionat abilitatile de 
negociere, cunostintele 
privind aspectele teoretice 
ale dialogului social si 
conceptelor specifice, ale 
modalitatilor prin care se 
poate solutiona/media 
conflictul si modul in care 
trebuie adaptat dialogul 
social in functie de context. 
 
Fiecare cursant a primit o 
diploma de participare. 
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Focus grup 
6 mai 2014 

Filiala SNLP ANP – Aparat Central
 
 

In cadrul celui de-al doilea focus grup din 2014

urmarit de asemenea imbunatatirea strategiei de
endomarketing, proces integrat in pachetul de lucru
Implicarea angajatilor. 
 
Endomarketing-ul este un concept care urmareste sa
adapteze strategiile si elementele de marketing in
interiorul organizatiei. 
 
Concret, la nivelul SNLP scopul este d

imbunatatire a gradului de implicare a membrilo

si de participare la actiunile specifice. Astfel incat,
obiectivul principal este ca participarea sa fie la fel de
importanta pentru membri, precum este pentru
organul de conducere. 
 
Pe 6 mai 2014, a fost a doua oara cand s-a organizat ad
penitenciarul Bucuresti Jilava, cei prezenti avand
 
Acestia au discutat si dezbatut subiecte precum ident
modalitatea in care este perceput SNLP de alti colegi
comunicare in cadrul organizatiei si ce anume prevad p
 
Rezultatele focus grupurilor si studiului au avut rolul d
sindicatelor si a membrilor sindicali in ceea ce privest
Aceasta informatie este un bun indicator pentru stabili
implicarii membrilor in participarea activa. Asadar, s

active si continue in randul membrilor sindicali.

 
 
 

 

Vizita 

 
In luna iunie
management d
Itinerariul Dialo
vizita de s

organizata 
sindicatului Kriminalomsorgens Yrkesforbund
punctate urmatoarele: 
 
 

• Penitenciarul Vik, alaturi de o intalnire cu rep
• Penitenciarul Bergen: unul dintre cele mai

legislatii bazate pe nevoia de umanizare, mode
fost deschis in 1990, iar atmosfera dintre det
Delegatia din Romania a participat la o intaln
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si ce anume prevad pentru perioada 2015-2018. 

diului au avut rolul de a furniza informatii despre diferenta dintre percep
ali in ceea ce priveste interesele, nevoile, beneficiile valoare-utilitate si alt
dicator pentru stabilirea actiunilor cheie si pentru definirea prioritatilor d

Asadar, scopul acestor activitati a fost de implicare si prom

 sindicali. 

Vizita de studiu 

NORVEGIA 

In luna iunie 2014, echipa de 
management din cadrul proiectului 
Itinerariul Dialog ID a participat la o 

zita de studiu in Norvegia 
organizata de reprezentantii 
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care practicile dialogului social sunt implementate si detaliile privind greva din anul 2012, in timpul careia 
penitenciarul Bjoergvin a fost inchis. 

• Institutia pentru tinerii detinuti, un nou proiect dezvoltat si implementat intr-o fosta unitate de reabilitare in 
imediata apropiere de peretele enorm al penitenciarului Bergen, care urmareste in profunzime scopul principal al 
Serviciilor Corectionale din Norvegia (atat din partea conducerii cat si a angajatilor) si anume „imbunatatirea 
competentei detinutilor, in vederea adaptarii la cerintele societatii”. Aceasta unitate a fost realizata in conformitate cu 
nevoile tinerilor, care sub egida unor echipe interdisciplinare, sunt pregatiti pentru eliberare. 
 
La momentul actual, unitatea numara 2 detinuti, care sunt sprijiniti si educati de echipe specializate (din asistenta 
sociala, protectia copilului, terapie, universitate etc.). Planul este de marire a spatiului de incarcerare cu inca 4 locuri, 
plan care se doreste a fi concretizat pana la finele anului 2014. Pana la momentul actual, din 2009 au fost inchisi 71 de 
tineri, in multe alte penitenciare din Norvegia (1 din 4 cetatean norvegian). De asemenea, exista si un program de 
ingrijire special dupa eliberare, fiind in raspunderea probatiunii, insa punandu-se accent pe imbunatatirea dialogului si 
responsabilitatii – intre penitenciare si servicii municipale  (sanatate, protectia sociala/copilului, educatie si angajare).  
De la 1 iulie 2014, Serviciul de Mediere Norvegin va coordona toate activitatile cu tinerii care comit infractiuni grave, 
implicand condamnarea neconditionata. 
 

 

Vizita de studiu 

PORTUGALIA 

 
In luna iunie 2014, alaturi de reprezentantii sindicatului SNCGP, 
delegatia romana a participat la o vizita de studiu in 

Portugalia, dupa cum urmeaza: 
• Echipa de interventie, regiunea Lisabona: unitatea a fost 

creata in 1996 si raspunde inclusiv de insulele Azore si 
Madeira (escorta detinuti). Asigura servicii de paza si 
protectie pentru top managementul DGSP. Deviza acesteia 
este „Fortes e Justos” (Forta si Justitie), respectand 
urmatoarele principii de baza: disponibilitate, 
responsabilitate si fidelitate. 

