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CUPRINS 

 

1. Descrierea sesiunilor de instruire și mentoring cu reprezentanți 
sindicali 

2. Structura participanților la sesiunile de instruire și mentoring 
3. Evaluarea cursului 
4. Anexe - Prezentările susținute 
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1. Descrierea sesiunilor de instruire și mentoring cu reprezentanți 
sindicali 

Durata sesiunilor de instruire și mentoring cu reprezentanți sindicali : 1,5 zile 

Locația sesiunilor : Târgu Mureș, Hotel Imperial Inn 

Perioada de desfășurare : 9-10 mai 2019 

Obiectivele sesiunilor de instruire : 

Ø Transferul de informații noi – cu privire la metodologiile și instrumentele dezvoltate 
în cadrul Rezultatului 1 

Ø Dezvoltarea de abilități practice – cu privire la aplicarea metodologiilor și 
instrumentelor la nivelul sistemului penitenciar din România 

Ø Formarea sau modificarea de valori și atitudini – cu privire la temele aferente 
principiilor orizontale (dezvoltare durabilă și egalitate de șanse) 

Activitatea desfășurată a constat în organizarea a două sesiuni de instruire simultane cu 
reprezentanți sindicali. Pentru eficientizarea activității, s-a apelat la organizarea lucrărilor 
atât în săli separate (pe grupuri), cât și împreună (plenară). 

Astfel, următoarele teme au fost prezentate/abordate în plen, pentru toți participanții de la 
cele două sesiuni de instruire simultane cu reprezentanți sindicali: 

ü Prezentarea proiectului 

ü Dezbaterea problemelor existente 

ü Modulele adiționale corespunzătoare principiile orizontale: 

1. Dezvoltare durabilă și protecția mediului în sistemul penitenciar 

2. Egalitate de șanse în politica de personal 

ü Concluziile lucrărilor 

ü Feed-back și evaluarea cursului 

 



 

 

4 www.poca.ro 

Prezentarea instrumentelor dezvoltate în cadrul rezultatului de proiect 1, precum și 
exercițiul de grup au fost desfășurate în săli separate, în sesiuni simultane. 

Agenda evenimentului este prezentată mai jos: 

 

9 Mai 2019 

Interval orar Activitate Sala  Responsabili 

8.00 – 9.00 Înregistrare participanți și completare 
formulare 

Plenara Adrian Neagoe 

9.00 – 9.45  Cuvânt de deschidere/prezentarea 
proiectului DialLogos/ prezentare lectori 

Plenară Adrian Neagoe 

9.45 – 10.30 Dezbatere: 

identificare probleme 

Plenară Ștefan Teoroc 

Echipa INCSMPS 

10.30 – 11.00 Pauză cafea 

11.00 – 13.00 Prezentare instrumente și metodologii Sala 1 

Sala 2 

Echipa INCSMPS 

Ștefan Teoroc 

13.00 – 14.30 Pauză de prânz 

14.30 – 16.00 Exerciții practice Sala 1 

Sala 2 

Echipa INCSMPS 

Ștefan Teoroc 

16.00 –  Prezentare rezultate și concluzii Plenară Echipa INCSMPS 

Ștefan Teoroc 

10 mai 2019 

Interval orar Activitate Sala Responsabil 

8.30 – 09.00  Dezvoltare durabilă și protecția mediului în 
sistemul penitenciar 

Plenară Adrian Neagoe 

9.00 – 9.30 Egalitate de șanse în politica de personal Plenară Echipa INCMPS 
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9.30 – 10.00 Feed-back și evaluarea cursului Plenară Echipa INCSMPS 

Ștefan Teoroc 

10.00 – 10.30 Pauză cafea 

11.00 – 12.00 Evaluarea participanților Plenară Echipa INCSMPS 

Ștefan Teoroc 

12.00 – 12.30 Concluzii (prezentare activități viitoare) și 
închiderea sesiunii de instruire 

Plenară Echipa INCSMPS 

Ștefan Teoroc 

 

 


