
 

 1 
www.poca.ro 

 

 

Proiectul DialLogos 

 

Subactivitate 5.1. – Activități de informare și 
publicitate 

 

 

Raport privind realizarea  

Conferinței finale a proiectului 

 

SNPP & INCSMPS 

 

 

Decembrie 2019 

 

 

 



 

 2 
www.poca.ro 

CUPRINS 

 

1. Descrierea evenimentului 
 

2. Structura participanților la Conferința finală 
 

3. Evaluarea evenimentului 
 

4. Anexe - Prezentările susținute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 
www.poca.ro 

 

1. Descrierea evenimentului 
 

Durata conferinței: 1 zi 

Locația întâlnirii : București, Hotel Ibis Gara de Nord 

Perioada de desfășurare : 11 Decembrie 2019 

Obiectivul evenimentului: 

Ø Diseminarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului 

Activitatea desfășurată a constat în organizarea unor sesiuni de prezentare a proiectului și a 
rezultatelor obținute în perioada de implementare. Au fost invitați să participe reprezentanți 
ai Institutului pentru Cercetarea Calității Vieții din cadrul Academiei Române, Ministerului 
Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Justiției, Administrației Naționale a Penitenciarelor, 
Agenția Națională pentru Formarea Funcționarilor Publici, Federației Europene a Sindicatelor 
din Administrația Publică, Blocului Național Sinidical, Pubilisind și sindicate afiliate acestei 
federații, reprezentanți și membri ai beneficiarului și partenerului. De asemenea, a fost 
prezentată propunerea de Politici publice în domeniul resurselor umane din sistemul 
penitenciar.  

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

ü Prezentarea proiectului DialLogos  
ü Sinteza rezultatelor obținute în implementarea proiectului: Rezultate ale Studiului 

diagnostic privind ariile deficitare și dezechilibrele existente în domeniul resurselor 
umane din sistemul penitenciar: 

o Presiunea la locul de muncă/Job strain 
o Monografii ocupaționale 
o Monitorizarea fluxurilor de muncă și a deficitelor de personal 
o Problematica dialogului social la nivelul sistemului penitenciar  

ü Politici în domeniul resurselor umane în sistemul penitenciar și Foaie de parcurs 
pentru implementarea recomandărilor 

ü Feed-back și evaluarea workshopului 
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Agenda evenimentului este prezentată mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Decembrie 2019 Activitate 

9.00 – 9.30 Înregistrare participanți și completare formulare 

9.30 – 11.00  Cuvinte de deschidere 

Prezentarea proiectului DialLogos: activități și 
rezultate obținute 

11.00 – 11.30 Pauză cafea 

11.30 – 13.00 Politici în domeniul resurselor umane în sistemul 
penitenciar 

Foaie de parcurs pentru implementarea 
recomandărilor 

Feedback/Concluzii 

13.00 – 14.00 Prânz 
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1.1. Informare și publicitate:  

Pe toată perioada de derulare a Conferinței au fost expuse 4 rollupu-uri și o serie de afișe. 
Participanții au primit materiale personalizate (mapă, pix, blocnotes).  

În cadrul prezentării proiectului au fost de asemenea menționate aspecte ce țin de Programul 
Operațional Capacitate Administrativă. 

A fost postat pe pagina web și de FB a SNPP un material de prezentare precum și un colaj de 
imagini realizate în cadrul conferinței.  
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2. Structura participanților la eveniment 
 

Conferința a reunit participanți din partea sindicală, a angajatorilor precum și din partea 
instituțiilor de cercetare. Astfel au participat, din partea sindicală, reprezentanți ai 
următoarelor structuri:    

- Federația Europeană a Sindicatelor din Serviciile Publice (EPSU) 
- Federația Publisind (Sindicatul Europol - poliție, Sindicatul Roua – adminsitrație 

publică, Sindicatul Național Tineret și Sport – Ministerul Tineretului și Sportului, 
Sindicatul Danubius - penitenciare) 

- Reprezentanți ai 13 filiale ale Sindicatului Național al Polițiștilor de Penitenciare 
 

Din partea angajatorilor au fost prezenți reprezentanți ai Ministerului Justiției și 
Administrației Naționale a Penitenciarelor ( directorul general adjunct, directorul Direcției 
Management Resurse Umane, reprezentant al Direcției Siguranța Deținerii și Regim 
Penitenciar, Serviciul Cooperare și Programe precum și ofițerul responsabil cu sănătatea și 
securitatea în muncă).  

Instituțiile de cercetare au fost reprezentate de participanți din partea Institutului pentru 
Cercetarea Calității Vieții din cadrul Academiei Române și ai Institutului de Cercetare 
Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale (partener în cadrul proiectului).  

În total au participat 47 de persoane (Lista de prezență atașată). 

 

3. Evaluarea evenimentului 

 

A fost aplicat participanților la conferința finală un chestionar de evaluare a gradului de 
satisfacție. Chestionarele de evaluare a evenimentului au fost introduse într-o bază de date 
definită în format sav. (SPSS) și prelucrate cu metode specifice de tip Descriptive Statistics. 
Participanților li s-a cerut să evalueze diferite aspecte ale evenimentului cu privire la 
organizarea, conținutul și relevanța evenimentului precum și caracteristicile sălii de 
conferință.               

Astfel, majoritatea participanților a evaluat ca excelentă planificarea evenimentului (86,7%), 
și utilizarea eficientă a timpului (86.7%).  



 

 7 
www.poca.ro 

 

În privința conținutului evenimentului, pregătirea echipei de experți a fost apreciată ca 
excelentă de 80% dintre participanți și foarte bună de 20%. Calitatea materialelor prezentate 
a fost apreciată ca excelentă de toți participanții (100%), în timp ce noutatea și 
interactivitatea exercițiilor de grup a fost apreciată ca excelentă de 46,7% dintre participanți 
și foarte bună de alți 46,7%.  

 

Cele două aspecte ale relevanței evenimentului au fost apreciate ca excelente (93,3%, 
respectiv 80.0%) și foarte bune de către toți participanții, aceștia considerând astfel că 
tematica evenimentului se adresează problemelor sistemului penitenciar, precum și că 
evenimentul a utilizat adecvat experiențele și expertiza participanților.   
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Cu privire la dotările tehnice utilizate pe parcursul evenimentului, sala în care a avut loc 
evenimentul a fost apreciată ca excelentă și foarte bună de aproximativ 93,3% dintre 
participanți și bună de 6,7%. Funcționarea instalațiilor tehnice a fost apreciată ca excelentă 
de 73,3% și foarte bună de 26,7%. În ceea ce privește locația evenimentului, 60,0% consideră 
excelentă locația hotelului, 26,7% o consideră foarte bună și alți 13.3% au apreciat-o ca fiind 
bună.  

 

Având în vedere evaluarea evenimentului, putem concluziona că a fost un eveniment de 
succes, întrunind un nivel ridicat de satisfacție al participanților. 
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4. Anexe - Prezentările susținute 

Prezentare Proiectul Diallogos 

Prezentare Activități și rezultate 

Prezentare Politici publice de resurse umane 

 

 

 

 

 

 

 