• Penitenciar Monsanto - penitenciar de maxima siguranta: 
penitenciarul dispune de un program bine stabilit si 
respectat: educatie si formare, munca, activitati educationale 
si alte activitati specifzice (de dezvoltare, de sanatate etc.) 

• Directia generala a sistemului penitenciar: intalnirea a 
avut loc la sediul Directiei Generale a Penitenciarelor din 
Portugalia, reprezentata de directorul adjunct si directorul pe 
directia regim si paza in sistemul penitenciar portughez. 

• Penitenciar Santa Cruz do Bispo - penitenciar de femei: dat 
in folosinta in 2005, cu 136 functionari in operativ, 324 
detinute si 17 copii , este un penitenciar central, situat in 

apropiere de Porto, in partea de 
nord  a Portugaliei. Acest 
penitenciar are mai multe ateliere 
de lucru in care detinutii lucreaza si se perfectioneaza pe dulgherie, lacatus, mecanic, 
constructii, agricultura etc..  Penitenciarul realizeaza mai multe evenimente culturale in 
parteneriat cu comunitatea locala si primaria, cum ar fi conferinte cu scriitori, concerte, teatru 
si alte spectacole. 

• Echipa de interventie, regiunea Porto: caini specializati in depistare de droguri, telefoane mobile, 
explozibil/armament si caini de paza. 

 
In discutiile cu administratia, strategiile de negociere ale sindicatului ale SNCGP sunt: 
identificarea si concentrarea tuturor eforturilor pe 5, 6 prioritati si pregatirea implementarii 
unui acord care sa contina un nou set de propuneri care sa acopere punctele lipsa.  
In lipsa unui raspuns, actiunile initiate de sindicat pot fi grevele, miscarile de protest in 

fata Ministerului Justitiei si alte manifestari similare. 
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KEY SPEAKERS 
In urma acordarii unei prime suplimentari acordata de finantatorul norvegian in urma celei de-a doua propuneri aprobate a 
SNLP, in vederea implicarii in cadrul proiectului a altor organizatii sindicale reprezentative din Europa, in cadrul proiectului a 

fost prevazuta vizita de documentare a unei delegatii franceze si portugheze in luna iunie 2014. 

 

Cateva cuvinte… 

 

In perioada 18-20 iunie 2014, reprezentantii sindicatului UFAP UNSA 
(prima si cea mai mare organizatie sindicala din sistemul penitenciar francez), 
au participat la o vizita de studiu la penitenciarul Bucuresti Jilava, la o sesiune 
din cadrul programului de formare al celui de-al doilea grup si la o intalnire 
privind agenda comuna de dialog social. 
UFAP UNSA a fost infiintat in aprilie 1987, motivat de o puternica dorinta de 
stimulare a activismului sindical, urmarind in permanenta apararea 
drepturilor membrilor de sindicat si lupta pentru securitatea si justitia sociala. 
 
UFAP UNSA reprezinta supraveghetori, personal administrativ/tehnic si din 
cadrul integrarii si probatiunii. Este formata din sindicate locale infiintate la 

nivelul fiecarui penitenciar, alcatuind astfel 13 structuri regionale. Periodic, personalul trebuie sa fie informat cu privire la 
drepturile si obligatiile pe care le are in relatia cu administratia, in ciuda deficitului de personal si a volumului de munca aflat 
intr-o continua crestere. 
 
Pe scurt, UFAP UNSA, cu un slogan puternic si definitoriu (« Un sindicalism progresiv »), reuseste sa practice un sindicalism de 
revendicari si negocieri si nu de adaptare si contestari sistematice. Este un sindicat federal puternic, constituit din structuri 
locale si regionale tocmai pentru facilitarea solutionarii problemelor la nivel corespunzator, este o organizatie independenta 
fara apartanenta politica, religioasa sau patronala si este o organizatie majoritara, ceea ce constituie o forta majora de opozitie si 
de propuneri pentru obtinerea unui progres social semnificativ pentru personalul penitenciar. 
 

 
In perioada 28-30 mai 2014, reprezentantii sindicatului SNCGP (structura 
sindicala care promoveaza si apara drepturile angajatilor din sistemul 
penitenciar portughez) au participat la o intalnire privind agenda comuna de 
dialog social si doua vizite de studiu (penitenciar Giurgiu si penitenciar 
Bucuresti Jilava). Ulterior vizitelor de studiu, au fost organizate intalniri in 
salile de sedinta din fiecare unitate cu sprijinul presedintilor locali, la care au 
fost invitati membri activi din cadrul filialelor, fiind astfel initiate dialoguri 
directe intre reprezentantii portughezi si membrii sindicali. 
 
