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Începând cu 04.10.2018, Sindicatul Național al Lucrătorilor de Penitenciare, în 

parteneriat cu Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției 
Sociale, implementează proiectul DialLogos, cod SIPOCA 310/Cod MySMIS2014 - 112266.  

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European (FSE) 
prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 1– 
Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectiv specific 1.1. – Dezvoltarea și 
introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează 
procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.  

Proiectul are o perioadă de implementare de 15 luni, cu o valoare totală de 
991.961,30 lei, din care asistență financiară nerambursabilă de 979.962,07 lei și contribuția 
partenerilor de 19.999,23 lei. 
 

Obiectivul general al proiectului vizează sprijinirea dialogului social în sectorul 
administrației publice în vederea optimizării proceselor decizionale în domeniul resurselor 
umane din sistemului penitenciar. 

 
Obiectivele specifice sunt:  

• Dezvoltarea capacitații a 8 parteneri sociali din sistemul penitenciar de a identifica 

probleme și modalități alternative de răspuns cu privire la gestionarea resursei 

umane din sistemul penitenciar, prin dezvoltarea, ajustarea și transferul unui set de 

instrumente specifice fundamentării și monitorizării resursei umane la nivelul 

partenerilor sociali implicați. 

• Pregătirea a 40 de reprezentanți ai sindicatelor din sistemul penitenciar și formarea 

competențelor necesare utilizării setului de instrumente, aplicării acestora, 

colectării, prelucrării și interpretării informațiilor în scopul monitorizării politicilor 

și practicilor de resurse umane și a identificării independente a unor modalități 

alternative de răspuns ; 

• Facilitarea procesului de formulare de politici alternative la nivelul reprezentanților 

sindicatelor din sistemul penitenciar, de la prioritizare probleme, strategii de 

răspuns, obținerea consensului social, finalizat cu 2 propuneri alternative de politică 

înaintate instituțiilor responsabile, însoțite de o foaie de parcurs a procesului de 

dialog social.  
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Rezultate așteptate la finalizarea proiectului : 

• Set de instrumente pentru fundamentarea și monitorizarea independentă a 

componentei ”resurse umane” din politica publica privind detenția și reintegrarea 

sociala a persoanelor private de libertate. 

• Reprezentanți ai partenerilor sociali instruiți pentru fundamentarea și monitorizarea 

independentă a politicilor de resurse umane în sistemul penitenciar.  

• Recomandări de politică promovate și acceptate în domeniul resurselor umane din 

sistemul penitenciar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru detalii suplimentare: 

Adrian Neagoe – vicepreședinte SNLP 

Tel: 021.243.1867 

Fax: 021.243.1866 

Email: sindicat.snlp@gmail.com  

Website: www.snlp.ro  
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