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CUPRINS 

 

1. Descrierea workshopurilor regionale cu lideri de sindicat și 
reprezentanți ai penitenciarelor 

2. Structura participanților la workshopurile regionale 
3. Evaluarea workshopurilor regionale 
4. Anexe  

1.  Metodologia de consultare a liderilor de sindicat și a 
reprezentanților managementului din penitenciare 

2. Prezentările susținute în cadrul workshopului 4 organizat la 
Bacău 
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1. Descrierea workshopurilor regionale cu lideri de sindicat și 
reprezentanți ai penitenciarelor 

Durata workshopurilor regionale cu lideri de sindicat și reprezentanți ai penitenciarelor: 1 zi 

Locația și ziua sesiunilor  :  

Ziua Locația 
13 iunie 2019 Constanța  Hotel Voila 
11 iulie 2019 Cluj Napoca  Hotel Victoria 
31 iulie 2019 Pitești Hotel Ramada 
8 August 2019 Bacău Hotel Dumbrava 

 

Obiectivele sesiunilor de consultare organizate la nivel regional : 

Ø Transferul de informații noi – cu privire la rezultatele aplicării metodologiilor și 
instrumentelor dezvoltate în cadrul Rezultatului 1 

Ø Dezvoltarea abilităților de colaborare – cu privire la colaborarea între reprezentanții 
sindicali și instituțiile administrației publice din sistemul penitenciar la nivel regional 

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 unor mese rotunde cu reprezentanți sindicali 
și reprezentanți ai managementului penitenciarelor. Workshopurile a urmărit realizarea unor 
acțiuni colaborative între reprezentanții sindicali și instituțiile administrației publice din 
sistemul penitenciar la nivel regional. 

Astfel, următoarele teme au fost prezentate/abordate în cadrul fiecărei întâlniri: 

ü Prezentarea proiectului DialLogos  

ü Prezentarea temelor orizontale: 

1. Dezvoltare durabilă și protecția mediului în sistemul penitenciar 

2. Egalitate de șanse în politica de personal 

ü Rezultate ale aplicării instrumentelor și metodologiilor – sesiunea 1 
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ü Probleme ale resurselor umane în sistemul penitenciar și direcții de acțiune – sesiunea 
2 

ü Analiză SWOT pentru resurse umane în sistemul penitenciar – sesiunea 3 

ü Concluziile lucrărilor 

ü Feed-back și evaluarea workshopului 

 

Agenda orientativă a evenimentelor este prezentată mai jos: 

Ziua 1 Activitate 

– 19.00 Sosire participanți 

19.00  Cina 

 

Ziua 2 Activitate 

9.00 – 9.30 Înregistrare participanți și completare formulare 

9.30 – 11.00  Cuvânt de deschidere 

Prezentare lectori 

Prezentarea proiectului DialLogos  

Teme orizontale 

Prezentare rezultate aplicare instrumente și metodologii – S1 

11.00 – 11.30 Pauză cafea 

11.30 – 13.00 Dezbatere probleme ale resurselor umane în sistemul penitenciar și 
direcții de acțiune – S2 

13.00 – 14.00 Pauză Prânz 

14.00 – 15.30 Exercițiu: Realizare SWOT pentru resurse umane în sistemul 
penitenciar – S3 

15.30 – 16.00  Concluzii 
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