Sindicatul SNCGP a fost constituit in anul 1982, dupa multe obstacole, bariere si 
presiuni din partea administratiei, tematoare de puterea pe care o poate avea 
un sindicat care lupta pentru drepturile angajatilor. 

 
Exista o interdependenta semnificativa intre actiune si sindicat, sindicatul urmarind permanent identificarea asteptarilor, 
dorintelor si nemultumirilor membrilor sai, in vederea definirii pasilor care trebuie urmati pentru revendicarea drepturilor, 
depunerea tuturor eforturilor si gestionarea tuturor mijloacelor care care conduc la indeplinirea misiunii. 
 
Un sindicat este puternic, daca este constituit dintr-un numar cat mai mare de membri care se implica si participa activ in 
vederea atingerii obiectivelor, afirmarea organizatiei si dezvoltarea influentei sale, astfel incat un sindicat trebuie definit in 
primul rand prin : UNITATE. 
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AGENDA comuna DIALOG SOCIAL, intalniri  

aprilie – iunie 2014 

Pe 28 octombrie 2014 fiind stabilita 
conferinta finala de inchidere a proiectului 
Itinerariul Dialog ID, in cadrul intalnirilor 
din pachetul de lucru Agenda comuna dialog 
social, in perioada aprilie – iunie 2014, s-a 
urmarit fundamentarea ultimelor 
recomandari si propuneri in vederea 

obtinerii unei colaborari eficiente intre 
partenerii de dialog social.  

Prin proiectul Itinerariul Dialog ID nu se 

pot rezolva toate problemele, dar se 

poate realiza facilitarea unui demers si a unei intelegeri comune, foarte utila pentru 

continuarea discutiilor, un bun indicator fiind discutiile din afara proiectului intre SNLP 

si ANP. Esential insa, este obtinerea unui rezultat concret, care sa poata fi considerat punct de 
referinta. 

In cadrul acestor intalniri au fost dezbatute idei si constrangeri, perspective si situatii concrete, au fost analizate numeroase 
modele, unele asemanatoare si altele diferite de contextul romanesc. Acest proces a continuat sa se repete, prin repetitie acest 
proces devenind o practica uzuala in activitatea curenta. Au fost impartasite informatii si au fost analizate perspectivele in care 
acestea sunt percepute, fiind un pas important prin care poate fi abordata o comunicare si un transfer de informatii eficient. 

S-a incercat definirea unui model de dialog social si s-a realizat o lista de subiecte, concepte si probleme. S-a urmarit atingerea 
tuturor acestor puncte, astfel incat la sfarsitul programului sa se realizeze un manual, un ghid care nu doar sa ofere informatii la 
ceea ce s-a implementat deja, dar si sa ofere cunostinte suficiente pentru repetarea acestui proces, astfel incat la eventuale 
modificari in organele de conducere, astfel de instrumente sa poata asigura continuarea actiunilor fara blocaje. 

In perioada aprilie – iunie 2014, au avut loc urmatoarele intalniri : 

• 8 mai 2014 
• 28 mai 2014 
• 17 iunie 2014 
• 20 iunie 2014 

 

RAPOARTE FACEBOOK, semestrul 1 / 2014 

Conform statisticilor, din cele 241 de persoane care au apreciat pagina de Facebook a proiectului Itinerariul Dialog ID, 
32% sunt persoane de sex feminin si 68% sunt persoane de sex masculin. Varsta medie a acestora este intre 35 – 44 de ani, 
provenind din diferite tari : Romania, Portugalia, Franta, Olanda, Italia, Belgia, Norvegia, Germania, Ungaria si Martinica. 
Vizitatorii generali ai paginii sunt in procent de 36% sex feminin si 64% sex masculin, cu varsta medie de asemenea intre 35 si 
44 de ani, dar foarte aproape de intervalul 25 – 34 ani. 

De asemenea, articolul care a inregistrat cel mai mare numar de vizualizari a fost  cel referitor la finalizarea programului de 
formare in dialogul social (700 vizualizari). Se poate observa faptul ca vizitatorii au tendinta de a vizualiza cu precadere 
fotografiile, imaginile si clipurile video (articolul mentionat anterior incluzand text, fotografii si un scurt clip video cu sesiunile 
anterioare). 

 

 

Proiect nr.2012/104565 Itinerariul Dialog 
Proiect finanţat  de Norvegia prin Granturile Norvegiene 2009-2014, în cadrul Programului Muncă Decentă şi Dalog Tripartit 

Adresa: str. Maria Ghiculeasa nr.47 sectorul 2 Bucuresti 
www.snlp.ro 

https://www.facebook.com/pages/SNLP-Itinerariul-Dialog-ID/354542407979138?ref=ts&fref=ts 

 


